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ESGLÉSIA I CONSTITUCiÓ 

EI1 els debat s cons titucionals de l'es tat espanyol, 
la qüestió eclesiàs tica ha passat senSe massa pena ni 
glòria: ha prevalguI l'ell1esa entre passadissos -el 
CQ l1 sens- i 110 s'han alçat massa veus discrepants. La 
Jerarquia ha guardat un silenci, que fóra rema rcable
m enI exemplar si llom no tingués la impressió que els 
objectius ja havien esta t aconseguits abans per altres 
cmnins. I la prem sa -si excloem alguna relliscada 
(ignorG/¡1 o int eressada ?) en els tòpics clixés clerica
fis t es démodés- s'ha mostrat m és aviat enduta a no 

donar maSSa relleu a les veus discrepants, tol presen
lant-les com a simples voravius marginals a drela i 
esq uerra. Val a dir que el clima bonàs no ha estat ex
clusiIl del nOstre tema: ha caract eritzat la pràctica to· 
talitat del que hom continua al'wmenant ((debats parla· 

menfar;s)}. 

Tanmat eLt, un cert debat hi ha estat, per bé que 
sonzo,.t. I val la pena de recollir·lo. Deixant de banda 
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les m.anifestacions integristes --el to de les quals és 
prou conegut i ja era d'esperar-, voldríem centrar el 
nostre comentari en una contraposició curiosa. Men· 
tre el cap de fila del .Partido comunista español., 
Santiago Carrillo, deia que no li feia cap nOsa la mer/
ció explícita de l'Església catòlica a l'article 15, 3, cris
tians de talla reconeguda, com Aranguren, Ruiz Cimé
nez i Rovira Belloso -per a indicar només tres noms 
d'entre un cenlenar- feien pública una extensa decla· 
ració que la considerava sobrera; més encara, lwnen· 
ten que, així, l'Església catòlica hi sigui considerada 
COm lm poder fàctic que s'alia amb el poder civil. 

No deixa de ser paradoxal que un home corn San· 
tiago Carrillo es trobi més a prop, en aquest punt, de 
les posicions episcopals que no pas els cristians pro-
gressius que han signat el document a què ens acabem 
de referir. Perquè no és cap secret per a ningú que la 
línia majoritària de l'episcopat de l'estat espanyol, que 
ara calla - la que personalitza el cardenal Tarancón, 
per a enfendre'ns-, no estava satisfeta amb aquell pri· 
mer projecte que no citava per a res l'Església catòli
ca. Naturalment, no per raons teològiques (que fóra 
pre--conciliar i anacrònic) sinó «sociològiques»: és allò 
de la «confessionalitat sociològica», concepte de nOu 
encuny, invocat d'un temps ençà en la qüestió escolar, 
i que serveix per a demanar un tractament peculiar de 
l'església en qüestió. 

Mentre, doncs, aquells cristians lamenten que la cons
titució es miri la seva església carn un poder fàctic, San
tiago Carrillo 1/0 troba norma1íssim: de fet, diu, el PCE 
ha canviat la seva opinió inicial perquè no vol topar 
amb l'Església catòlica, la qual COsa podria desestabi
litzar la democràcia. VeD, per la seva part, explica, amb 
més suavitat però amb un llenguatge que traeix les 
seves inspiracions, que reconèixer l'església catòlica és 
simplement admetre una realitat social del país. 
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El «debat » ha resultat, aixi, curiós i ins tructiu . Fraga 
ironit za sobre els clergues U·lustra ts i nega que Espa
nya hagi deixa l de ser ca lòlica (qu e cansi i ben clar!) . 
Tierno creu que és l'Es tat qui no ha volgut deixar d'és
ser-ho. Heribert Barrera cita el teòleg Rovira Bel/osa 
per a oposar-se a la me'1ció explícita de l'església ca
tòlica. Comunistes i ucedistes semblen maure's com 
el peix a l'aigua (és de creure que des de perspectives 
més aviat contraposades) eH aquell terreny sociològica
polític, Cosa que els emparenta amb l'episcopat . 

Hi ha amors que maten. I el nou amor de Santiago 
Carrillo per la Il oslra esglés i1l podria ésser d 'aquests. 
De fet , a les jornades catalanes de Jus tícia i Pau, el 
di1l 4 de juny, vam tellir ocasió de selltir Ruiz Giménez 
dient públicament que, a parer seu, i sense fer-ne qües
tió de vida o mort , aquesta menció feia tanmateix més 
mal que bé a l'església catòlica. / A. C. Comín (diri
gellt del PSUC i del PCE i sigllant del document ci

tat) mallifestalll que els seus companys no creients del 
partit deien als cristians que, si aquesta menció els 
feia mal, això era cosa d'ells, els creients; però que 
en res no afectava l'estratègia política dels comunistes 
espanyols. 

Raons polítiques a favor, doncs, per part d'UCD i 
del PCE. Raons polítiques en contra dels socialistes. 
Raons de principi per un enduriment confessional pe, 
vart d'Alianza Popular. Trons i l/amps de dos bisbes 
integristes (Barrachilla i Temiño) i de la inefable . Her
mandad sacerdotal española •. Raons eclesiològiques en 
contra per part d'un grup de catòlics iHuSlrats. /, men
trestant , la nos tra jerarquia silenciosa, cau dessus de 
la mélée., satisfeta -<lixí ho creiem, almenys- amb el 
resultat aconseguit. Però, ¿ens adonem sobre quina ba
se més explosiva recolza aquest consens de 197 vots a 
favor, 2 en contra i 112 abstencions ? 
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DOS ANIVERSARIS 

Amb poc temps de diferència han celebrat el seu 
aniversari dues institucions que han arribat als deu 
anys de vida: la Facultat de Teologia de Barcelona i el 
Centre d'Estudis Pastorals. 

Els seus objectius convergeixen en molts aspectes: 
consciència eclesial crítica, catalanitat, estudi arrelat 
a la vida, servei a l'església catalana, voluntat de com
promís. ¿Són tal vegada línies de treball i fites a 
assolir més que no pas realitats ja prou palpables i 
fruit s suficienlmenl assaona ls? Amb el pas dels anys, 
tanl la Facullal com el Centre aniran jugant el seu 
paper -bé hem de creure-ho així- d'una forma pro
gressiva i amb una con;unci6 més clara. 

SÓ" dues inslitucions nascudes a l'interior de l'es
glésia per a servir l'anunci de l'Evangeli des del seu 
angle específic d'invesligació i docència_ L'una i l'altra 
lene'1 molt viva la consciència eclesial i de comunió 
jeràrquica i han fel l'esforç de dir la fe de manera 
entenedora, tol posant de manifesl els aspectes de la 
noslra església que enlelen el teslimoni evangèlic_ Han 
volgut ser, doncs, consciència eclesial crítica i oberta 
a la realilat, alenla a anar jugant un paper desvetllador 
del testimoni coz.lectiu en el nostre món d'avui i en la 
nostra circumstància precisa. 

Són dues inslilucions amb vocació calalana. No hi 
ha cap inslitució que pugui desentendre's del seu en
torn cultural sense trair·se ella mateixa i la comunitat 
que ha de servir. Haver-ho subratllat significa que ens 
trobem, encara, en una situació anormal. Que la his· 
lòria ens porla a haver de ter un conlinual Ireball de 
redreçamenl d'allò que ha estaI lorçal. I que ens hem 
d'anar donant els instruments que ajudin a catalanit· 
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zar realísticam ent la nostra església, a mlrar els bis
bats catalans com una unitat pastoral i que facilitin 
la mútua comunicació i el mutu enriquiment. També 
a nivell de reflexió teològica i pastoral. 

La FaCl/I tat de Teologia i el Centre d'Estudis Pasto
rals SÓn dos instruments qualificats de reflexw. D'una 
reflexió necessària i que defineix, en bona part, el 
nostre tarannà. Ella ens ha salvat, a cada tombant de 
la his tòria, de diluir-nos enmig d'esdeveniments adver
sos o de foraviar-no s, enduts pels cants de sirena del 
mome,ll. EH la gran cruïlla del nos tre segle -la guer
ra de 1936- 1939- Vidal i Barraquer resplendeix com 
W1 exponent privilegiat d'aquesta capacitat de refle
xió i de lucidesa, que assumeix el nost re propi passat 
i apunta cap al futur, enmig d'una es pessa nit ecle
sial, omplerta per la cridòria dels qui volen deturar 
la història, tallar-nos les arrels, desconnectar-nos del 
nostre passat i remuntar-se enrera per construir el 
futw· -amb la mirada fixada en una utòpica edat d'or-, 
a còpia de calcs ¡rrealistes, de parauleria buida, de mo
dels aliens defü1itivament morts i enterrats. En aques
ta hora propícia dels grans retrobaments col'lec tius, el 
nostre cardenal ha de ser invocat - ell, l'exiliat, el 
proscrit- perquè doni realisme i humanitat a la nos
tra tasca de reflexió teològica i pas toral. 

Són dues institucions amb voluntat de compromís, 
de no tancar-se en elles mateixes, lluny de les reali
tats i els problem es del país i de l'església concreta que 
hi viu, s inó de respondre als desafiaments d'avui , 
que se'n s acumulen estranyament, però que, per això 
mateix, fan més necessària i m és exaltant la nostra 
tasca: dialogar amb les ciències humanes i amb la re
flex ió filosòfica, que actuen COm elemen ts valuosos d 'a
nàlisi i d'interpretació i que despullen i purifiquen, al 
mateix temps, les representacions i les actituds reli
gioses; i també amb les dades i les tècniques que ens 
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aporlen per a conèixer la realitat del nos/re poble i de 
les nostres comunitats i per a respondre-hi d'una ma
nera més adaptada. 

En el seu discurs de recepció del titol del doc/or 
-honoris causa. per la Facultat de teologia, el pare 
Miquel Batllori recordava que, al llarg de la història, 
el seny i la rauxa, que ens caracteritzen, s'havien tro
bat, adés contraposats, adés conjuntats, amb resultats 
ben diferents. La Facultat de Teologia de Barcelona i 
el Centre d'Estudis Pastorals han d'anar trobant els 
camins de la seva síntesi fecunda, per al millor servei 
del país i de l'església que hi és arrelada. 
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FER CRISTIANS ADULTS 

I RESPONSABLES 

J. M. TOTOSAUS 

La «iniciació cristiana». Vet aquí una expressió que ve d 'an
tic, que els estudiosos de la història de la litúrgia van tornar a 
posar en circulació, que van recollir després els moviments ca
tequètics i pas torals i que, d'un temps ençà, ha anat adquirint 
carta de naturalesa en cert s nuclis cristians renovadors, cons
cients que un dels grans problemes que avui tenim plantejats, 
com a església, és el de retrobar un itinerari, un camí cristià, 
per a anar cons truint una església d'adults , basada en una te 
personalment assumida, viscuda i expressada en el si d'unes co
munitats creients que es congreguen enmig d'un món que no 
creu, en el qual viv im -homes entre els altres homes- els 
cristians. 

Abandonant el somni, mira/ge o ideal de la Cristiandat --en 
què la fe, que forma part de l'herència social i de la cultura am
bient, tot 110 tenyeix i ho penetra- el dispositiu pastoral que 
n'hem heretat se'us revela en bona part inservible. l, en ta re
cerca del que escauria avui, el paralielisme amb l'església prim;· 
tiva se'ns fa albirador. Es en aquest context que termes com 
«iniciació cristiana)) a «catecumenat » resulten significatius i eva· 
cadars. 
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... 0 com el de . missió • . 
Han passat molts anys de la intuïció inicial d'aquell jove vi

cari belga, l'abbé Cardijn; del crit dels francesos Godin i Déniel, 
.La France, pays de mission? (al qual el canonge Fernand Bou
lard afegia l'altra cara del díptic amb el seu . Problèmes missio
naires de la France rurale.). I també de l'escapada escadussera 
en aquest camp del canonge Carles Cardó o de l'informe que el 
cardenal Vidal i Barraquer enviava a Roma el dia 19 de setem
bre de 1931 i unes ratlles del qual val la pena de reproduir: -Ex
ceptuant-ne alguna regió del Nord, de major vitalitat religiosa, 
hem de confessar que l'Espanya catòlica, tal com fins ara s'ha 
considerat, no responia a la realitat veritable de l'estat social. 
El pable en la seva gran majoria, especialment a les grans ciu
tats, és presa dels enemics de l'Església i no són gaire encorat
¡adors els altres símptomes ( .. .) Vegi vostra eminència respecte 
a la premsa: a Madrid, i, doncs, amb influència en gran part 
d'Espanya, els periòdics de dretes i nostres, favorables a l'Es
glésia, assoleixen un tiratge de 250..0.0.0. exemplars; la premsa sec
tària i neutra, desfavorable a l'Església, passa del milió. A la 
resta d'Espanya en el seu conjunt, les proporcions deuen ser 
el 40. % per a la primera i el 60. % per a la segona, segons aprecia
ció de persona competent. (Arxiu, l , pp. 316-317). 

També han passat força anys del naixement de l'HOAC i d'a
quell floret de moviments d'Acció Catòlica especialitzada, que 
l'episcopat espanyol -per mans del tàndem Morcillo-Guerra- ju
gulava l'any 1966_ 

Avui, en conjunt, els cristians mínimament lú.cids ens adonem 
que -a desgrat d'algunes aparences que podrien fer creure el 
contrari- ens trobem en una terra estrangera; que hem d'aban
donar temples i fortaleses i habitar en tendes més provisòries i 
funcionals; que tota la nostra força és dins nostre, en la parau
la que ens transforma i en la Bona Notícia que ens aclareix els 
ulls i ens fa néixer de nou. I que hem de restructurar ràpida
ment les nostres comunitats partint d'aquests supòsits, si no va-. 
Iem trobar-nos a les mans una carcassa cada dia més buida de 
vida i més aliena a les autèntiques necessitats i esperances dels 
nostres contemporanis. 

En aquest context global d'un món que no és cristià, el terme 
«iniciació cris tiana » ha experimentat un cert moviment de sig
nificat. No és qüestió de mirar enrera per a copiar res. Sinó d'es
tar informats de les riqueses de la gran tradició cristiana i d'a
vençar endavant, a partir d'una acció transformadora del nos tre 
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avui. Perquè només es!orçant·"os en la lluita d'avui construïm 
l'església de demà; i només avençant cap a aquesta anirem cons· 
truint sòlidamen t l'església d'avui. 

El problema inicià tic que tenim plantejat avui és, doncs, aquest: 
com anar posant gen t en marxa devers una consciència creient 
i responsable i com trobar un itinerari realista que permeti d'a
vel1çar-hi els nos tres contemporanis. 

No es tracta de perdre el temps i d'entretenir-nos remena11l 
aquells cristians que vénen a missa o els que tenen unes certes 
inquietuds, a base de fer-los fer ara això, ara això altre, des
prés ,ma altra cosa, endLlts pel doble motiLl que sembla inspi
rar sempre la marxa de la nostra pastoral: la moda, d'una ban
da, i el cansamen t o l'esgotament dels ins truments que un dia 
havíem presentat com a salvadors, d'una altra. Sinó de construir 
Llnll església de cristians adLllts i responsables. I , doncs, de tro
bar el dispositiu in icial que engegui el procés, i l'itinerari a se
guir perquè la xispa primera no es consumeixi en ella mateixa i 
tot plegat no s'esgoti en Lln llampant foc d'encenalls o d'arti
fici. 

Aquest és el sentit dels materials que presentem a continuació 
i el que els dóna cohertncia. 

1. Ens ha semblat qLle havíem de començar per una iliumi
nació his tòrica. A desgrat de la seva brevetat -o potser gràcies 
a ella-, l'article de Joal1 Llapis aporta pistes prou interessants 
sobre les intuïcions i els riscs que s'amaguen sota el terme d'«ini
ciació cris tiana» i que potser no són tan lluny de les intuïcions 
els riscs d'aquesta «nova esglés ia _ que volem construir. 

2. Vénen després uns tes timonis concrets. 
Tenim, primer, el dispositiu parroquial, que constitueix, en

cara, la xarxa bàsica de l'església i que, per definició, cobreix 
COm una malla la totalitat de la nostra geografia i no deixa ningú 
al seLl defora: és l'avantatge de la divisió territorial, «que no deixa 
residus», com agrada de dir, gràficament, a Jesús Huguet. 

Les nostres parròquies ja fa temps que no són el que eren. 
Però constitueixen una plataforma important per a avençar cap 
a aqLlesta església de creients adults i respOllsables_ I tenen l'a
vantatge de mantenir, a desgrat de tot, la seva obertura popular 
i de no haver de demanar entrada ni avisar prèviament ningú 
per a anar-hi. Aquest «anonimat» no és només negatiu. 

Haurlem volgut que el nostre mostrari fo s més complet. Que 
comprengués, si més no, una parròquia de poble petit i una altra 
del cinturó de les grans aglomeracions urbanes (una de res «par-
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ròquies populars»). No hi "em reeIxl/. Però consti que la seva 
absència ens fa mill i que, a causa d'ella, el quadre que presen
tem resulta parcial_ Tanmateix, hi ha prou pistes i prou interes
sants d'un treball que és possible de fer ara mateix perquè ja 
s'està realitzant" L'important són l naturalment, les opcions de 
fon s, les fites, allò que ens proposem d'aconseguir. I important 
i fonamental és que l'es tructura no se'ns mengi a nosaltres, obli
gant-nos a fer giravoltar la sínia amb els ulls clucs i sense saber 
perquè ni per a què: hem de ser nosaltres, els respollsables, qui 
hem de governar i conduir l'estructura parroquial en funci6 d'uns 
objectius que, avui, hali d'ésser globals. 

3. Però el nivell territorial no és l'únic ell què es cOllstrueix 
l'església: hi ha tot el treball sectorial, el que abans protagollit
zaven els moviments especialitzats. D'un temps ençà és obser
vable sortosament, entre nosaltres, un cert canvi de panorama: 
hi ¡,a ,m veritable refloriment, sobretot en el camp de la joven
tut, per bé que, en general, les realitats siguin, eucara, tendres, 
i el seu futur pugui semblar-nos illcert. 

a) La JOC (Joventut obrera cristialla) constitueix aquí el m<>
viment clàssic. Precisament fa uns mesos la ¡OC francesa cele
brava el seu cinquantè aniversari (vegeu-ne el comentari a la sec
ci6 .4 Vents.). Al costat seu, el MUEC (Moviment d'universitaris 
i estudiants cristians) constitueix ;a una realitat sòlida, amb bona 
implantaci6 a Mallorca, Girona, Barcelolla, Tarragona i Lleida, 
i amb un pes especffic considerable a nivell europell i interna
cional. Havíem acudit tant a l'un cOm a l'altre, però no ha estat 
possible d'obtellir les planes que havíem demanat. Se'ns perd<>
narà la mutilació que aquesta absència significa. 

Aportem, tanmate ix, el testimoni de la iniciació en UlJ movi
ment cristià de barris (¡OBAC) i en "" altre de joventut de co
marques (el Baix Llobregat, cOllcretament) . S6n camins menys 
fressats, cert. Però s6n iNustratius d'un treball que s'està fent 
d'un temps ençà i de COm les intuïcions fondes (moviment d'am
bient o de medi, revisió de vida) continuen ten"int força i vali
desa, per bé que hagin de ser traduïdes i modificades, atesa la 
nova situació social i religiosa, força canviada els darrers dotze 
anys. Aquesta és la manera de fer camí. Per bé que tampoc no 
f6rem equànims del tot si no reconeixíem que no es tracta ben 
bé de continuïtat, sin6 de represa, de recomençament. 

D'una manera o d'una altra, noves fornades de ;oves s'esfor
cen per prendre una actitud activa, critica i transformadora 1Ú1-
vant el m6n i per fer el lligam entre la seva fe i la seva vida -lloc 
de l'encontre amb Déu i de la pròpia resposta cristi1lna- i van re-
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¡avenim, aixÉ, la nOstra vella església amb noves lleves, que bé 
caldrà que siguill aprofitades en bé de IOt el cos. 

b.l El món aduli ofereix una collita més migrada. Hi ha 
l'HOAC (G ermandat obrera d 'Acció catòlica), obra, ell bona part, 
del nost re Guillem Rovirosa; però, a Barcelona, hi ha, també, 
l'ACO (Acció catòlica obrera). Hi IIQ la Unió de graduats d'Acció 
catòlica; hi ha un inici de moviment de professionals; hi ha el 
Moviment de cristians de comarques. Presentem només dos tes
timonis: un de m edi obrer (l'ACO) i lOT de comarqu.es. 

4. A nivell de testimonis, hom llegirà també amb interès, 
ultra alguna de les fl opiniO/Ts», el text de Casimir Martí sobre els 
n'lÏnis teris en LlIla parròquia creada fa ben poc. Perquè el tema 
va aflorant a la nostra consciència de creient s; i 110 pas com Ul l 

simple enyor nostàlgic de l'ahir, o lOl palUatiu a la manca de 
capellans d'avui. L'obra del minis teri és l'obra de la construcci6 
de la comunitat cris tiana: hem d'anar trobant nous serveis mi
nisterials qu e res ponguin - de manera funcionalment úti1- a les 
necessitats i als esforços d'avui en m arxa cap a un demà. Tant 
a nivell territorial-parroquial com a nivell sectorial-especialitzat . 
Per bé que el tem a dels ministeris no sembla pas tractar-se, ara 
com ara, en aquest segon nivell. I tall1nateix, ¿què és, si no Ul1 

servei d 'església el que reali tzen els llirigenls dels m oviments 
evangelit zadors? 

5. Les ((OphTions»- que són les que ens han arribat d'Ulla 101/ · 

gada m és àm plia que l1Uviem denumat- enfoquen lliurem ent el 
tema de la ¡'liciació cris tia na o de la posada en marxa devers 
una con sciència cristiana res ponsable ¡ allulta, des de diversos 
punts de vis ta, i enriqueixe fl així, cadascun a la seva manera, el 
panorama, la problemàtica plan.tejada i el conjunt de sugge ri
ments. 

Tot plegat constitueix el nostre número d'estiu que arribarà, 
esperem-ho, en ple bon tem ps. Després dels dos anteriors -l'Es
glésia en la represa de Catalunya; el retorn del cardenal Vidal i 
Barraquer-, tall rics, aquest ve a representar com un cert res
pir. Un número de vacances, que esperoni i ajudi, sense obligar 
a m assa esforç de lectura i d'estudi minuciós, la reflexi6 de tots 
aquells que ens preparem per reprendre amb n.ova vigoria, aca
bat el repòs que representa l'estiu, la marxa d'una obra sempre 
inacabada de cons trucció d'aquesta església de les nostres es
perGl1CeS i els llostres sofriments. 
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INICIACiÓ CRISTIANA, 

UNA EXPRESSiÓ AMBIGUA 

JOAN LLOPIS 

Origens pagans 

Després d'uns segles d'oblit, el moviment litúrgic tornà a posar 
en relleu la importància del terme _iniciació_ per a una recta 
comprensió del procés a través del qual un home esdevé cristià, 
importància que ha estat plenament reconeguda pel concili Vati
cà lI , per la reforma litúrgica posterior i pels moviments cate~ 
quètics i pastorals actuals, de manera que la paraula «iniciació
forma part una altra vegada del vocabulari cristià normal. 

Crec que pot ser interessant tenir en compte com i per què 
una expressió originàriament no cristiana fou adoptada. a partir 
del segle lIt, per a designar la incorporació del creient en Jesu· 
crist a la comunitat eclesial: aquest origen pagà del terme ens 
pot explicar l'ambigüitat que la seva utilització comporta, car si, 
d'una banda, expressa dimensions molt profundes de l' itinerari 
cristià, també és veritat que, de l'altre cantó, pot produir malen
tesos i desviacions. 

Cal advertir que, quan parlem de paganisme, tenim el perill 
de considerar·lo només sola els seus aspectes negatius i d'usar 
aquest mot en un sentit pejoratiu. Però el paganisme és una rea· 
litat que té aspectes bons i dolents, punts foscos i lluminosos, 
i que pot influir d'una manera positiva o negativa en les visions 
i actituds cristianes. 

La religiositat pagana --de la qual prové el vocabulari inicià· 
tic- presenta, d'antuvi, un aspecte eminentment positiu: es tracta 
de la vivència religiosa que els homes fan a partir de l'experiència 
de la pròpia condició humana. Però les religions paganes pre
senten també una dimensió negativa: la tendència a absolutitzar 
les mediacions religioses, necessàries per a fer patent la dimensió 
sagrada de l'existència, però essencialment relatives. Aquesta ten
dència a convertir en absolut allò que és relatiu, es manifesta 
sobretot en la idolatria -les imatges de la divinitat esdevenen 
objecte final del culte-, en el tabú -respecte absolut i incondi· 
cional envers les realitats sagrades, portadores de la força divina-
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i en la màgia -utilització mecànica de ritus i fórmules com si 
posseïssin una eficàcia intrínseca. D'aquesta manera, l'experiència 
religiosa resta dominada per unes forces extra-humanes, i fins i 
tot in-hunlanes, que arriben a esclavitzar i a lienar l'home en lloc 
de conduir-lo a la plena realització. 

«Iniciació» prové del llatí initiatio que, al seu torn, correspon 
a dos mots grecs -mystagogia i teleté- procedents del llenguat
ge de les religions mistèriques. Cap d'aquestes expressions no es 
troba en e l Nou Testament. Els apologetes del segle II les utilit
zen referides només als ritus pagans, contra els quals polemitzen. 
Però, a partir del segle IlI, són aplicades als sagraments cristians, 
i en els segles IV i v adquireixen carta de ciutadania en el voca
bulari catequè tic i litúrgic. 

Aquesta progressiva introducció d'una terminologia pagana en 
el llenguatge cristià no vol pas dir que les realitats a què es refe· 
reix tinguin en elles mateixes un origen pagà. El fet que la incor
poració a la comunitat cristiana qued.i segellada pel baptisme i 
consumada en l'eucaristia, prové de la pràctica de Crist i dels 
apòstols, i enfonsa les arrels en el substrat de la religió d'Israel. 
Però també és cert que l'ús d'expressions paganes produí certes 
desviacions en la manera de comprendre i de viure els sagraments 
de la iniciació cris tiana. 

En la seva utilització clàssica, el terme «iniciació- no indica 
pas un començament -com podria fer creure la seva relació amb 
la paraula «inici_, sinó més aviat un acabament o una consu
mació --com mostra clarament e l terme grec teleté, que vol dir 
la realització perfec ta d'una cosa. La iniciació no es trobava al 
principi de l ca mí cristià -all à hi havia la predicació, la conversió 
i la fe inicial, la instrucció catequètica i la introducció gradual a 
la manera de viure cristiana- sinó que s'esqueia al final de l'iti
nerari , a tall de consagració d'una decisió definitiva de l'home i ex
pressió del do irrevocable de Déu. Per això, només s'anomenava 
. iniciats» e ls fidels, mentre que e ls «no iniciats» eren tant els 
no creients com els ca tecúmens. 

Utilitzacl6 cristiana 

Hi havia unes raons profundes per aplicar el vocabulari inicià
tic pagà a la realita t cristiana de la plena incorporació sacra
mental del creient a la comunitat eclesial. En podtiem assenyalar. 
especialment, tres. 

En primer lloc, les iniciacions mistèriques paganes comporta-
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ven la decisió personal d'establir una aliança voluntària tant amb 
la divinita t com amb els altres membres del grup. No es tractava, 
com en les religions tribals, ciutadanes o nacionals, de quedar 
incorporat sociològicament a una comunitat natural que té unes 
dimensions religioses, sinó de decidir personalment la vi nculació 
a un grup específic, que sovint restava marginat de la resta de la 
societat. Sota aquest aspecte, la incorporació a la comunitat cris
tiana tenia evidents punts de contacte amb la iniciació a un culte 
mis'tèric. 

En segon lloc, la vinculació al grup mistèric no consistia ún i
cament en una pertinença espiritual, sinó que incloïa necessà ria
ment una integració activa i dinàmica, expressada per mitjà de 
tot un seguit de símbols, en què el cos i els sentits exercien un 
paper de primer ordre: la iniciació mistèrica no era un afer de 
decisió i de voluntat només, sinó un compromís que afectava tota 
la persona , fins en les esferes més sensibles i materials . No cal 
recordar que un dels aspectes més importants dels sagraments 
cristians es troba, precisament, en la necessària intervenció dels 
elements materials i corporals, com a signe de Ja santificació 
integral de l'home i de la transfiguració espiritual de tot el 
cosmos. 

Finalment, tota iniciació mistèrica exigia una mort i una resur
recció simbòHques. A través dels ritus in¡ciàtics, hom expressava 
la necessita t de morir a un cert tipus de vida per tal d'adoptar-ne 
un altre, tot imitant els cicles periòdics de la natura , simbolitzats 
en els mites dels déus que moren i ressusciten. Segons el pensa
ment de sant Pau, la dinàmica de la vida cri stiana consisteix 
cabalment a morir a l'home vell i a fer reviure l'home nou, de la 
mateixa manera que Crist morí i ressuscità. No és gens estrany, 
doncs, que ben aviat el vocabulari inicià tic, que parla constant
ment de mort i de resurrecció o de nova naixença, fos aplicat al 
baptisme, considerat com una imitació ritual de la mort i resur
recció del Crist . 

Ambigüitats Inherents 

Totes aquestes raons, que mostren la gran conveniència d'apli
car als sagraments de la iniciació cristiana la terminologia pròpia 
dels ritus ¡nicià tics pagans, ens fan veure també l'arrel de les 
a mbigüitats que s'hi a maguen. 

Hem dit, primerament, que els iniciats quedaven incorporats 
a una comunitat religiosa especial, basada en uns vincles volun-
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taris, independents dels lligams familiars i sociològics. Aquest 
voluntarisme fàcilmen t conduïa a un aïllament o segregació de la 
resta de la societat, que sovint convertia les comunitats iniciàti4 
ques en veritables sectes. La iniciació cristiana també pot compor4 
tar aquesta ambigüitat: d'una banda, expressa meravellosament 
el caire voluntari de l'adhesió a Crist i l'Església, que no es pot 
confondre amb una pertinença automàtica a cap societat religiosa 
natural, però, de l'altre cantó, pot accentuar el sentiment de sc4 
gregaclO, transformant l'Esglés ia en secta. L'esmentada ambi4 
güitat no es resol pas -com ha fet e l règim de cristiandat
per mitjà de la utilització dels sagraments de la iniciació cristia
na a tall de ritus de pas sòcio- religiosos, s inó que només es com
bat procurant que les comunitats cristianes deixin de restar tan
cades en elles mateixes i, d'acord amb la dita evangèlica, s iguin 
llevat dins la pasta . 

Hem dit també que un dels tre ts més típics de tota iniciació 
religiosa era la importància de la dimensió simbòlica del cos i 
els sen tits: una ve ritable iniciació no consistia mai en una simple 
informació doctrinal ni en un mer ensinistrament moral, sinó 
que incloïa necessàriament una activitat integral de tot l'home, 
en què la part corporal intervenia d'una manera privilegiada. 
Aquest paper principal dels gestos corporals era, tanmateix, la 
causa d'una sobrevaloració del ritu com a tal, en detriment de la 
necessitat de les disposicions internes i espirituals. 1:.s eviden t que 
la iniciació c ristia na també pot caure en aquest parany: si, d'un 
cantó, ra veure el caire totalitzant de la fe -que no és, primària
me nt, una doctrina ni una moral, sinó una manera integral de 
viure-, també és veritat que pot extrapolar la importància dels 
ritus ex te rns, atorgant-los una eficàcia automàtica de tipus màgic. 
Aquesta ambigilitat no se supera -corn han intentat fer tots e ls 
moviments iHustrats- accentuant el caire ideològic i ètic del 
cristianisme, s inó redescobrint el valor de compromís que e l veri4 
table símbol posseeix. 

En darrer lloc, hem dit que el simbolisme més freqüent de les 
cerimònies d'iniciació era la incorporació de l'home a la dinàmica 
de mort i vida, pròpia dels déus que prometien i aportaven la 
salvació. La comprensió d'aquest simbolisme comportava la neces4 
sitat d'una ins trucció prèvia a la pràctica dels ritus i, molt sovint, 
d'un aprofundiment doctrinal posterior. Això, juntament amb la 
convicció que només uns pocs elegits eren capaços de compren4 
dre i practicar els ritus iniciàtics, conferia amb molta freqüència 
a les re ligions mistèriques una dimensió d'esoterisme, únicament 
accessible a uns quants privilegiats. !l.s una ambigüitat que també 
pot introduir-se en la iniciació cristiana, la qual difícilment manté 
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l'equilibri entre la crida universal a la salvació, de la qual és 
signe, i la necessitat d'exigir una preparació especialitzada a tots 
els qui responen a la crida. Ambigüitat que no queda destruïda 
ni per una pastoral exclusiva de masses nj per una pastoral ex
dusiva de selecció, sinó per una actitud que tingui en compte 
a la vegada l'obligació de prodamar l'evangeli a tota criatura i la 
necessitat de respectar el peculiar camí de salvació de cada per
sona i de cada grup. 

• • • 

Resumint, diríem que els tres grans perills que suposa l'apli
cació de la terminologia iniciàtica al camí que ha de seguir 
l'home per esdevenir cristià sÓn: el sectarisme, el ritualisme i 
l'esoterisme. Certament, el cristianisme exigeix una iniciació, però 
molt sui generis: no es tracta de ser segregat del món normal per 
a entrar a formar part d'una secta de purs, ni de sotmetre's a 
l'eficàcia automàtica d'uns ritus, ni de ser introduït en un cercle 
esotèric d'«iniciats». Es tracta d'expressar i realitzar la voluntat 
de pertinença a la comunitat de la salvació que ens ha guanyat el 
Crist, salvació que afecta tot l'home i tots els homes. Si l'itinerari 
cristià respecta la seva pròpia dinàmica, fugint del sectarisme, 
cI ritualisme i l'esoterisme, aleshores pot rebre el nom d'iniciació, 
perquè destaca uns valors genuïns del cristianisme: comunitat 
contra secta, simbolisme contra màgia, universalitat contra tanca
ment elitista i esotèric. 
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PARRÒQUIA DE STA. MARIA 

DE MANLLEU 

SALVADOR BARDULET 

L'opció 

Si a nive ll indi vidua l ve iem essencial que tol cristià, per a 
se r-ne de veritat, ha d'haver fet e l que anomenem l'opció fona
menta l, també a nivell de parròquia cal fer una opció fonamen tal. 
1 precisame nt a nivell de parròquia perquè és un fet que, a l'en
to rn del mot i la rea lita t parròquia, s'hi mouen una colla de fils i hi 
ex.i s lc ix un amp li ven ta ll molt divers ificat dc ca mps a at endre que , 
s i per una band3 suposa una r iquesa, pt:r l'a ltra, pOL portar a un 
L' nt orto lligament que no hi ha qui en desfaci e l nus. 

L'opció fonamenta l en qües tió c rec que ha de tenir e n compte 
aquests dos aspectes: 

- La parròquia només és e l grup o la comunita t de creients en 
e l nucli cris tià, que té una vida inte rna (dic vida ::;:::: in iciació, 
c reixement , dina mjsme, etc.) i una projecció exterior (anunci del 
mi ssatge, acompanyat de fets). 

- Quan parlem de comunitat de creien ts ens referim directa
ment a ls adults, no a ls adults a través de .. Només els adults són 
capaços de fe r a ple l'opció individual per la fe, de projectar-la 
a l'exterior i de manten ir la dinà mica interna de la comunitat. 
Només e ls adu lts són capaços d'acolli r e ls qui no en són encara 
i necess iten una adaptació del missatge cristià perquè els s igui 
més mengívol. 

A l'hora de fer programacions pas toral s, de planificar accions 
o de decid ir qu ines e nergies cal dedicar a a lguna cosa, convé fer 
una escala de valo rs que vagi d'acord amb aquesta opció fona
m en tal. 

La realitat a tenir en compte 

No n'h i ha prou amb fc r una opció. Ll ançar-s'hi requereix 
comptar a mb uns cond icionaments concrets que marquen e l ta
rannà de la marxa de la parròquia i de les persones que s 'hi 
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senten lligades, sigui amb corda curta, sigui amb corda llarga. 
No és ara el moment de resseguir fil per randa tots aquests 

condicionaments. Cal insinuar·ne alguns per a comprendre millor 
el que seguirà després, de caire més pràctic. 

1. Cristians a diferents nivells 
L'única expressió real i sovintejada de lligam amb la comu· 

nitat ha sigut la missa del diumenge. Fins els més allunyats sa
ben, almenys teòricament, que tenen l'obligació d'assistir·hi. I hi 
assisteixen quan s'escau i toca, incapaços del tot, però, de copsar· 
ne el contingut. 

Havent oblidat durant tant de temps, a la pràctica, el procés 
que va des del primer interès per la fe a la participació en 
l'eucaristia, hem arribat a fer·ne, de la missa, una reunió on es 
barregen els ocasionalment interessats per la fe, els simpatitzants, 
els qui tot just s' inicien i els iniciats. Tots alhora. Aquí som, i 
això no marxa. 

Per la manca pràctica d 'aquest procés i per ser la missa l'úni· 
ca expressió de lligam amb la comunitat, hom ha d'anar carre· 
gant la missa d 'informació, de catequesi, d'exegesi, de compromís 
temporal i altres coses. I no acabem de situar-la, de poder·la 
situar, al lloc que li correspon: .La litúrgia és, abans de tot, una 
acció, no un discurs ... és primerament l'acció d'un poble que 
expressa la seva fe en la presència i en l'acció del seu Senyor 
i que dóna així visibilitat a l'Església .• ' 

Cada parròquia ha de tenir en marxa tot un procés des del qual 
pugui atendre les persones, cadascuna des del nivell en què es 
troba. 

L'obligació (si és que podem continuar emprant aquest mot) 
per a tot cristià continuarà essent la integració real a la comu· 
nitat però expressada a través de lligams diferents. 

2. Trencament en tre fe, Sagrament i sagraments 
Allò que sempre hauria hagut d 'anar íntimament relacionat, 

a la pràctica s'ha separat. El creient ha caminat en solitari. El 
grup dels creients, el Sagrament , no ha sigut lloc de vivència 
comunitària. Els sagraments han sigut més actes a fer i a complir 
que no pas expressions normals i espontànies d'un grup que viu 

celebra la fe, sota l'acció eficaç, però invisible, de l'Esperit. 
Tan fort ha sigut el trencament, de tal manera els sagraments 

1. PAUL DE Cu!Jux. a Documents d'Esgli!sia, D,O 260, col. 726. 
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han deixat de ser expression s normals d'un grup que viu la fe tot 
fent-la palpable a través de símbols, que, per a molts, la pregunta 
s'ha fe t inevitable: per què els sagraments? 

Aquest trencament continua existint. I n'hi ha per temps. Tota 
catequesi , s igui d'infants , sigui d'adults, tota acció comunitària 
en general, deu haver d'ajudar a situar els sagraments al seu 
lloc; no com a afegitons sinó com a expressions de la vivència 
del pe tit o gran grup. 

3. Repart iment indiscriminat de sagraments 
No cal sinó només apuntar aques t condicionament. Ja se n'ha 

parla t molt. El problema continua present i agreujant-se. Font de 
desprestigi i d'abaratiment de la fe . I de passos conjunts -ja no 
parlo de solucions per la complexitat de la qüestió- que menin 
de prop o de lluny cap a una soluc ió, no hi ha manera de donar-ne. 

Els camins 

I. El ""e/i 
En parròquies relativament grans, aquest nucli ja hi sol ser: 

un grup de persones cristianament inquietes, amb consciència 
clara de la seva fe, amb afany d'avançar en responsabilitat i 
pràctica comunitàries, capaces d'anar assegurant la vida interna 
d'una comunitat tal com s'ha vist anteriorment. Si no hi ha aquest 
nucli, s'ha de buscar; amb la tenacitat, la constància i el temps 
que ca lguin; comptant amb els alts i baixos de les persones i del 
mateix an imador; comptan t amb el sí primer i amb el no de des
prés; i comptant , encara, que e l cristià pur, e l sortit de l laboratori, 
no ex iste ix ; Ja comunitat ha de fer-sc i avançar amb aquells qui 
han respost a la crida del Senyor. 

Per damunt de tot que aquest nucli, des de l'animador fins a 
l'últim que s'hi ha afegit , es doni a si mateix un vot de confiança 
de cara a l present i de cara al futur, perquè a llò que fa i que 
pretén fer, té una importància que transcendeix i va més enllà 
del que és palpable -no faig sinó repetir el que vaig dir en la 
cloenda de curs dels grups d'adults de la meva parròquia. 

2. Expansió 
El grup o els grups d 'acord amb la pauta ante rior existents en 

una parròquia, s i per una banda es troben impotents per a des
vetllar la gran massa de creients, per l'altra en veuen la neces
sitat i la urgència. Cal oferir possibilitats, obrir camins a altres. 
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D'aq uí neix la constatació de l'existència de cn stlans a dife
rents nive lls i com cal a tendre' ls. Grups d'iniciació o d 'aprofun
diment bíblic, de vertebració i síntesi de la fe, d'actualització. 
d'iniciació o de desbloquejament , equips de catequistes d'infants 
(quants d 'adults no ha desvetllat el servei catequètic!) . 

No sempre, però, la imaginació és prou rica, ni les persones se 
senten prou preparades per a posar-se al davant d'un grup , ni les 
peticions de formar·ne part són abundoses. Reali stes per damunt 
de tot. 

3. L'en/orn sacramental 
A nivell de parròquia s'admini stren tots els sagraments . El pro

blema és que massa sovint el sagrament no acaba de ser expres
sió d'una vivència personal i comunitària. Llavors es vol provocar, 
almenys momentàniament, aquesta vivència a través -permeteu
me l'expressió- d'uns cursets de formació accelerada : les cate· 
quesis pre-sacramentals, sigui per a pares , sigui per a infants (em 
refereixo ara a ls sagraments de la iniciació). Malgrat que a ixò 
s'haurà d'anar fen t per acollir certs sectors, cada dia veig menys 
clares aquestes catequesis trencades, de les quals, un cop han fet 
arribar al sagrament, desapareixen infants, pares i ca tequistes. 
A part que són blanc d'acusació d 'alguns liturgistes que temen 
per la utilització del sagrament com a mitjà de catequesi. La 
parròquia ha de tenir un procés catequètic que cobreix.i les eta
pes necessàries i amb dedicació permanent de cristians que se 
senten vocacionats a prestar aquest servei. I això s'està demos
trant que és possible. Dins el procés catequètic, predominant
ment vivencial, apareixerà suaument, quan sigui, la necessitat o 
la conveniència dels signes sacramentals. Anant per aquest camí, 
segur que desapareixerien preocupacions pastorals sobre l'edat 
de la confirmació, de la primera comunió i qui sap si també del 
baptisme. 

Referint-me a un altre sagrament, a títol d'exemple i sempre 
per aconseguir Ja relació íntima entre creient, Sagrament i sagra
ments, aporto una iniciativa que ja es fa en altres llocs i que 
nosaltres farem segurament en el curs vinent. Tenim la Frater~ 
nita t de ma lalts que agrupa aquest sector el qual tota comunita t 
cristiana ha d'atendre. La Fraternitat, doncs, organitza, un cop 
l'any, l'administració coHectiva de la Unció dels malalts. Una 
celebració així, a més de valorar les altres que s'hagin de fer a 
nivell individual-familiar, passa a ser expressió i crida alhora de 
l'atenció que reben i han de rebre els malalts per part de tota 
la comunitat. 
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4. Poder escoIlir 
Oferir un únic pla d 'acolliment i preparació davant la petició 

massiva de sagraments, principalment els de la iniciació, té el risc 
que el tant per cent reduït de famílies que fan o poden fer un 
plantejament seriós amb possibilitats d'una iniciació real a la 
comunitat, passi desapercebut o es vegi ofegat per la majoria 
apàtica i passiva. Això tant pel que fa referència a la preparació 
com a la mateixa celebració. 

Això és el que ha fet plantejar a un grup d'adults de la nostra 
parròquia la iniciativa d'oferir als pares que vénen a l despatx 
a mb motiu del baptisme de llurs fill s, dos possibles camins: la, 
podríem dir-ne, via ràpida: a puntar i ba tejar: o la d'aprofitar 
aq ues ta avinentesa per encetar un camí seriós, en grup, d'iniciació 
a la fe i a la comunitat. El mateix grup d'adults ha dedicat una 
bona part de les reunions del curs a preparar la temà tica d'aquest 
ma terial d 'iniciació. Es tracta d'una simple iniciativa bon xic con
c retada, pe rò no llançada encara, ja que pensa fer-se al come nça
ment del proper curs. 

Amb aques t intent es creu: afavorir una opció lliure i volun
tària d'aquells que s'hi sentin c ridats; mostrar a tots la serietat 
del sagra ment i de les seves conseqüències; a portar, localment 
i ara, un principi de solució davant el problema de la sacramen
ta lització, fent un esforç de cla rificació. 

Tot això, mentre s'espera amb impaciència un plantejament 
conjunt que ob ri nous horitzons i camins pràctics al fet de la 
sacramentalització. Que n'hi comencen a haver de realitzables o, 
a lmenys, de probables , però que es queden a l paper per por o 
pe r pura inèrcia. 

L'objectiu 

Tot el que he descabde llat no té altra finalitat que mostrar, 
amb reflexions i experiències, la possibilitat de construir, de baix 
cap a da lt, des de cada lloc, una Església viva i adulta, perquè 
a cada lloc ens crida el Senyor. 

Cal ma rca r-nos un objectiu ben ambiciós; no hi fa res que sem
pre ens en trobem lluny i que les nos tres experiències siguin po
bres i carregades de limitacions. La qüestió és que tota programa
ció o experiència vagi e ncam inada cap a l'objectiu últim. 

Hem de caminar, doncs, cap a una comunitat cristiana (Sagra
ment) , capaç de viure, raonar, expressar i celebrar la fe (sagra
ments) , conscient de la dime nsió evangelitzadora (fets i paraules) 
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i amb la creativitat i corresponsabilitat suficients per atendre 
catequèticament els infants, adolescents i joves de dins la comu
nitat i per tenir .lIocs. d'acolliment per a tots aquells que s'hi 
acostin i així tots plegats puguin seguir l'itinerari de la iniciació 
cristiana. 
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PARRÒQUIA DE LA PRECIOsíSSIMA 

SANG, DE BARCELONA 

JAUME CASTRO 

Es fa difícil d'acceptar que la nostra gent de ciutat està en 
un nivell d'evangelització, de missió, car per a molts respon· 
sables de la pastoral encara pesa omplir les esglésies els diu
menges, la comanda de misses, funerals, sagraments .. Cal adonar
nos que això no suposa res o molt poca cosa, ja que les motiva
cions, moltes vegades, no són precisament de fe; més que no pas 
d'una vivència religiosa, d'un compromís de fe, es tracta de tra
dició o costum social, del que han de fer quan els neix un fill, 
quan se'ls mor el pare o la mare, etc. Tots plegats hauríem de 
descobrir la urgència que té evangelitzar els qui viuen a ciutat, 
si volem que hi hagi cristians conscients i responsables; Sina 

ens quedarem amb la gent que tan sols busca la pràctica reli
giosa cOm a calmant de la seva consciència, que practica i, així, 
ja compleix amb Déu. S'ha de plantejar la pastoral descobrint 
que la fe en la persona de Jesucris t comporta quelcom més que 
una simple pràctica religiosa, creure en Jesucrist vol dir estar 
disposat a comprometre'ns en un servei desinteressat envers els 
homes gennans nostres. 

L 'home que viu a ciutat 

Les persones que viuen a ciutat tenen unes característiques prò
pies que influeixen en les seves actituds religioses. En general, cul
turalment ben preparats; sense massa dificultats econòmiques; molt 
individualistes; i d'una re ligiositat teòricO-practicista, conseqüèn
cia de la formació rebuda en moltes de les escoles de religiosos 
i religioses. No els manca res i ho poden exigir tot. Cal no obli
dar que posseir no suposa ser, i, per tant, no podem enganyar
nos, ja que pot ser un parany que bloquegi la pastoral urbana 
a la simple pràctica religiosa, oblidant molt sovint la dimensió 
de compromís, de vivència. 

Hi ha certament a ciutat molts cristians que viuen conscient-
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ment la fe i se senten responsables de les realitats humanes i 
eclesials, però són minoria davant la massa que omple les nos
tres esglésies. La passivitat porta a l'arteriosclerosi i aquesta de 
manera irremeiable, a la mort. 

Cal cercar a ciutat uns mitjans que ajudin de debò els cris
tians a viure conscients i responsables la fe en el Senyor Jesús. 
Aquesta recerca ha de ser vertadera, no podem de cap manera 
amagar el cap sota l'ala acceptant les coses tal Com són, sinó que 
cal treballar i esforçar-nos per avançar; altrament quedaria mi
grada Ja nostra responsabilitat ministerial , car no es tracta d'una 
pastoral de contenció sinó de progrés , i faríem un mal servei a 
la causa de l'Evangeli . 

Voldríem en aquestes línies deixar constància dels nostres in
tents per trobar els mitjans que condueixen de debò a iniciar els 
cristians a la fe conscient i responsable, perquè la visquin com
promesa. No obstant això, volem dir, i ho creiem de debò, que 
allà on es treballa seriosament, partint de la vida real, amb diàleg 
constant amb la gent i acceptant la coHaboració de totbom, les 
paraules poden trobar vida, i poc a poc anar descobrint el com
promís que suposa creure. 

Presentem el que estem fent i que respon al treball o als dife
rents intents d'algunes parròquies o comunitats cristianes de Bar
celona-ciutat. Són intents, o pistes , no solucions, ni ho pretenen 
ser, ja que contínuament hem de repensar el que fem perquè de 
debò sigui vàlid per a l'home que viu a ciutat el qual volem 
ajudar a créixer en la fe. 

Una Església interpeHadora 

Un dels elements indispensables, sense el qual no té sentit cap 
plantejament i molt menys cap canvi, és el de la imatge d'Esglé
sia que donem. No es tracta de fe r coses noves, o de fer el que 
està de moda ; es tracta d'un canvi profund de mentalitat en la 
visió i concepció de l'Església , que s'inicià en el Concili Vaticà 11. 
Es tracta d'una concepció nova de ser església avui. Tot el que 
no vagi per aquesta línia no creiem que pugui canviar res i menys 
encara les persones. El primer que cal fer es presentar·se a la 
pràctica amb un desig d'esdevenir una església renovada , una es· 
glésia que s'allibera del poder, de l'autoritarisme, del diner, dels 
privilegis, del monopoli de la veritat religiosa i humana, de les 
seguretats, del maridatge amb els poders establerts, per esdevenir 
una església·servei, amb consciència joiosa de ser poble, sense 
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recursos econòmics, profetessa a favor dels treballadors i deshe
retat s d'aques t món , sense cercar cap recolzament polític, cer
cant tan sols el recolzamen t de Déu , que es dóna a tot aquell qui 
d busca amb sinceritat de cor; en fi, una església que viu amb 
alegria l 'esperit del Sermó de la muntanya, que és l'itinerari a 
recórrer mentre és en aquest món. 

Intentar crear aquest clima a les nostres parròquies i com u
nitat s cr istianes ha estat la nostra tasca primordial, car aquesta 
Església és la que pot interpeBar fent sentir la necessitat de plan
tejar-se la fe descobrint que és quelcom més que una simple pràc
tica religiosa. Aquest clima que hom respira quan va a missa o 
quan s'acosta a la parròquia per qualsevol necessitat, no deixa 
mai pass iu ni insens ible, car es trac ta d'una realitat nova, una 
vida nova que empeny a preguntar-se, a interrogar-se sobre la 
fe. La t robada amb aquesta església interpeBa pel seu estil de 
viure, per ]a seva llibertat, pel seu amor vers tothom, especialmen t 
pel s treballadors, i per la seva joiosa esperança. 

Com es porta a terme 

Com hem fet realitat aquest element tan important? Mitj an
çant la creació d'Assemblees parroquials O comunitàries, de Con
sell s pastorals, etc. Aquí tothom pot participar activament i 
dir el que pensa i el que creu que s'hauria de fer per aconseguir 
aquesta església alliberadora , alliberant-se ella mateixa. -es clar 
que no es tracta de solucions a curt termini, sinó de treballar amb 
constància, paciència, continuïtat i optimisme. Això dóna força 
per con tinuar avançant, malgrat que moltes vegades sembla gai
rebé impossible avançar. Els la ics, en aquest sentit , cada vegada 
hi participen amb més interès fent avançar l'església que tots 
plegats formen i que tant estimen. 

L'eucaristia dominical 

Quan l'esforç de la pastoral es fa en aquesta línia que acabem 
d'insinuar, trobem com a cosa més important, en ¡'inici de la fe 
responsable, la celebració dom in ical de l'eucaristia . Procurem 
que l'eucaristia esdevingui, en un clima familiar, una celebració 
festiva. L'eucari stia esdevé necessària en el creixement de la fe 
celebrada juntament amb d'altres germans formant el poble de 
Déu que, alimentat amb ]a paraula i la mateixa eucaristia, vol 
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avançar seguint les petjades d'Aquell que ens inicià en aquest 
camí de la fe, L'eucaristia, celebrada en aquest ambient i prepa
rada des de les monicions fins a l'homilia -a poder ser, cal que 
aquest punt sigui preparat conjuntament amb laics-, esdevé una 
interpeHació constant a la fe personal i comunitària, desvetlla 
i fa créixer fins a esdevenir adults en la mateixa fe, en Crist. 
La gent vol participar i es compromet en la mateixa celebració. 
La celebració dominical de l'eucaristia és un mitjà que tenim a 
¡'abast i que aprofitem tant com podem. 

La catequesi d'adults 

La interpeHació de la celebració dominical de l'eucaristia ha 
portat molta gent a cercar mitjans que els ajudin en aquest camJ 
de la fe. Així ha nascut la inquietud per una Catequesi d'adults, 
que va des de la conferència informativa, passant pels equips de 
matrimonis fins a la catequesi d'adults pròpiament dita, que és 
una recerca en comú del sentit de la vida a la llum de l'Evangeli. 

Aquestes catequesis proliferen arreu com a mitjà d'iniciar la 
gent a una fe conscient i responsable. Són molts els qui avui 
han iniciat un camí nou en la fe mitjançant la catequesi d'adults. 
La gent s'adona que la fe és vida, i que vivint-la és com es troba 
el seu sentit més pregon. Poc a poc els cristians esdevenen perso
nes que viuen conscientment la fe i per això se senten cada ve
gada més responsables de l'Església que s'està alliberant. 

La catequesi per a infants 

Un altre element que ens ha ajudat en aquesta tasca d'iniciar 
la fe, ha estat la catequesi per a infants. Però cal entendre bé 
això: no ens han preocupat tant els infants com els mateixos 
pares i catequistes. La línia ha estat ben clara: ajudar els pares 
en la vida de fe dels fills. Aquesta preocupació pels pares ha donat 
com a resultat la petició de molts d'ells d'iniciar-se en la fe per 
poder-la viure de debò. Aquesta catequesi ha creat un clima es
pontani, senzill, familiar i ha possibilitat a molts pares i cate
quistes aquest desvetllament vers Jesucrist, mitjancer entre Déu 
i els homes. La majoria d'aquests pares i catequistes van desco
brint, cada vegada més, que la fe els demana, els exigeix, viure 
d'una manera responsable i compromesa. això sí respectant el 
ritme de cadascú. 
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Tanmate ix , els infa nts han estat considera ts, en la seva petita 
vivència de fe, amb una catequesi que els ajuda a viure més que 
a conèixer. La millor catequesi ha estat, juntament amb la trans
missió d'uns continguts, la vida que hi havia al seu voltant. Els 
catequistes i els pares han esdevingut tes timonis de fe, més que 
transmis sors; i els con tinguts donats han estat vida en noc de 
teoria . 

Adolescents i joves 

Un allre e lement ha es tat la preocupació pels adolescents i 
joves, encara que hem de reconèixer que no ha reeixit gaire. Això 
no obstant, com a fruit de la catequesi, hi ha hagut la incorpora· 
ció de molts d 'ells a les petites comunitats cristianes existents. 
Aquest any volem treballar amb un grup de joves , procedents de 
la catequesi, que ens ho han demanat , per descobrir els cie· 
ments que condueixen a viure conscientment la fe. Creiem que 
els joves necessiten trobar·se acollits tal com són i amb un clima 
de llibertat i creativitat on puguin plantejar l'itinerari de Ja seva 
fe. La millor manera de fer-ho és que la iniciativa surti d'ells i 
que nosaltres estiguem disposats a ajudar·los. 

Petites comunitats cristianes 

Tota aquesta tasca pastora l ens condueix cap a la creació de 
petites comunitats cristianes que volen aconseguir viure amb més 
profundita t la fe. Això sense deixar la parròquia , amb la qual es 
volen trobar sempre units. 

Vivim en un món massa despersonalitzat, i a nivell de fe la 
gent cerca una personalització, ser ell s m ateixos. La gent no 
vol ser un número, una fitxa, s inó que volen ser persones que es
timen i que són estimades per tothom. Aquests petits grups co
munitaris volen assolir una major consciència i responsabilitat 
de la fe personal viscuda comunitàriament i trobar més fàcilment 
les diferents possibilitats de serveis com a compromís de la ma
teixa fe. Volen ser de l'Església, i per això estan incorporats als 
mi tjans nonnals. 

L'estil d 'aquestes petites comunitats cristianes és ben senzill : 
trobar-se en un nivell que possibiliti ]a coneixença i confiança 
necessàries per arribar a aprofundir de debò en l'es til evangèlic. 
L'eucaristia esdevé el centre de la mateixa comunitat i el com-
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promís n'és la conseqüència. Són comunitats de 50 o 60 persones, 
joves, matrimonis joves l grans, solters i solteres i el mossèn. 

En aquestes petites comunitats cristianes es plantegen molt se
riosament participar en els diferents serveis parroquials i dioce
sans, per ajudar-los a avançar per tal que responguin de debò a 
Ics necessitats dels homes, els quals com a cristians hem de ser
vir si volem que el nostre servei a Déu sigui vertader. 

Vers el futur 

Voldríem, abans d'acabar, dir que sOm conscients de la gent 
a la qual no arribem. Això no obstant, dintre els nostres mitjans 
fem tot el que podem perquè d'alguna manera tothom tingui les 
mateixes possibilitats. De cara al curs vinent volem tenir molt 
presents els pares que ens demanen el baptisme per als seus fills 
i les parelles que volen casar-se per l'Església. Aquí volem deixar 
constància de les dificultats que això comporta; no es tracta de 
mantenir la sacramentalització, sinó d 'ajudar a tothom a ser lliure 
de debò. Més que sacramentalitzar volem iniciar-los en la fe, que 
ha de donar sentit a la celebració d'un sagrament. No vol dir que 
el nostre intent per més clarivident que sigui estalvü les rufí
cuitats que això suposa aquí i avui, ja que la pressió social en
cara és molt forta . Això no obstant, volem aconseguir un acolli
ment digne, on tothom pugui sentir-se sense pressions de cap 
mena, una informació objectiva del contingut de l'acte que es 
disposen a celebrar, una celebració digna, amb participació de 
la comunitat sempre que sigui possible, i, per últim, una preocu
pació constant i una ajuda sense cap mena de proselitisme. Es
perem que aquesta tasca sigui portada a terme per laics, en al
guns dels diferents passos, i que prepararem mitjançant uns 
cursets a nivell de Zona, mentre es constitueix l'escola dels mi
nisteris a la diòcesi. També creiem important que aquesta ex
periència es porti a terme a nivell de petits sectors_ 
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JOVENTUT CRISTIANA DE BARRIS 

JOSEP SOL~ LLOPART 

El nostre moviment va partir de la realitat dels barris Nord 
i Est de Barcelona, ara fa cinc anys. E l procés de consolidació 
ha estat lent. Fins i tot podem afirmar que tot el moviment s'ha 
trobat en una fase d'iniciació durant els primers quatre anys. Ha 
esta t, doncs, recentment que ens hem plantejat el procés peda
gògic d'iniciació al moviment JOBAC. 

La iniciació, ens l'hem plantejada conjuntament e ls consiliaris 
i e ls militants que tenen una trajectòria més consolidada i que 
han descobert la necessitat d'estendre l'experiència de moviment 
de ca ra a nOllS grups. En aquests moments podem parlar de 
grups de militant s compromesos i de grups en iniciació com a 
dues realita ts d 'un mateix procés. 

E ls nois i noies de ls grups són exponent de la divers itat demo
gràfica dels barris de Barcelona. Joves amb situacions i expe
riències ben dife rents pe rò que a la vegada se senten igualment 
inserits en la coHectivitat dels barris populars. Aquests grups 
s'han a na t aglutinant a partir de plataformes ben senzilles com el 
treball, la catequesi, les associacions de veïn s, l'amistat personal. 
tasques educatives, etc. 

Moltes vegades els motius pels quals s 'agrupaven eren força 
lluny dels objectius del moviment. La primera tasca ha cons isti t 
sovin t a canalitzar i purificar la multiplicitat de motivacions: 
trobar-se, compartir, plantejar els problemes personals, aprofun
dir la fe , fer un servei, etc. La tasca del moviment ha estat inte
gradora de persones i grups. 

t.s a dir , partim de la realitat que viuen els nois i noies, en la 
seva diversitat, per iniciar un procés educatiu cap a aquelles op
cions que defineixen el nostre moviment: la revisió de vida, la 
realita t coHectiva que configura la vida dels nostres barris, l'ac
ció tra nsformadora , Jesucris t , el moviment. 

Característiques de les opcions 

Iniciació a la revisió de vida 
Aconseguir que els nois i noies s'endinsin en la seva vida per 

tal que descobreixin el teixit complex, fet de re lacions personals. 
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d'elements afectius, d'opció vocacional, de factors ambientals i 
estructurals, que els condiciona. 

Aleshores poden adonar-se de les possibilitats personals per 
superar els seus condicionaments i prendre una postura activa 
i transformadora d'ells mateixos i de la realitat que els envolta. 
Aquesta presa de consciència personal va tenint com a punt de 
referència Jesucrist, l'home totalment lliure que opta pels pobres. 

En una primera etapa s'analitzen situacions d'una manera més 
programada. Són els .1I0cs> típics que emmarquen la vida dels 
joves: família, barri, treball, escola, amics, diversió, etc. En una 
segona etapa van emergint aquells fets de vida que es produeixen 
en intentar transformar el medi, a partir d'accions a la fàbrica, 
al barri, etc. 

h1iciació a la realitat col-Iecliva 
Ens adonem que formen part d'una realitat coHectiva especí

fica. Ens trobem a dins de la història del moviment obrer, que 
podem resseguir a través dels passos de les nostres famílies. Ens 
sentim partícips d'una lluita coHectiva d'alliberament a l'interior de 
la classe obrera. Volem forjar aquella societat i aquelI home nou 
que dibuixen aquestes opcions. 

Iniciació a l'acció 
L'acció pensada i revisada ajuda les persones a créixer. J:.s una 

eina educadora bàsica en el nostre moviment. Però no és única
ment un instrument educatiu. És amb l'acció i per l'acció que els 
militants fan un servei a la coHectivitat dels barris , especialment 
en els ambients de joventut. 

La revisió de vida no impulsa a fer més accions sinó a apro
fundir la qualitat d'aquestes accions, a valorar-les, a descobrir-ne 
les motivacions, els objectius i les implicacions personals i es
tructurals. 

Iniciació a la persona de Jesucrist. 
A partir de la Revisió de vida i de les trobades es posen aquells 

elements que ajuden a descobrir Jesucrist com el veritable Home 
Nou, revelador de l'amor del Pare, que ha viscut en profunditat 
l'experiència humana, i en qui ens reconeixem quan aprofundim 
la nostra experiència de vida. Les celebracions i les jornades d'es
tudi són elements d'ajut de cara a l'opció per Jesucrist. 

Iniciació a la dinàmica de moviment 
És un procés de descoberta que es fa a través dels mateixos 

militants que viuen el moviment com a cosa pròpia, perquè eUs 
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mateixos en són protagonistes. A cada grup, 7 o 8 pel cap alt, hi 
ha un militant que té aques ta funció pedagògica d'iniciar, sobre~ 
tot a partir del seu testimoni . Hi ha també un responsable coor~ 
d inado!" del grup , elegit d 'en tre ells, que connecta amb els respon~ 
sables dels a ltres grups per revisar ci treball. Així es poden pro
gramar trobades generals dels grups, les quals ob ren perspectives, 
aj uden a aprofundir les petites anà lisis, i són ocasió per a fer 
festa i ce lebrar la fe. Els militants d'aquests grups també revisen, 
al seu nivell , la pròpia actitud com a acompanyants d'aquest 
procés. 

Els e lements d'aquesta iniciació no haurien estat possibles 
se nse la voluntat de treballar conjuntament a ¡'hora d 'analitzar 
la realitat que viuen e ls joves, de valorar~la, i de prendre decisions 
ope ra tives. El moviment és per a nosallres un estri privilegiat 
d'iniciació dels joves de barris populars a una consciència creient 
i responsable. 

31 



GRUPS DE REVISiÓ DE VIDA 

DEL BAIX LLOBREGAT 

ELISEU BORDONAU 

En un moment de represa dels moviments en e l camp dels 
joves, també a les comarques del Baix Llobregat i el Penedès es 
dóna la realitat, encara modesta, de grups de joves que treballen 
amb el mètode de Revisió de Vida, i que ho fan de forma coordi
nada i amb una consciència cada vegada més viva i explícita de 
formar conjuntament un Moviment , que depassa la realitat de 
cada grup agafat aïlladament. 

El moment actual 

La història del nostre moviment és encara molt recent. Ens 
trobem, doncs, amb una realitat encara força fluida i que ha 
d'anar trobant e l seu camí i la seva fanna . La si tuació actual 
vindria definida pels trets següents: 

- Consolidació del moviment. La coordinadora dels grups va 
prenent un paper més actiu , tot assumint la marxa global del 
moviment i donant resposta a les seves necessitats. 

- Protagonisme creixent dels militants. Superada l'etapa InI

cial en què el protagonisme i la intuïció del moviment es tava més 
en mans dels consiliaris, són ara ell s els qui ho van sentint com 
a cosa pròpia. Això és molt important , sobretot de cara a la 
iniciació de n OllS grups: e ls qui s'inicien no ho fan a quelcom 
desdibuixat o teòric, sinó a una realitat, si voleu petita, però real 
i visible. 

- Relacions i con tacles amb altres moviments. Des de sem
pre hi ha hagut una sintonia amb els altres moviments que tre
ballen en una mateixa línia ni que sigui en sectors o camps dife
rents. Darrerament s'han anat intensificant els contactes entre els 
mateixos militants d'uns i altres moviments. Aquest intercanvi 
és ja des d'ara valuós i útil i en un futur -que no cal prefabricar 
ni precipitar- pot portar a una clarificació i una convergència 
d'alguns d'aquests moviments. 
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Com ens plantegem la iniciació al moviment 

En un sentit ampli, es pot considerar com a pre-iniciació a l 
Moviment tot el treball que es porta a terme en els grups de Con
firmació i els Aplecs de joves (aquestes e tapes agafen els nois i 
noies de 14-17 anys). De fet, ell bona part, els qui actualment fall 
Revisió de Vida han participat en aques tes e tapes prèvies. El tre
ball que s'hi duu a terme està en la líni a i en l'esperit de la RdV , 
encara que no ho s igui específicament. Poc o molt es va ajudant 
els noi s a prendre una actitud activa, a mirar-se la realitat que els 
envolta amb int erès i amb esperit c rític , a saber compartir en 
grup la seva vicia i a madurar Ja seva experiència cre ient. Aqu es ts 
grups són acompanyats per an imado rs qu e, en alguns casos, són 
militants de RdV i , en d'a ltres, matrimonis joves que coHabore n 
en la pastoral de joves de la comarca. 

En un sentit més estricte, la iniciació a la RdV , la situem a l 
vollant del s divuit anys. En aques t moment, els noi s i noies que 
provenen dels Aplecs o que han estat connectats personalment 
per algun militant o consiliari són invitats a fer el Curs d'Ini
c iació. 

El curs d'iniciació 

Podríem dir que està planejat de manera que els qui s'inicien 
ho facin tot vivint una primera experiència, àmplia i sense pressa, 
d el que és la RdV. A les trobades d'iniciació, hi tenen una funció 
important els militants que a cada un deIs grups fan el paper de 
moderador, plantejant preguntes, ajudant a centrar i aprofundir 
les qüestions, etc. Es també important el paper d'un expert que, 
en un moment donat , recollint el treball i les aportacions dels 
grups, ajudarà a recollir el més important, a descobrir els buits 
que es don en, a introduir elements crítics i a insinuar camins i 
pistes de superació. 

Plantejat d'aquesta manera, hi veiem alguns avantatges : d'una 
banda no és una iniciació merament teòrica , sinó una primera 
gran revisió de vida; i de l'altra, el context i les aportacions dels 
militants i de l'expert ajuden a donar-li profunditat i rigor fent 
que e ls qui s'inicien captin les possibilitats i l'originalitat del 
m ètode. Hi ha encara un tercer avantatge: ja d'entrada i des 
del primer moment es pren consciència de la coHectivitat: no és 
un afer d'un grup aïllat, sinó uns grups que inicien un procés 
conjuntament i que els incorpora a un Moviment. 
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El curs d'iniciació es fa durant el primer trimestre i consta 
de tres trobades. 

La primera és una trobada inicial i té un to més general i 
teòric. S'explica el que és la RdV distingint·la bé d'altres tipus 
de treball i d 'altres tipus de grup. Aquesta primera trobada -en 
podríem dir trobada I}- fac ilita que els qui han de fer el curset 
entrin en con tacte entre ell s i amb els militants i aj uda també a 
aclarir, almenys provisionalment, el que se'n pot esperar. S'apro
fita també la trobada per concre tar les dates de les altres ducs 
mirant de trobar els dies que vagi n bé a tothom. 

La segona i tercera trobada, que duren un dia sencer, tenen 
un esquema idèntic. Es parteix d'un treball en grups petits a l 
voltant d'un qüestionari molt senzill i molt concret. Les aporta
cions dels g rups són recoll ides pels secretaris i sistematitzades 
en una sessió plenària. Posteriorment, l'expert fa la seva aportació, 
que intenta partir molt del que han dit els grups i donar, al mateix 
temps, camins que els ajudin a anar més lluny d'allà on són. A la 
tarda, i novament en grups petits, es treballa la qüestió de com 
l'aportació de l'expert iHumina, critica i aj uda a superar el treball 
que el s grups han fet al matí. 

Es pot veure fàcilment que lOt ci treball té l'estructura d'una 
gran revisió de vida: el treball del matí seria el veure, l'aporta
ció de l'expert dóna elements de ¡Lldici i el treball de la tarda 
cerca camins d'actuació. 

Al costat d 'aquest esquema de treball, hi ha també moments 
d'animació i estones que afavoreix in la convivència. Un relleu 
especial es dóna a la celebració de l'eucaristia, a la qual es procu
ra donar un to festiu i un lligam estret amb el treball que s'ha fel. 

El terna de la segona Irobada incideix de ple en la vida dels 
nois: les preguntes del Qüestionari pretenen que cadascú refle
xioni sobre Ics àrees i els ambients on es mou ]a seva vida, que 
intenti descobrir-hi les situacions i la problemàtica que hi ha en 
aquests ambients, les causes que motiven aquestes situacions i 
també l'act itud amb què ell s'hi si tua. Parlant gràficament, es 
tracta que cadascú «fotografiï ,. al més clarament possible la rea· 
litat que l'envolta i que es «fotografiï . a si mateix dins d'aquesta 
reali tat. 

L'objectiu de la trobada és aj udar a fer prendre consciència 
de la complexitat i la globalitat de la realita t, de les causes per
sonals, socials i polítiques que incideixen damunt d'ella i de la 
necessitat de prendre una actitud activa, crítica i trans formado
ra enmig d'aquesta realitat. 

A la tercera trobada es refl exiona sobre l'experiència de fe. El 
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qüestionari parteix d'unes breus monografies on cadascú explica 
el procés de la seva experiència creient, els moments i les situa
cions en què s'ha experimentat creient i els instruments que l'ban 
ajudat a rer passos en aquest terreny. 

L'objectiu de la trobada és ajudar·los a prendre consciència 
de la fe entesa com a procés més que com una COsa que «es té . 
o « 110 es té», a descobrir la necessitat de viure la fe en la vida 
i no al marge d'ella, i a descobrir que fer una experiència de 
fe és, en el fons, viure la nostra pròpia experiència a la llum de 
l'experiència de Jesucrist, Home Nou que ha viscut amb pro
funditat i radicalitat la seva experiència d'encarnació, de lluita 
transformadora, de mort i de resurrecció. 

Al final de la tercera trobada, alguns militants informen de la 
marxa i del funcionament organitzatiu del moviment. Els nois 
que han participat al curs d'iniciació s'organitzen -si no ho estan 
ja- en grups. Es crea una coordinadora dels grups d'iniciaLió i 
comencen a funcionar. 

Cap al final del curs hi ha una nova trobada dels grups d'ini· 
ciació per tal d'avaluar i compa rtir l'experiència de les seves pri
meres revisions de vida. Partint molt de l'experiència real, de les 
dificultats que s'han trobat, dels seus èxits i fracassos es repre· 
nen les grans idees de les trobades d'iniciació, que ara, enri· 
quits amb el treball, s'entenen molt millor i es capten amb més 
profunditat. 

A partir d'aquest moment, i després de rer els reajustaments 
de grup que calguin, els qui decideixen continuar s'incorporen 
plenament al Moviment. 
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ACCiÓ CATÒLICA OBRERA 

JOSEP CAST AÑO 

L'Acció Catòlica Obrera (ACO) de Barcelona no és un movi
ment d'Església nombrós, com ho són, per exemple, l'ACO fran 
cesa o la suïssa, és, però. un moviment en expansió. D'una banda, 
hi ha hagut baixes de militants, tant d 'antics com de nous (per 
ca nsament, desbordament a causa dels problemes fami liars, labo
rals, etc.). però dc )'altra s'ha donat la incorporació de gent nova, 
tant de laics (homes i dones) com de capellans. de manera que 
pràcticament es tornen a assolir e ls nivells dels temps més flo
ren ts del moviment. 

No hi ha un procés uniforme d'iniciació per a to ts els mili · 
lants. Els membres d'ACO, en línies generals, pertanyen a aquests 
camps professionals: treballadors manuals, administratius, algun 
tècnic, algun peó, etc. Són gent que té fe en Jesucrist, però en 
els casos de fe no gaire aprofundida s'accepta de compartir amb 
els creients les diferent s expressions de la fc. 

Es normatiu entre els militants tenir un compromís temporal 
en el món obrer, o almenys proposar-s'ho. Durant la dictadura 
franquista no era sempre possib le de tenir un compromís en les 
organitzacions obreres, sindicals o polítiques, car això suposava 
;:Is greus riscs propis de la clandestinitat. De fet, no era possible 
ex igir a tothom l'heroïcitat. Per això durant aquest període a 
l'ACO de Barcelona es parlà més aviat del compromís que calia 
prendre en la vida: associacions de barri, societats culturals po
pulars, associacions de pares d'alumnes, escoles actives de pares, 
etc. En tots aquests camps s'hi fa present la vida obrera i hom pot 
fomentar-hi l'obertura vers els aItres i suscitar-hi una presa de 
consciència davant els problemes i les situacions. 

Normalment per a fer nous militants hom invita companys 
de treball , veïns, amics o coneguts, a una reunió de militants o 
bé a alguna trobada o convivència. De vegades s6n els consiliaris 
el qui porten gent nova, provinent de la comunitat parroquial. 
Sovint, sobretot en temps passa ts, s'han posa t en marxa uns 
equips d'iniciació, O «d'encaminament», amb gent totalment nova 
d'un mateix barri o districte. Aquests grups ajuden a reflexionar 
en comú sobre punts com: les pe lites comunitats, l'acció de cada 
dia, la vida obrera a l barri, problemes en el treball, la participa-
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ciú en el movime nt obrer, els graus de compromís, la nostra con· 
dicio de membres de l'Església, els camins de l'evangelització, fe 
i acció a lli beradora, fe i s indicali sme, política, lluita urbana. e tc .; 
se mpre fent referència a l'Església en el món obrer. 

En d'altres temps els militants d'ACa visitaven els sacerdots 
de parròquies obreres prestant ·se a engegar grups entre els 
c reients disposats a entregar·se a l món obrer. Aquest proselitis
mc , que va donar bons resu ltats , avui resta bastant deixat de 
banda. També fa uns quants anys (crec que per falsa modèstia) 
es va suprimir un servei de permanència al sec retariat diocesà; 
d 'aquí que l'únic conduc te pc ,· a connectar amb l'ACa s iguin les 
jo rnades d'estudi, convivències, recessos, etc. 

El que sempre s 'ha intentat , amb més o menys encert, és quc 
entre els membres antics i els nous hi hagi sempre una recerca de la 
fe en Cri s t i del com promís en e l món obrer. Un del s mitjans per 
assolir·ho és la revisió de vicia, mè tode que comprèn diferents 
fases de reflexió sobre els fet s quc es presenten a la reunió. La 
,-evisió de vida contribueix poelerosament a l'enriquiment de cada 
militant i de tot l'equip , però pe r aconseguir-ho cal que tothom 
hi partic ipi i que hi hagi una disciplina de grup, altrament es 
reduiria a un s comentaris o a una «estripada » d'algú. 

A l'ACa mai no s'ha expressat una fe monolítica i ríg ida . Més 
aviat s'ha partit de la descoberta de Déu a t'interior de les per
sones, en e ls fe ts de vida, en e ls esdeveniments del món. Se mpre 
s' ha pres tat una atenció especial a ls designis de Déu en aquest 
món tan comp lex i difícil. En e l sagrament més que e l ritus 
ecl es ial , hi hem busca t Crist i la seva comuni cació a ls al t res. So
vint ens ha n aj uda t més les hores i les jornades de treball en 
comú pe r la I d 'ajudar aquell s amb els quals e ns trobem, que no 
pas llargues formulacions de la nostra fe. D'aques ta manera 
molts companys i companyes que havien perdut o avorrit la fe 
s'hi han tornat a iniciar. En alguns equips on se celeb ra t'euca
ris tia, s' ha comprovat que alguns membres començaven a com· 
prendre aquesta celeb ració i n'anaven sentint la necessitat. La 
te ndència general, però, és de celebrar l'eucaristia amb els grups 
cie la comunitat cristiana en què hom està inserit. 

En tot moment procurem la naturalitat i evi ta r la demagògia 
i l'<..:xcitac ió, a l'hora de pregar, en exposar i judicar els fets i esde· 
vcn iments. Sovint costa explicar els propis sentiments davant e ls 
altres, mos trar·se t ru nsprl rcnt , rectificar Ics act ituds injus tes. 
Amb tot, reconeixem que no som perfectes i que sovint s'han 
clonat c rítiques i actituds dures; també tenim gent quadriculada, 
que no sap veure'hi més enllà de la pròpia posició i que es pensa 
que les accions militants només pode n basar·se en actuacions en 
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punta o que creu que la classe obrera és totalment pura ... quan, 
de fet, tots portem un pecat, i cada dia hem de lluitar contra 
l'egoisme, l'enveja, l'odi, la venjança, la traïció, etc. 

Enguany l'ACO de Barcelona celebra el seu XXV aniversari. 
Amb aquest motiu una colla de gent estem treballant en l'anàlisi 
d'aquesta etapa del nostre moviment. 

38 



MOVIMENT COMARCAL ADULT 

MARIA GRACIA GELP! 

A Osona i a l Maresme, a l Llobregat i al Bages, al Vallès i a 
l'Empordà, i en a ltres indrets de Catalunya, grups de cristians 
ens reunim formant el «Moviment de grups de cris tians de co
marques de Catalunya». Enguany hem fet revisió del Moviment: 
Barcelona, Manresa i Tarragona han estat els llocs d'encontre. 
AI llarg de les nostres reflexions hem refermat la nostra iden
tit a t : en s sentim gent de pobles i vi les de Catalunya que esti
mem la vida i el país on hem nascut, i que treballe m i ens tro
bem com a cristians en equip i ens sentim Església. 

Aque s t camí que fem junts dins el Moviment ens porta vers 
una personalització entesa com a camí de creixement personal, 
i potencia, per uoa exigència evangèlica, Ja dimensió soc ial 
de la persona. Ens fa estar atents a la vida amb una voluntat de 
ser presents aquí i avui, en la nos tra societat. Com a c listians 
volem ser presents responsablemen t en l'Església de Catalunya 
aVili i malclant per una Església més del poble i per al poble, in
tentant amb senzillesa fer-ne ja ara l'experiència en els equips 
i en els nostres ambients de vida. Finalment, entenem que el 
nostre Moviment ens ofereix un espai on tenim l'oportuni tat d'es
devenir clitics i lliures enfron t de totes les realitats que vivim . 
socials, econòmiques, re1igioses, polítiques. etc. 

Fa deu anys que caminem. Avui, en un ll arg capvespre. hem 
recordat alguns d'aquests camins d'iniciació al Moviment. 

L'arrencada del grup 
En Xavi ens explica com s'ho fa. Es troba amb un grup in

quiet. Cal ser respectuós. Per això comença la primera reunió 
amb un foli e n blanc. No porta res preparat. La primera qüestió 
és òbvia: tothom explica qui és, on trebal1a ... i aviat se centra la 
qüestió: tenim problemes allà on Som i treballem? El foli en 
blanc es va ennegrint : problemes de convivència familiar, per
sonals, d'estructura, d'ambients, etc., van fent una llarga llista 
que cal ordenar i numerar segons una «escala de valors». Hem 
ret el primer pas. Ara cal posar en marxa el grup i per això es 
demana que algú vulgui ajudar a «fer un qüestionari» sobre el 
problema número u . Comença una dinàmica de trobades per-
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sonals: hi ha «qüestionaris que queden arxivats, altres engeguen 
un procés de reflexió del grup. El grup es posa en ma rxa i ca l 
deixar-lo sol. El consiliari opta per fer-se present uns minuts 
a l començament o al final de la reunió del grup. l no gaire més ... 

Les enquestes d'iniciació 
Altres grups comencen el seu contacte amb el Moviment a par

tir d'unes enquestes. Ens adonem que el material que tenim a 
les mans se'ns ha fet una mica vell. Tenim ganes de revisar-lo, 
de completar-lo, de garbellar-lo, però encara ens serveix. Les 
enquestes ens aj uden a fer que el grup s'iniciï en la «revisió de 
vida •. Els temes de l'enquesta, senzills però incisius, obren la 
mirada sobre la vida de cada dia, incidint fortament en les acti
tuds: individualisme, comod isme, farise isme, paternalisme, clas
sisme, abús de poder, virtuts humanes, dignitat de la persona hu
mana, diàleg, manament nou , poble de Déu ... inicien la llarga 
llista. N'estem contents, de la nostra . petita experiència •. 

Les activitats i el futur 
J!s un tercer camí d'iniciació al Moviment . Cristians compro

mesos organitzen unes activitats de cara a fer descobrir uns 
problemes, fer paleses unes actituds i fer néixer en els grups 
més inquiets una nova manera de mirar la vida i d'enfrontar
s'hi. Aquesta mirada nova, aquest desvetllament d'actit uds, cal
drà iBuminar-los amb la Paraul a de l'evangeli, impulsar-los amb 
la vida d'equip. Així va naixent el Moviment. 

El Moviment se sent jove i agosarat. A Tarragona es mirà amb 
esperança cap al futur. Actualment un equip està revisant, gar
bellant i posant al dia tot aquest material i aquestes experièn
cies d'iniciació al Moviment. Al mateix temps es van perfilant 
1es línies del que creiem que hauria d'ésser un curset d'iniciació 
al nostre Moviment. Però això ja és una altra pàgina . Un altre 
dia l'escriurem. 
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ELS MINISTERIS EN UNA 

PARRÒQUIA DE CREACiÓ RECENT 

CASIMIR MARTí 

El plantejament inicial de la parròquia partí d'un grup for· 
mat per dos clergues i a lgun s segla rs i religioses. Aquests cler
gues no tene n to t el di a di sponibl e pe r a l'ac tivita t pa rro quial, 
perquè, per a guanyar-se la vida, treballen en d'a ltres tasques, 
no parroquia ls en un cas, i no eclesiàstiques en ¡'altre. E l mateix 
passa amb e ls seglars i les religioses. Ningú no pot, doncs, dedi· 
car·se a ple te mps a la parròq u ia. Amb això, la s ituació pràctica 
ve a refermar la convicció, comuna n to ts e ls membres de l'e
qui p . q ue les respon sabilita ts 11 ;1 11 de se r co mpa rtides. 1 

En rea lit a t, e ls segla rs i les re ligioses rin s ara han assumit 
fu ncions en ¡'3ctivit íl l cateq uè tica, en la d irecció de certs actes 
comunitaris re lacionats amb la catequesi i , a ¡' in terior de Ics cele
bracions litúrgiques de la comunita t parroquial , en les lectures, 
en la direcció del cant i e n la distribució de la comunió. 

Els nens i nenes i els joves d'a mbdós sexes que acudeixen a les 
d ivcrs..::s l':\ teq ucsis, el s seus pares, i els c ris tians que par ticipen en 
els ac tes litúrgi cs de la comunit a t , coneixen les pe rsones que 
exerce ixen aq uell es funcions, i les accepten , no sense a lguna di
fi cult a t genèrica a què es farà referència en aquest escri t . En 
aques t estat de coses. en voler confer ir oficialment e ls min iste
ris a aquestes persones que j a pràcticament e ls exerceixen, és 
evident que no cerq uem l'operativitat i l'eficàcia en elles matei· 
xes: ni h em necessita t cap reconeixement oficia l per a l'establi· 
m e nt i funcionament dels serve is comuniHi.ris esmentats, ni po
dem preveure que, amb e ls mini s teris , variï la capacitat de les 
persones que fins ara els han exercit «de facto». 

Si desi tgem que, en un termini no llarg, l'autoritat jeràr quica 
de la diòcesi confe re ixi oficialment a aquestes persones els m i
nis teris és perquè pensem que. d'una part , constarà públicament 
que Ics persones designades o ordenades, en exercir determinades 

1. Aquest text ha estat publicat a , Pastoral Misionera . , n.O 4, 1978 (juliol). 
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funcions eclesials, no actuen com a afeccionats als quals es pot 
acusar en qualsevol moment d'intrusos, o assenyalar com a mo
guts per ganes d'exhibir-se, sinó que exerceixen un càrrec pú
blic reconegut per la comunitat i per la jerarquia de la diòcesi. 

D'altra banda, amb l'entrega oficial dels ministeris, pretenem 
que quedi públicament obert el camí per tal que, en el futur, 
¡ senSe trobar gaires resistències, es pugui conferir a determinats 
membres de la comunitat funcions que ara monopolitzen en ex
clusiva els sacerdots_ Els ministeris de portar lo comunió als ma
lalts, de batejar i de presidir el matrimoni són els que es troben 
més a prop de les nostres possibilitats actuals_ 

Obrir el camí en el sentit indicat, ho considerem molt im
portant, tant per a rer passos cap a la consecució del que ens 
sembla que són els objectius generals de la vida eclesial en aquest 
camp, com també per anar vencent les resistències que ofereixen 
la inèrcia dels creients i la seva adherència a imatges d'Església 
que, cas de continuar en vigor, amb el dèficit creixent del cler
gat, bloquejarien la vida de la comunitat i la portarien a un 
atzucac. 

Els objectius llunyans que perseguim en aquesta qüestió dels 
ministeris no pretenen , ni de bon tros, reduir-se a descarregar 
de tasques específicament clericals els capellans actuals, i a pas
sar-los pura i si mplement a d'altres membres de la comunitat_ El 
fet de conferir ministeris a certs membres de la comunitat par
roquial, volem que situï la mateixa comunitat en estat de ser 
conscient de les seves necessi tats per tal de subsistir carn a tal, 
i en disposició de respondre per ella mateixa al major nombre 
possible d'aquestes necessitats_ 

Com és fàcil de comprendre, amb aquesta autosuficiència re
lativa de la comunitat, no busquem el seu aïllamen t o la seva in
dependència en allò que es refereix al contingut de la fe, ni en 
allò que toca a les fonnes litúrgiques més importants de cele
bració d'aquesta mateixa fe_ La comunió d'unes comunitats amb 
les altres dintre la zona, la diòcesi, i l'Església universal, en els 
continguts de la fe i en les formes decisives de celebració litúr
gica, no continuarà solament essent necessària perquè constitueix 
un element essencial de l'Església, sinó que continuarà recla
mant un servei ministerial, l'àmbit del qual va més enllà del 
cercle de les necessitats i de l'experiència de la petita comunitat. 
L'autosuficiència buscada equival més aviat a una independència 
relativa respecte a l'administració burocràtica de l'Església dio
cesana i universal. 

En efecte , cal reconèixer que fins ara la vida de les comuni-
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tats cristianes, sobretot la de les parròquies, en gran part ha depès 
de l'acte administratiu d'envia r un determinat sacerdot a una 
de terminada parròquia. Independitzar les comunitats respecte de 
l'administració eclesiàstica no constituirà solament un factor d'cs· 
labilitat en la mateixa vida de la comunitat, sinó que obligarà 
aquells que ocupen els llocs de major responsabilitat global a 
l'Església , a interpretar la seva funció com a servei a la comunió 
de les comunitats, i no com un simple exercici d'actes burocrà
tics en cI terreny de la doctrina o de l'administració. 

Amb tot el que acabem de dir queden indicades les raons per 
les quals, des de la nostra perspectiva, mirem amb molta pre
venció els ministeris creat s des del mat eix centre de la burocrà
cia eclesiàstica, com per exemple l'anomenat «diaconat pe rma
nent». En aquesta iniciativa je rà rquica veiem la possibilita t que 
es prolongui l' imperi de l'esmentada burocràcia eclesiàstica, amb 
la diferència . en aquest cas molt poc important, que el personal 
empleat en aquesta operació no serà cèlibe. En canvi , allò que 
segons la nos tra opinió necessita aconseguir realment la comu· 
nitat de creients és estructurar-se amb els ministeris creats dintre 
d'ella per poder a tendre les seves necessitats de comunita t cris· 
tia na, i aconsegu ir a ixí que e l minis teri sacerdotal quedi situat i 
adquireixi la seva configuració i el seu sentit , enmig d'aquells mi
nis teris comunita ris. 

En rea litat , cal reconèixe r que aquesta visió d'abast ampli , ex
posada aquí d'una forma sumària, no la comparteixen normal
ment la majoria dels fidel s que formen les petites comunitats. El 
paper predominant que ha exercit el sacerdot ha mantingut els 
fidels e n una actitud de gran irresponsabilitat en l'organització 
de la vida de la comunitat. Concretament, a )a nostra parròquja, 
quan l'assemblea parroquial de l'abril passat va abordar la qües
tió dels minis teris, va n sorgir forles prevencions, precisament per 
part d 'alguns cristians que podien ser tinguts com una mica més 
introduïts en la vida eclesiàs tica. De fe t, ens sembla que es pot 
dir que e1s qui hi va n posa r més resistència van ser els cristians 
en els qua ls havia cala t més la imatge d 'una Església totalment 
dominada per la burocràcia clerical. 

Potser el que resultarà més iHustratiu de la nostra experièn
cia i de les nostres aspiracions en aquest punt serà reproduir 
primer el text del projecte de conclusions que vam presentar a 
l'assemblea parroquia l i després el text de la conclusió ja apro
vada, que recull els matisos expressats per alguns membres a 
l'esmentada assemblea i que tracta de deixar discretament obert 
un camí cap a l futur, cercant suport en textos del Vaticà lI. Per 
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cert, aquest recurs a documents tan solemnes va semblar des1 
proporcionat i gairebé grotesc a alguns assembleistes, atesa la 
modèstia de la nostra assemblea parroquial , els components de la 
qual són només gent de barri. 

El text del projecte de conclusions que va ser presentat a 
l'assemblea parroquial per fer-ne el debat era el següent: 

4. Moltes comunitats cristianes de la nostra diòcesi busquen 
una major coHaboració ent re els qui forme" la comunitat euca· 
ristica per respondre a les necessitats de la vida comunitària. La 
participació dels seglars en certs serveis (per exemple, donar la 
comunió, portar la comunió als malalts, administrar el bateig, 
presid ir el matrimoni religiós) és encara avui motiu d'estranye
sa. Ens sembla que el millor camí per superar aquesta estranyesa 
és anar fent una sèrie de pràctiques d'aquest tipus de forma 
espon tània i senzilla perquè la gent s'hi vagi acostumant. Aquestes 
pràctiques han d'anar acompanyades d'explicacions que en donin 
les raons i els motius. L'acceptació d'aquestes pràctiques per 
part dels fidels serà més fàcil si no és només la nostra parrò
quia la que les adopta, sinó que, a més, les estableixen altres 
parròquies de la zona i de la diòcesi. 

Ateses les reaccions contràries que aquest text va suscitar en 
l'assemblea, cal reconèixer que la manera de proposar el tema 
mancava de desimboltura. La conclusió aprovada per l'assem
blea parroquial va quedar redactada així: 

4. 1. Moltes comunitats cristianes de la nostra diòcesi bus
quen una major coHaboració entre tot s els qui formen la CD

mImitat eucarística per respondre a les necessitat s de la vida ca· 
munitària. La participació dels seglars en certs serveis és encara 
avui un motiu d'estranyesa, per diferents raons: al perquè es 
dubta sobre quins són en realitat els ministeris que, en conformi· 
llit amb els criteris de l'Església, poden exercir els seglars; b l 
perquè s'està habituat a considerar el sacerdot com un represen· 
tant de Déu molt qualificat, mentre que el seglar no se'l consi
dera així; e) perquè es tern que, en donar relleu al paper dels 
seglars, minvi la importància del paper del sacerdot; algun dels 
assistents a l'assemblea digué que, de seguir·se aquesta Unia, els 
sacerdots podrien quedar seme feina específica pròpia; di per
què potser es tem una manca de preparació dels seglars que 
loss;'l cridats a exercir els ministeris, amb la consegüent pèrdua 
de qualitat a l'hora d'exercir-los. 
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4. 2. No obstallt això, és criteri general de l'Església, afir
mat en el Concili Vaticà lI, que els cris tians que «tenen dons di
ferents, han de coUaborar en l'Evangeli, cada W 1 segons la seva 
possibilitat, facultat, carisma i ministeri» (Ad gentes, 28), i que 
l'Esperit Sant «distribueix entre els fidels dons de (OIa mena 
( ... ), amb els quals disposa i prepara per a realitzar activitats i 
oficis profitosos per a la rel10vació i edificació més àmplia de 
l'Església (Lumen genlium, 12). 

L'assemblea parroquial pren COm a pWlI de partida aquests 
c riteris, i entén que en la noslra parròquia es poden anar apU· 
canl d'acord amb les pautes següents: 

a) No es tracta, de cap manera, d'atribuir als seglars aque· 
lles funcion s que l'Església considera COm a exclusives del minis
teri sacerdotal. 

b) No s'ha de pCHsar que atribuir funcion s eclesials als se
glars equival a relirar atribucions al sacerdot. El sacerdot no ha 
d'aparèixer com l'únic agent que acumula l'exercici de tots els 
nlinisteris i serveis de la comunitat , ja que, com diu el Concili Va
ticà li , els pastors lIan de reconèixer i respectar els diversos dons 
i carism es que sorgeixen en els diversos membres de la comuni
tat (Lumen gentium, 30). 

e) Per a designar les persones que han d'exercir aquests di
versOs minis teris, és un crit eri pràctic que aquestes persones 
siguin ja conegudes COm li n1embres actius i d'a lguna manera 
represenJalills de la comunitat cristiana. 

4. 3. Amb aquests criteris i paut es, volem Ü"l corpo rar-llOs , al 
ritme que reclami el creixement de la nostra comunitat, a les ex
periències que s'estan portant li terme en la nostra diòcesi, amb 
l'aprovació de la jerarquia. 

4. 4. L'assemblea reconeix que, en aquest punt dels min is
teris a dins de la comunitat cristiana, fa falta una informació 
àmplia que permeti treure inquietuds i prendre les decisions pràc
tiques m és adequades a cada mOment. 

El camí cap a una relativa au tosuficiència de les comunitats 
és ll arg i no gens fàcil ni expedit. Per anar vencent els obstacles 
que ens sorliran, des de dalt i des de baix, estem segu rs que el 
que més necessitem no és una ideologia que ens endureixi en la 
noslra lluita contra la burocràcia de l'Església o contra la rutina 
menlal dels fide ls, s inó una riquesa creixent de la nostra expe
riència comunit à ria de la fe, que ens faci capaços d'anar cap
tant les necessitats de la comunitat amb lucidesa, profunditat i 
visió de futur, i d'anar-hi responent. 
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Acollir cordialment, plantejar interrogants 

Els qui ens trobem en parròquies populoses tenim -tinc
la preocupació molt a flor de pell d'ajudar senzillament totes les 
persones que, per raons de religiositat heretada i més o menys 
viscuda , ens demanen qualsevol celebració, com el baptisme, la 
primera comunió, el matrimoni, l'enterrament o la missa pels 
difunts. Per això, immers en aquesta problemàtica, la pregunta 
sobre la iniciació cristiana cm suggereix més aviat tot aquest 
treball pastoral que anem fent. 

Llavors, la meva resposta, perquè sigui concreta, he pensat 
que podria versar sobre tot allò que anem fent, ja sigui de cara 
a aquestes persones com de cara als cristians que coHaboren a 
donar l'aliment que ens sembla que necessiten. 

A Ja nostra parròquia, com a tantes altres de barris de gent 
immigrada, cal comptar d'entrada amb persones molt diverses. 
Dins l'Estat espanyol no tot és el mateix. Els andalusos tampoc 
no són tots iguals. I si hom ha de comptar amb gallecs o castellans 
dè la Manxa o d'Àvila, també les diferències hi són ben clares. 
I encara, els catalans del lloc i els immigrats, especialment de les 
terres de la Conca de Tremp O del Pallars o de més a prop, els 
quals el problema del camp ha obligat a sortir de la seva terra .. . 
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I s i aquesta realitat natural és diversa, també ho és el que cadascú 
ha rebut com a «iniciació de la fe en Jesucrist ». 

Què fe m, els qui ten im la inquietud de fer viure una adhesió 
persona l a Jesucrist en l' Església? En u n treball en equip , en 
posar·nos en contac te amb Ics fam ílies, els pares, els nuvis, hem 
vist que calia plantcjar·los aquests interrogants: per què? i a què 
us compromet? Més en concret , a un s pares que volen batejar el 
seu fill : per què c i vo leu bal ejar ?, a què us compromel e l ba p
tisme del vos l re fill? Als qui volen que l'infanl faci la primera 
comunió: per què voleu que faci la primera comun ió?, què és 
la primera comunió? I als nuvis: per què us voleu casar per l'Es· 
glésia ?, què és per vosaltres casa r-vos per l'Església? Pensem que 
en ci dià leg, ja sigui en t re pocs o molts, aj udem bonament aques
tes persones u prendre consciència del que demanen, i, llavors, 
a partir del que han expressat, construi r amb e lls una miqueta 
més (no hem de pretendre massa, Déu sobretot!) e l seu carni 
de bona volunt at. Ens sembla que és conscienciar d'alguna ma~ 
nera i demos trar·los q ue ens prenem seriosament i cord ialment 
(és important) la nostra vinc ulac ió a Jesús en la seva Església. 

Quin és el resultat? De cara als a ltres, a lmenys en el sentit 
de s i e ls tornem a veure i que a partir d'aquell contacte se sen tin 
més vincu lats a l'Església, diria que el resultat és pobre. Molt 
pocs con tinuen. Si això els ha ajudat a obrir·se, si voleu, d'una 
manera in d ividual però persona l i si ncera amb Déu , no ho sabem . 
E ll té la paraula. Per això, en els nostres planteigs sempre tenim 
la preocupació de fer-los veure que la fe en Jesús també passa per 
la pertinença activa a la comuni tat dels qui creuen en ell . ¿ Pot
ser hauríem de parlar més de Jesús, l'enviat del Pare, el Salvador 
dels homes, aquell que és plenitud per a tot home? 

I a nosaltres, que ens sen ti m responsables de comunicar o 
fer créixer -valgui la pretensió-- la fe dels germans, què? Jo 
personalment, a vegades, tin c la sensac ió que perdo el temps, 
però, després, immediatament , penso que no. Veig que he a tès 
unes persones (que n'és d'importan t atendre unes persones, i 
més , si són senzilles!), quI..! e ls he plantejat un s «per què» (pensa r 
també és propi de les persones), i que encara els he comunicat 
ci missa tge joiós de Jesús; així, em sembla que he acomplert una 
gran lasca. [ per a ls al l res amb els quals he ret aquest treball ? 
Jo dir ia que d'una manera semblan t a la meva s'ha n vist enri· 
quits. D'una banda es veuen associats més de ple a la missió de 
l'Església, amb corresponsabi lila l , i de l'a llra, el trobament amb 
unes persones que també e ls han plantejat uns interrogants, mú· 
tua ment. e ls ha fet aix í mateix créixer en la [e. 

Lluís Bonet i Armengol 
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I Un equip de militants 

Quines condicions ha d'haver·hi perquè una parròquia , o qual. 
sevol plataforma eclesial de contacte massiu amb la gent, esde
vingui ocasió d'iniciació cap a una consciència cre;e,ll i respon
sable? Com a aportació a aquest interrogant, vull presentar tres 
exemples de pluralisme d'una parròquia popular. 

I. Les parelles que vénen pel casament. 
Cada any vénen més de cinc-centes parelles a casar-se. Nos

altres els fem un acolliment comunitari i els oferim un curset 
prc-matrimonia l (C PM), a l qual assisteixen d'un 10 a un 15 per 
cent dels nuvis. Un equip d'un s ci nc matrimonis i un prevere en 
són e ls responsables. 

Hi ha hagut temporades en què, després del curset, visible
ment tot s'ha acaba t; venien persones d'un altre nive ll sòcio
cultural. En canvi, hi ha hagut ocasions en què n'ha sortit una 
bona amistat , i, a més, algunes parelles s'han dedicat a la prepa
ració dels pares per al bateig o d'altres parelles de nuvis per al 
casament. En una ocasió (aquell any el prevere era un consi liari 
d'HOAC) va sortir d'aquestes trobades un grup de militants d'a
quest moviment. 

2. Cat equesi familiar de primera comwúó. 
D'aques ta catequesi, portada per dues religioses i alguns ma

trimonis, n'han sortit famílies que volen continuar l'amistat ini· 
ciada i constituir-se en comunitat cris tiana. Algú es disposa també 
a ser catequista d'altres matrimonis, els quals ampliaran el se rvei 
i ci procés que ells han viscut i hi donaran continuïtat. Altres 
coHaboren en l 'animació de grups d'adolescents i de joves ~ls 
seus fills- en la línia del MlJAC. 

3. Visita a les escoles nacionals. 
Dc les visites que els capellans i e ls seminaristes del barri han 

re t als dos darrers cursos d 'EGB, de les escoles nacionals, a 
través d'un treball de pe tit s grups i d 'un temari adaptat a la seva 
problemàtica d'adolescents , n'han sortit grups de nois i noies 
que es troben extrascolarrnent . A diferents n¡veHs es reuneixen 
en equips de revisió de vida. Ac tualmen t e ls qui hi participen són 
més de cent cinquanta. Alguns han connecta t amb la JOc. 

Tres exemples reals ... és possible, doncs, iniciar cap a una 
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cOll sci ència c reien! i responsable. Més tul a ixò no ha sortit casual· 
me nt! e.s fruit d'un treball seriós, int e ns i prolongat d'una gent 
convençuda - cadascú militant segons el seu nivell- , amb molta 
dedicació i actuant en equip. 

El fac tor fonamelltal en la iniciació cap a una consciencia 
creie nt i responsable és la relació perso11al militant-individu (o 
grup); les altres «mediacio ns» són ben poca cosa. Hi ha una 
expe ri ència que verifica la teoria: cada u tran sme t allò que porta. 
A la llarga to t depè n del militant que realitza aquest procés d' lla· 
co lli ment j relaciójseguiment j am istal» . La plataforma (parròquia, 
sacra mcntalitzac ió, «tingladu ll ) no inicia ca p consciènc ia respon· 
sable cic res. Ca l, do ncs , un eq uip pas toral format pe r persones 
a mb sens ibilit a t i milit à nc ia, am b un neguit evangelit zador pri<r 
l'i ta ri i quc perta nyi a ¡'ambient h1lll1 ~1 en qui:; es vol fe r né ixer i 
créixer U ll puble cre ient i responsabl e . 

Josep Breu 

Entre l'opció personal i l'atenció 

als joves i als senzills 

Prenc el terme iniciació cristiana en un sent it ampli, no reduït 
només als sagrament s de la iniciació (Baptisme·Confirmació· 
Eucaristia). Considero l'acció pastoral globalment i no penso so
lament en les celebracions dels tres sagraments d'iniciació. Per· 
què em sembl a que el fo ns de l problema està en la relació fe· 
sagra/n en! , avui molt malmenada, i que demanaria refl ex ionar i 
re plantejar a fons tota l'acció de l'Església. Hi ha Ull:! es tre ta 
re lació entre conversió, catecumenat i sagraments de la iniciació, 
talm en t que cons titueixen un sol problema pastoral. 

I-I e pensat :!lgun aspecte d'aquesta problemàtica i el plantejo 
aq uí bonament i ràpida, deixant de banda les qüestions teològi· 
ques de fon s. 

1. El mó11. La primera consideració ha d'anar sobre la socie· 
tat d ·avu i, el món que ens ha tocat viure. Per a e vangelitzar i 
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ed ucar cal anar amb els ulls ben oberts. I em sembla que fa molt 
temps que amaguem el cap sota l'ala. La secularització es veu 
com un fel recent, però, si hi pensem bé, aquest fenomen es va 
posar en marxa fa molts i molts d'anys: l'època moderna no ha 
estat mai cristiana. Precisament neix amb voluntat de deseoga· 
nyar-se de l'Antic Règim que presumia de Cristiandat (amb un 
cristianisme força postís, per cert). Primer fou un món hostil al 
fet religiós; ara hi és absolu tament indiferent. Malgrat tot, potser 
podem admetre que entre nosaltres, fins fa poc, s'assegurava 
força més l'aprenentatge cultural pels mecanismes de la família, 
l'escola i la parròquia, i amb ell l'aprenentatge d'uns valors i unes 
actituds religiosos i morals que rarament se sotmetien a discus· 
sió. La integració cra automàtica, tant a la societat dels pares 
com a la comunitat creient. Una opció pefsonal pròpiament dita 
no es veia del tot necessària. Ara, no cal ni insistir que la realitat 
és ben diferent. Però no és un fenomen passatger: les seves arrels 
s'enfonsen en una història força llarga. En el nostre context en
cara es clarificarà més en un futur immediat. Donar per suposa
da l'opció de fe és una miopia i una irresponsabilitat. 

2. Catecumenat per als adults. El problema de la iniciació 
cristiana pertany al conjunt d'una pastoral d'adults. De fet l'objec
tiu de la predicació dels apòstols i del mateix Jesús eren sempre 
els adults, e ls homes. Els infants hi eren, però com a contorn 
perifèric, com a acompanyament de més lluny. No s'exclouen els 
fills dels creients, però la predicació i el catecumenat van primor
dialment als adults. Avui també caldria recordar que els infants 
no són e ls destinataris exclusius ni principals de la catequesi de 
l'Església. Cal establir uns catecumenats vàlids i seriosos per a 
adults. No ens podem conformar amb algunes conferències o uns 
temes ocasionals: un catecumenat i una catequesi d'adults és 
quelcom més sistemàtic i seriós. 

Aquí esmentaré una qüestió pràctica que porta problemes. Se
riós no vol pas dir rígid i inflexible. Hem d'adaptar-nos a les 
necessitats de la gent, a l ritme de vida i de treball dels homes 
d'avui. Certes imposicions exclouen, i confirmen que e l capel là és 
l'amo. Per ara, no sóc partidari d'imposar inflexiblement aques
tes catequesis com a condicions per als sagraments. Això posa 
barreres, porta crispacions i diferències que afecten principal
ment la gent senzilla, que no ens entén. Demanaria flexibilitat, 
tolerància i portes obertes, que poden combinar-se molt bé amb 
grups de catecumenat seriosos que s'ofereixen sense imposicions. 

3. La. inestabilitat. Avui, fins i tot entre e ls adults, les opcions 
vénen marcades per la provisionalitat i la inestabilitat. 1:.s un 
problema real que no podem deixar de banda. En principi aquest 
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fenomen és negatiu . L'home madur ha uc ser capaç u 'opciu ns lliu
res i defin itives. Pe rò aquesta inestabi li ta t afec ta també persones 
ue ks nos t res comun it a ts cris tian¡;s , que viuen en una societa t 
"permissiva », que és sum mament tokrant. Ca l respec tar els drets 
de ks persones i la seva consciència, però convé també constatar 
amb lucidesa que la c ris i de ls adult s en les seves opcions vitals és 
estesa i profunda (ma tri monis, preveres, re ligiosos/es). Fenomen 
greu que obliga a replantejar amb n.:a li smc la pedagogia i d 
mateix \'alor de la iniciació cris tiana. 

4. Els SCl/zil/s. Hi ha un perill d 'elitisme. El catecumenat d 'a· 
dult s no s'ha de convertir en una cultu ralització. La iniciació 
cris tiana no equival a allar a «Escola de Teologia ». No es tracta 
de mentalitzar la gent , s inó d 'aj udar-los a fer un camí , a inic iar 
una vida. I això és com ci festeig: paraules i tractats sobre l'amor, 
no son l'amor. Es cOlllen ç¿~ a ser cïis t ià de moltes maneres: hi ha 
qui ho fa servint el s malalts i lluitant pe ls drets dels minus
vàl id s impu lsa t per la fe; qu i comença a fer de mo nitor; qu i 
pertany a un grup de cateques i o de pregària , a una comun it at 
u a un mu\·imcnl. j Iii ha ta mbc qui nu pot fer res d 'això, ni te 
fusta Ul.! militant. Tinc por d'un c ri stian isme per a sav is on la 
bona gen t se senti bandejada o s'hi trobi malament. Penso en la 
gent senzi lla i pobra, amb poca cultura, que és la que diem qUI;! 
està més oberta a l' Evangeli i els ho fem massa difícil. No en te· 
nen ni les teo logies ava nçades ni les ortodòxies segures. Només 
\'olen se l' c ri s tians i els hi hem d 'ajudar. Amb culturalització 
n: ligiosa faríem ideòlegs de l c ristianisme, però no deixebles de 
Jesús. (No vul l pas replantejar aquí la polèmica Dani é lou-Jossua. 
M'ho miro en un nivell més pl-àctic i quotidià.) Ara els d'esquerra 
ja poden ser cris tian s: molt bé. Hem de rnirar que no hagin de 
de ixa r-ho el s senzill s. Necessitem una s íntesi ac tual itzada i senz i
lla de la fe cris tia na , ca r la iniciació comporta també un cert 
conL'Ï :\cnll.:nt teòric i sistemàtic. En aquest camí caldrà una purí
lï cac iú de la religios it at tradi cional i una reformul ació de l'essen
cia l crist ià. Nu calen concessions a ls «tradicionalistes», sinó més 
aviat claredat i respecte a la fe dels petits. 

5. Els joves. Fina lm ent diré una paraula sobre la inici ació dels 
joves. Per la mateixa edat d'e ll s i per la societat secularitzada 
d'avui , la fe dels joves es tà normalment en un nivell cQrecwnenal . 
Això no és una valoració negativa sinó la constatació d'una reali
tat que cal acceptél !' i respectar. Avui sí que veiem cla r que la fe 
ni s'hereta ni s' imposa. Fa patir, però el jove es troba en un pro
cés de maduració també pel que fa a la fe . Una iniciació cris tiana 
ben fe ta, completa, relacionada amb la vida, és transcendental. 
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Proposar , ajudar, respec tar, sense claudicar ni inhibir-se, però 
acceptant la s ituació de catecumenat, de procés , que ha d'arribar 
a una fita . No es trac ta pas d'ahonar e l jovent: passem f3ci lment 
de l 'a po logia a la incomprensió. A.quest tema demanaria major 
extensió, però ara només vull insis tir que e ls joves d'ara no són 
com nosaltres quan érem joves, i el que el món d'avui tampoc no 
s'assembla al nostre. Cal tenir-ho en compte . 

La fe de ls infant s i dels joves es tà en procés . El s in f:ml S poden 
fer aq uest procés ca tecumenal en el marc de la família sobre tot 
(i és una iniciació c ri s tiana ben decisiva). Els adolescents i e ls 
joves la faran més aviat en grups i comunitats juvenils, amb el 
seu estil, al seu ni vell. Un problema seriós és veure com empalma 
tot això amb l'Església en genera l (no hauríem de dir amb l'Es
glésia de ls grans). És un problema d'integració i d'enriquiment 
mutu, que afecta la com unió. Cal tenir-lo molt en compte, però sen
se pressa. En depèn en bona part ci futur i el rejoveniment de les 
nostres comuni ta ts. 

Joan BlIsquel s 

Inserir-se en el món de la no creença 

Des dels primers InI CIS del que després s'anomenà «Acció Ca
tòlica., fa cinquanta anys, pràcticament tota la pastoral de l'Es
glés ia s'ha concentrat en això, a revitalitzar la comunitat cr istiana, 
a transformar el catòlic ru tinari i convencional en cris ti ;') cons
cient i actiu. Així han nascut i han mort ràpidament, en una suc
cessió ve rtigi nosa, do tzenes de moviment s, obres i organitzacions 
que omplen Ics golfes de la nos tra recent his tòria pastora l. D'ac
ció enfora se n'ha fet poca, n i l'activa «apologètica» d 'èpoques 
anteriors ni la moderna «evangeli tzaci6» , convcrtiua ja en tòpic 
de qualsevol document eclesial abans d'haver generat massa rea
lita t s concretes. 

To t i la ràpida c remada de les iniciatives so rgides amb ci ma
teix objectiu, l'experiència no ha estat inútil. De l'immens esforç 
coHect iu esmerçat en l'operaci ó, una vegada passat pe l sedàs, se'n 
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despre ne n unes quantes conclus ions valuoses sobre com s'ha dc 
fe r per conscienciar i dinamitzar c i c rist itt co rre nt. Hi ha un mè· 
tode , ce rtamen t, i é s l'úni c. Consis te ix en la conjunc ió de tres 
dement s: 

a) un missat ge cla r i si mpl e, és a dir un keryg11la, 
IJ) un grup petit i molt cohesionat q ue ci com parteix. 
e) un ambient ex terior indiferen t o hos til. 
tS, ni més ni me nys, e l mè tode que féu servir l 'Església pri

mitiva per a implantar-se fonament arreu i per a produir, pe r 
dir-ho a ixí, personal cie primera qualitat. I!s ci mètode de la gran 
tradic ió , de la millor tradició evangelitzadora de l'Esglés ia de 
tuies Ics èpuq ues. 

El problema de la pastora l d'ara és que aques t mètode, en 
\·uler-se aplicar, ha de crear art ific ialme nt, il1 vitro , aque lls tres 
dement s. 

Com que el contex t no és hostil (ens refe rim a la massa de 
cri s t ia ns creient s i practicants). cal extremar, distors ionar o rc
in vental · el kcry~l1I11 bíblic pe r ta l que pugui crear xoc. Entorn 
dc la c!l lOva vcritat » es fa una nova integració de persones que de 
fet ja estaven integrades en les estructures de l'Església , i apa
r..! ixen e ls grups, els movime nt s, les «espiritualitats», moguts tots 
amb m¡¿s o menys raó pel messianisme d'haver trobat la solució. 

Es produeix a leshores una perillosa duplicita t entre e l «c ristià 
vulgar» i «el cristià com cah, agreujat pe l fet que una s ituac ió tan 
artificial crea un magma molt confús de kerygmes i kerygmets, 
sovint contradic tori s i e n pugna, o ràpidament substituït s per 
alt res. 

Fóra curiós, i a lgú hauria de fe r-ho, recórrer les definicions 
dl'l cl¡;ris tià corn ca llI que la generosa in ven tiva pastoral ha anat 
pusanl e n c ircul rH.:ió i íl l'entorn dels qual s s' han forl11al Ics CO!ll U

ni lats i els grups que, d 'una ma ne ra o a ltra, han anat donant dina
mi sme a ¡'Església d 'aques ts anys. TOlS es presenten sempre com 
a equ ivalències del c ri s tià autèll1ic: tsser cristià com cal vol dir 
fer exercicis parroquials, lellir d evoció al Sagrat Cor, fer curset s, 
prel1d re {( comproll/is lell/poral», fer- sc de l'Opus, rebre el «bap
r isll/ e d~ l'Es perit 11, o fer-sc ma rxis ta .. Dc vegades sembla que, 
cum més xocan t, ex tremat o increïble s igui ¡'anunci redemptor, 
més probabilitat s té de fe r forat. La penosa s ituació que e n resulta 
és que m itja Esglés ia c" passa la vi da «evangelit zant » l'a ltra mitja, 
neutra lit zant esfo rços i duplican t lligams de pertinença , mentre 
cI «món» és aba ndonat. 

En resum, que c i mè tock per a evangelitzar no servc ix per a 
{(rccvangelitzar». Per a això se'n necessita un a ltre . Quin? El sig-
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nant ho ignora. Si ho sabia potser ara no estaria escrivint aquesta 
nota . 

Qui sap si no hi ha a ltre camí que insis tir en e l veritab le i pur 
Kerygma cr is tià (<< J esús únic Senyor i salvador, que ressusci ta nt 
de la mo rt us ha fe t lliures . .. » , e tc.), autentitzar les es tructures 
eclesials normals (comunita ts, parròquies, esglésies locals) i in
serir-se de veritat en l'ambient indiferent o hostil de l mó n de la 
no creença. 

J::.s clar que, i ara vé la tempt ació , per a això cald ria c rear un 
moviment que convencés tots e ls cris tians que aqucsta és la 
veritable solució , i caldr ia fer gtUPS, combatre e ls qui no ho 
creuen així, c tc., ... i ja hi tom aríem a ser. 

Josep Cali/ps 

Tot un procés de descobertes confrontacions 

Ben mira t , la vostra pregunt a , més que a formular un pla de 
pas tora l, m'ha portat a una meditació que podria entra r a la 
base d 'un pla _ 

Acabo d 'ar r iba r de I" trobada diocesana anual del MUEC. He 
assis tit a un ple. Tractaven el terna de l'acció transformadora en 
el món. En concre t, la p resència del jove c re ient en l 'ambient on 
li toca fer la vida. El d ià leg discorria amb una certa calma. Pas
sos endavant , re trocessos, ac lariment s, s ilenci , rcpresa ... De tant 
en tant, una llambregada que marcava una fita i que toth om ano
tava. 

M'he limita t a escolta r , lleva t d'unes pa raules a l fi nal. En 
altre temps hauria pres la paraula, intentant traçar e l camí, 
esbossar perspectives .. . Avui eren e lls qui es preguntaven , que 
anaven obrint camí des de dintre. El consilia ri intervenia per iI
luminar, consolidar passos però sempre mantenint el ritme d'e lls. 
Ca lia no ofegar les veus ni tallar inicia tives. 

Penso que el camí de la in iciació c ristiana avui demana 
aquest ma teix estil. Acompanyar, manifes ta r , a judar a destria r i, 
sobre tot, testimonia r , adap tan t-se a cada ambient concre t. 
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El jove. La seva fe es troba e n un estad i ca tecumena l. Es trac
ta d 'u n p rocés eh: descobe rtes ele me nta ls i de confrontacions 
vi ta ls. No és u na fe <.Icabada , arrodon ida. El «credo», l'ha d 'a na r 
assumint pe rsonal m~n L com ci q ui va es ti ran t el fi l d 'una troca 
dc molt s ca ps. 

L'ambie nt cultural en q uè e l jove es troba im mergi t - ta nt 
a \<:1 Universita t com en ci món del treba ll i , fin s i to t , e n e l 
rura l- va de ixa nt de sc r ci t ípic a mbient c reicn t. La cultu ra que 
e ns havia t ransmès la fe es de teriora p rogress iva ment i el jove n 'és 
fo rtament afectat , d'aquesta crisi. Se li presenten projectes crida
ners q ue d'i m med ia l respo ne n a les seves a pe tències més espo n· 
tàn ics. 

Per altra ba nda, c i se nt it d'a utode terminació en ma tè ria re li
giosa ha a ugmen ta t. La fe es p resen ta com una a lterna tiva més 
en tre a lt res p rojectes de vida. I en aquest camp, com e n e ls 
a ll res, e l jove vol mena r el se u joc i tê dre t a mena r-lo. 

Ca l tenir confiança en la presència dinàmica i salvadora del 
Se nyor i confiar e n la llum que cada jove porta d in tre . Si c reiem 
q ue ci Senyor ha ressuscit a t fo rçosa me nt ha de donar senya ls 
que un jo\'e de mirada since ra de tecta rà , potse r amb més facili
ta t que e l qui està acos tu mat d 'anys a m ira r un ma te ix pa norama. 
E l Conc ili , ta nt en el decre t sob re Ecume ni sme com en el de les 
Miss ions, descobreix camin s q ue havien queda t amagats pe r la 
b rossa de ls a nys . 

La iniciació c ris tia na de ma na, certa men t, un guia que ha de 
se r el pri mer a posar·se a es colta r e l Mestre i de tectar l'ànim 
de.:: ¡'iniciat. El Directo ri General de Ca tequesi ho diu a ixí : «Evi
ta nt e ls confusion ismes i els conceptes massa s implis tes, cal que 
(el mini s teri de la Paraula) ma nifesti sempre la pregona i íntima 
l'·e lac ió que ex is teix en tre e l propòsit salvífic de Déu , acomple rt 
t.'n Crist , i e ls a nhe ls de ls ho mes». 

* * * 

En c i camí de la iniciació cd s tiana l'Eucarist ia és un centre 
vi Iai pe rò no es pode n cremar Clapes. En la renovació iniciada 
a mb el Conci li crec que hem caigut en un defecte greu. S 'h a in
s is tit ta nt q ue l'Euca ri st ia ês ci cen tre de la vida c ri s tia na, 
que he m deixa t de ba nda les a lt res reunions de pregària i de 
ca teques i que hi p repa ren i e ns trobem que qualsevol convoca
tòria a la pregària s'ha de resold re amb la missa. E l resulta t ¿s 
u n empob riment que es paga car; es paga a l preu de l 'Eucar ist ia. 

Cal c rear i revalo ritzar alt res reunions de pregària , fe tes des 
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de la fe en la presència del Senyor enmig dels qui es reuneixen 
en nom seu, que condueixin a la presència més densa i sacrificial 
del Senyor en l'Eucaristia. El fet que avui es parli poc de l'Euca
ristia-Sacrifici, ¿no pot ser degut, en part , a l ret que hem oblidat 
els altres signes de la presència del Senyor i gastem el millor 
que tenim, en perjudici del seu contingut? 

Jo no sóc partidari de treure el precepte de la missa als cris
tians, però cal respectar els estadis que hi porten i tots els passos 
han de ser ben donats. 

• • • 

Finalment, deixeu-me dir dues paraules sobre la co munitat. 
es indispensable. Recordo que amb poc temps de diferència, vaig 
parlar amb dos professors de religió d'Institut que em contaren 
una anècdota idèntica que els havia succeït a cada un d'ells. Des
prés d'una lliçó sobre l'Església comunitat de creients, un i altre 
es trobaren que, en sortir de classe, un alumne els demanà: ¿Pot 
dir-me on puc trobar aquesta comunitat de què ha parlat'; perquè 
l'exposició d 'avui m'ha interessat de debò. 

La comunitat viva i transformadora de l'ambient és necessària 
com a punt de referència i com a lloc d'acolliment. Altrament, el 
camí de la iniciació pot resultar un camí trencat. I això cal vigilar 
que no succeeixi perquè els desenganys del jove són difícils de 
remuntar. 

La comunitat, per la seva part, sí que ha d'estar ben arrelada 
en l'Eucaristia, n'ha de viure, n'ha de treure ci sentit de la seva 
vida, l'impuls per a l'acció i la força per a mantenir la lluita. Al 
cap i a la fi, el qui acompanya la iniciació no ha de ser més que 
un mandatari de la comunit at. 

Heus aquí el que m'ha suggerit la vostra pregunta. Com deia 
en començar, m'ha portat a una meditació que us ofereixo per 
s i la voleu compartir i fer uns passos junts. 

Jaume CamprodorJ 
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Iniciació i iniciacions 

Jo no di r ia que s igu i una moda. Perquè ta mbé n 'hi ha de mo
des, més o menys e fíme res i intranscendents, en el camp de la 
teologia i de la pas toral. Un recull analític dels termes uti litzats 
pre fe rentment en llibres, revis tes especia litzades i periòdics di
versos durant un la psus de temps de termina t ens en faria adona r. 

En e l cas de la iniciació cristiana e ns trobem dava nt u n feno
men complex. 

Pe r una banda, aq uests mols tenen una con notació hi s tòrica 
precisa. fruit dels es tud is e ntorn de la p r imitiva pastoral de 
l'Església. L'interès que han desper tat és ben legítim. La situació 
sòcio-cu!tu ral en què es t roba im me rsa l' Església du rant els tres 
o quat re primers segles té ta ntes analogies amb la nos tra, que 
les actituds apostòliques dels p rimers cristians ens resulten enor
mement suggestives i es ti mul an ts. La Iniciació, entesa CO I11 a pro
cés d 'int roducció gradua l en la Comunita t dels creients , no és pas 
una ins titució antiquada i ins ignificant per a l'home d'avu i. Ben 
a l con trari. En redescobrir i re in staurar els d iversos catecu menats, 
no es vol fer arq ueologia pas toral, s inó donar resposta a inter
rogants ben vi us i de la ma nera que sembla més adequada antro
pològicamen t i teològica. 

Pe rquè aques t és un alt re - i per a mi el més profund i vàlid
de ls as pec tes q ue la Inic iació Cri stia na presenta. Penso q ue hi ha 
a l darre ra d'aquesta exp ress ió una mane ra d 'entend re l'home i 
d 'entend re Déu que suposa opcions i dife rències fonamentals. L'a n
tiquíss im pauta rei dels grecs i els diversos tohu-bohús orienta ls 
co in ci de ixen es tranyament (!) amb e ls corrents de la filosofia mo
d(.; rn ~, de les ciències ps icològiques i socia ls i de la ma te ixa teo
logia crí tica actua l. L'home no és una essència abs tracta i Déu 
tampoc! La vida i la gràcia són acció o his tòria. I l'acció és una 
me na de començament consta nt . La Iniciació, des d 'aques ta pers· 
pec tiva , ja no és quelcom transitori i accidental , sinó que es con
verte ix e n una actitud i categor ia bàsica. Es tracta de viure e n 
un a Iniciació perma nent. Ens adonem que la reali tat és inabas ta
b le, que els mo ts revelen i velen , que els plaers s'esgoten i re
ne ixen .. Redescob r im la saviesa de l'Eclesiastès. I la Benaurança 
dels qui cerquen i te nen set. La vida és «seguir» Jesús. No a tura r
sc. Fe r a ra un pas i després un altre. Sense renegar e l passat 
(mira r enrera duu a la mort) . Sinó mira r endavant. Fidels a la 
rnisslO i a l'E sperit , que alena com ell vol i que, a vegades, no 
sab em pas d'on ve i on va . Penso que aquesta és una perspectiva 
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revolucionària i autènticament evangèlica, en el sentit fort de 
Bona Nova. 

Finalment, voldria remarcar una conseqüència important de 
tot l'anterior. 

La Iniciació és un fenomen de manifestacions múltiples, varia
dJssimes, com la vida mateixa. No he pas de jugar amb els ter
mes; però és ben clar que aquest no és unívoc i que els equívocs 
ens amenacen. Parlarem, per tant , d'iniciacions reals, analògica
ment. Iniciació a la reflexió existencial (allò de intellectus quae
rens fidem), Iniciació a la comprensió de la fe (fides quaerens 
intellectum), Iniciació a l'experiència d'una vida totalment en 
Crist : pregària, comunitat eclesial, compromís polític, etc. Inicia
cions a l'edat infantil, a la joventut, a la maduresa, a la tercera 
edat, etc. Iniciacions viscudes diversament segons el treball i els 
ambients ... Iniciacions arreu i sempre. 

Jo ho veig així. I ai d'aqueU que no comença res. Que ja no 
espera res. Ni entendrà pas allò dels «cels nous i de la nova ter
ra» .... l'infinit Començament , la infinita Iniciació que és, jo crec, 
l'e ternitat de Déu. 

Manu el Pal 

Alliberar-nos del passat, fer néixer el futur 

La integració social en les societats tradicionals era progra
mada i fortamen t controlada. La qual cosa vol dir que esdevenia 
plenament significativa i que reportava a l'individu la satisfacció 
de saber quin lloc ocupava en l'estratificació social, al temps 
que la seva vàlua era públicament reconeguda. Això donava com 
a resultat un complicat sistema de signes i d'ensenyes, de ma
neres de vestir-se i de relacionar-se. Des d'una òptica moderna, 
fa la impressió, o podia fer-la, que tothom va pel carrer disfres
sat i que hom està lluny de la igualtat de tot ciutadà en la línia 
de la societat sense classes que aparentment, de grat o per força, 
defensem. Ocupar un lloc, comportant uns drets i uns deures fi-
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xats pels a ltres, captenir-se en e l grup social des d'aquest lloc 
assignat i estimat , queda molt lluny de la manera de ser i d'estar 
en les socie ta ts avançades igua litàr ies, caracteritzades per la mo
bilitat dels rols i la con testació sis temàtica de to ts els rols assig
nats. Sembla com si en cls grups socials, hom hi fos perquè vol 
i que a l seu interior hom fa e l paper que ell creu que hi ha de 
fer : assignar un lloc i designar per a un càrrec resulta dessuet 
i font segura de conflictivitat. 

La iniciació social suposava un camí marcat, amb unes c ta pes 
ordenades. A l'època de ls vols supersònics. els trajectes són més 
directes, decidi ts des de nous supòsits , i menyspreadors dels ca
mins lents i forçat s que tan t costà d 'aplanar. Amb prou feines són 
transit ats , si no és per gent , molt pobra, que ha quedat molt en
rera en la cursa vers la modernita t. 

La persona va on vol, o a lmenys s'ho creu . J:.s perdre el temps 
encaminar aques t o l'alt re per aquest o aquell camí: les auto
pi s tes de pea tge són una ma la sol ució i tothom creu a nar per vies 
de ràpida circu lació amb entrades i sortides a pleret. Ja ens en
tenem . La més pet ita insinuació és presa com a imposició i mani
pulació: mai ningú no havia es tima t tant la seva llibertat. 

Si bé la noció d '« iniciaci6» és ta rda na en la teologia i e n la 
pastoral , just al temps en què començaven a perdre's els dina
mismes d'in tegració i d'identificació, cal reconèixer qU,e sense 
aques ts mecanismes i dinamismes la fe arriba a identificar-se amb 
una pura creença i que l'Esglés ia perd tot sentit de ser com a tal. 
Per això no és gens d'es tranya r que avui hom sigu i sensible al 
que podria fer la funció inicià tica, oi més quan una «església de 
lliure circulació» no acabà de satisfer tots els esperits. 

E l liberalisme e ns ha imposat modes estranyes i desorienta
dores. Hom ha ident ifica t llibe rtat amb tant és ser com no ser. 
Així els qui volen són cris tians, i ser cristià és igua l que ser qual
sevol altra cosa. E ls qui volen van a missa, i anar a missa es tà 
socialment desproveït de valor. Si ser és igual que no ser i fer 
igua l que no fer , s'esfondren els fonaments de tota una ordenació 
social, i cal cerca r nous paràme tres per fe r camí en la fe i bastir 
l' Església . La societat ja no a juda a creure : a certs nivells h an 
m ort e l catolicisme i e l cristianisme sociològic. 

Però no correm a cantar victòria. Matar el passat no vol dir 
necessàriament fer néixer el futur. Qualsevol aldarull no és pre
cisament una revolució, i cada vegada hom veu més clar que 
crear és atribu t diví. Simplificar pot ser s implement empobrir, 
i la pas to ral d'aques ts darrers anys ha patit d 'adolescents simpli
ficacions. J:.s clar que s'ha alliberat de mil pràctiques innecessàries, 
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almenys una per ·una; però, cns hem quedat nuets, perquè alguna 
d'aquestes peces sí que la necessilàvem. Qui ens haurà ensenyat 
a jugar a tot O res? Ara tenim una pastora l de pura runa, ma
nyagada d'clements que un dia tingueren un sent it dins un con
junt, i amb els quals ara juguem com ho faria un infant , fent 
combinacions capricioses i boniques . 

Hem matat el gest per rer triomfar la paraula, acabant també 
amb el silenci en nom de la participació. Les nostres celebracions 
han esdevingut un monòton discurs tan conegut com tots els 
discursos que no diuen res: hem fe t una reforma per reducció i 
reduir sempre es refereix a un passat que se salva deixant de 
banda elements que ja no interessen. Potser valdria la pena cons
tatar que tenim tendència, gràcies a la racionalitat de la nostra 
civilització, a equiparar a accidental el que manca d'interès. 

Sigui com sigui, l'Església i el seu missatge, la fe, estan sotmesos 
a un procés de privatització i pèrdua d'interès social: la situació 
actual és tributària d'un passat del qual no acabem d'alliberar
nos. Som una església que ja no fa «els primers divendres», ni 
«canta gregorià», ni «diu la missa en llatí»: ens definim pel que 
ja no fem. Inventarem e l futur el dia que puguem definir-nos no 
pel que hem deixat de fer, sinó pel que fem de nou . 

Quin futur pot, i ha, d'inventar la nostra església? Anunciar la 
salvació transcendent a l'home d'avui, la set del qual no és apa
gada per cap de les seves invencions, i, si vol ser «sagrament», 
passar als actes significant que aquesta salvació és possible, real 
i concreta. Cridar :t «èxode» a pobles instaHats, alienats i opri
mits, convidar l'home Ol posar-se en camí, sense que es perdi en 
la vaguetat i en ci no-sen tit de no saber cap on volem menar els 
nostres passos. No hem sortit d'Egipte per estar donant voltes al 
desert, sinó per fer camí cap a una terra que prou sabem com 
es diu. 

La pastoral de l'Església haurà de tornar a ser, o ser, una pas
toral de coratge: un crit denunciador i anunciador, una invitació 
«incordiant» , un comanament a l'home: «Aixeca't i posa't a ca· 
minar». Altrament, grups i petites comunitats acabaran enros
cant-se sobre e llcs mateixes, i les misses continuaran aplegant 
cada vegada més gent que només temen Déu, però que no volen 
anar enlloc. Coratge interpeHador, invitació a la desinstaHació, 
passar de les paraules als fets ... 

Obrir camins de futur, perquè l'home pugui arribar a ser lliure. 
¿Serà heretgia enterrar el passat i deixar d'emmirallar·nos-hi? 
Crear nous llocs, parades en el camí, deixar que brolli la paraula 
que diu el sentit de la vida, abandonar mestratges i inquisicions , 
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però bescanviar perspectives de fe, mentre l'engatjament auten
tifica la fe que ja es tradueix en fets de Regne: aquestes podrien 
ser les claus d'una nova pastoral, només possible si la imaginació 
pren el poder a l'Església. I no creure que haver fet camí és com 
no haver-ne fet, perquè tothom és lliure de fer-ne i de no fer-nc. 

Quan neixerà entre nosaltres el profeta llibe rtador! Es fa llarg 
esperar! 

Gellís Sam per 
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JOSEP SANABRE I CARLES CARDÓ: 

EL TALL DE LA GUERRA 

JOSEP DALMAU 

Compromesos amb el poble 

Vaig conèixer molt tard Mn. Sanabre a nivell de tracte per
sonal. S'inicià la nostra relació al principi dels anys seixanta du
rant el meu processament -i posterior judici al TOP- amb mo
tiu d'un document signat i presentat a l'Audiència, que feia refe
rència a les tortures i els mals tractes inferits a en Jordi Pujol 
arran dels incidents del Palau de la Música Catalana, quan el 
governador va prohibir el Cant de la Senyera després d'haver-ne 
concedit l'autorització. 

L'interès va arrancar d'ell. Jo no podia sospitar que darre
ra d'aquell home amb ulleres antigues, escardalenc, escorcollador 
de papers plens de pols, encarregat d'arxivar i estendre partides 
de bateig i de casament dins «un cau d'aquells de sota l'escala 
del bisbat», hi pogués vibrar un esperit que sintonitzava amb 
la meva rebeHia con tra una situació que t'ho permetia tot menys 
poder ser sincer i lliure. Pel seu coneixement de la història, Mn. Sa-

62 



nabre estava ben situat per a obrir l'antena i recollir els nous 
corrents de pensament i de compromís nascuts dins l'àmbit de 
la fe. 

A través d'un dels seus amics em féu saber que tenia ganes 
de veure'm. Unes ganes que no eren simple curiositat, sinó una 
voluntat de servei i de coHaboració amb una causa que havia 
intuït que era també la seva: l'interès per l'home, per la seva 
llibertat i per Catalunya. Ja en la primera visita em va fer unes 
confidències per a orientar-me en el terreny que trepitjava, a fi 
que no m'emportés un desengany de segons qui i de segons què. 
Recordo la seva frase: «Jo ja ho he vist tot en aquesta santa casa!-, 
com volent dir: .Amb mi no han pogut!. Feia referència als pri
mers anys del franquisme dins el palau episcopal. M'animà en 
el meu esperit combatiu. No va prendre cap actitud paternalista 
en relació amb la meva persona, ni em donà consells de prudèn
cia tot persistentment habituals quan parlaves amb capellans 
grans d'abans de la guerra, o no tan grans. Em vaig sentir aco
llit com un igual. Era un dring nou, el so de la seva paraula, 
propi d'un home amb experiència. Això em féu interessar per la 
seva paraula i pels motius de la seva simpatia envers mi. 

Recordo que en sortir el vaig posar mentalment a la llista dels 
pocs --escassos- capellans grans amb els quals el diàleg podia 
ser fecund, o amb els quals no m'havia de posar en guàrdia i a 
la defensiva a l'hora d'entrar en conversa, ni m'havia de falsejar 
a l'hora d'opinar sobre qualsevol cosa. Hi havia una mena d'ac
ceptació de fons que t'estimulava a ser tu mateix i a contrastar 
els propis parers. Crec que això es dóna sempre davant d'un 
home d'esperit demòcrata; i diria que més, quan aquest respecte 
i aquesta atenció neixen dels estrats profunds de la fe en Jesús 
de Natzaret. 

Amb aquesta mena de sensació estranya vaig sortir d'aquell 
fCcaU de sota l'escala del bisbat» i -recordo- vaig anar a fer di
vagar el meu pensament dins el claustre de la catedral, cosa que 
no feia mai. I vaig sentir que aquell dia havia entrat en contacte 
amb un capellà buròcrata, però sense careta; un capellà que no 
era presoner de «l'ofici. sinó que, en el primer pla, destacava amb 
evidència l'home preocupat per les coses del país abans -molt 
abans- que el professional de l'arxiu; que aquesta mateixa feina 
professional, estava atrapada i vivificada per l'interès vital del 
moment present coHectiu, religiós i civil. 

Donant voltes pel claustre sense veure ningú, divagant en es
pera que la boira baixa que m'havia provocat la seva crida s'anés 
dissipant, em vingué a la memòria el record del canonge Carles 
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'Cardó. El vaig vIsItar una sola vegada quan feia poc que havia 
'arribat de l'exili . Temps després morí. N'havia llegit la seva His
/Oire des Espagnes, i tenia ganes -necessitat- d'empalmar amb 
algun sacerdot gran a fi de perdre l'anIament generacional i no 
sentir-me tan estrany dins el món clerical. La visita a casa del 
canonge Cardó, la recordo com la primera neu caiguda del ce\. 
La vaig repassar en aquell moment mentre païa el primer con
tacte amb Mn . Sanabre. 

AI canonge Cardó, li vaig exposar algunes de les meves preo
cupacions pastorals i em va repetir diverses vegades aquesta fra
Se: . No abandoneu el poble. Estigueu sempre al seu costat!. M'ho 
deia com si fos l'única manera de no perdre el nord , i m'explicà 
aquesta anècdota iHustrativa: . Vuit dies abans del 18 de juliol 
acompanyava el bisbe lrurita a palau, després d'haver celebrat 
la missa pontifical de diumenge. Els canonges ens tornàvem cada 
setmana per fer la petita comitiva. De la sacristia passàvem pel 
claustre i sortlem al carrer per la capella de santa Llúcia. Un 
grupet d'unes vint persones -totes elles dones de cinquanta anys 
i escaig- en veure sortir la comitiva es posà a aplaudir i se 
sentí algun crit de ¡Viva el Sr. Obis po! El Dr. lrurita s'emocionà 
i dirigint-se a mi féu: ¡Lo ve, Dr. Cardó, el pueblo estd con no
sot ros! Jo no vaig contestar. No era el moment de dir res. Efec
tivament, al cap de vuit dies començava la revolta i la persecu
ció religiosa. El mateix bisbe queia víctima del desconeixement 
de la situació d 'aquell poble que ell creia al seu costat .• 

Vaig sortir també del claustre de la catedral per la capella de 
santa Llúcia. Vaig mirar detingudament el carrer i la portalada 
del palau del bisbe i se'm tornà a configurar l'anècdota de la c0-

mitiva. 

El primer contacte 

Sense voler, els dos sacerdots em varen quedar estretament 
relacionats com si pertanyessin a un mateix corrent de pensa
ment i de comportament. Tots dos havien viscut la guerra. Tots 
dos, a més de ser sacerdots, tenien un lloc en el món dels homes 
i es feien valer pels seus valors i compromisos humans. Tenien 
un pes especffic a Catalunya al marge de la seva condició d'homes 
creients (potser perquè eren creients de debò! l. Allò que abans 
que cristià s'ha de ser home, s'ha de ser un ciutadà clar i net, 
-queda materialitzat en l'obra humana dels creients. 

Tant el Dr. Cardó com Mn. Sanabre estaven esgarrifats de les 
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distàncies existents -érem als anys cinquanta- entre el nostre 
poble i les estructures de poder de l'església catalana. En part 
per tenir els bisbes castellans, en part per la simbiosi Església
Estat i en part per la manca de rigor en els plantejaments i les 
actituds pastorals. 

Mn. Sanabre i Mn. Cardó estaven vivament preocupats per 
Catalunya. Tots dos han escrit llibres com puntes de llança per 
obrir camí en el procés de redreçament i recuperació del nostre 
poble. El canonge Cardó edità en francès Histoire des Espagnes 
l'any 1945, obra que fou repartida a tots els membres de la Co
missió internacional dels països aliats quan es reuniren per a es
tudiar la nOva estructuració d'Europa . Totes les forces progres
sistes pretenien aleshores i esperaven que els aliats foragitarien 
d'Espanya el general Franco i el seu règim fe ixista. El «maqui. 
amb noms anarcosindicalistes com els germans Sabater, el Massa
na o el Fasseries, militants del Front Nacional de Catalunya, co
munistes i gent demòcrata, iniciaren un cop de força. Dins aquest 
context i fent d'alguna manera de company de viatge (que diria 
el franquisme) apareix el ll ibre del canonge Cardó. Era un toc 
d'atenció dens, no violent, i una denúncia de la política t' spanyola 
a través de la història de la Catalunya ocupada. 

Els llibres de Mn. Sanabre El Tractat dels Pirineus i la mu
tilació de Cataltmya (1960), Tractat dels Pirineus i els seus ante
cedents (1961) i Resistència del Rosselló a incorporar-se a França 
(1970), a part el seu rigor històric són també una aportació al 
desvetllament de la consciència de la catalanitat a l'anomenada 
avui Catalunya Nord. Ara que s'intenta desvirtuar el Tractat d'U
trcch i recuperar el Penyal de Gibraltar, cal citar el Tractat dels 
Pirineus en virtut del qual i dins d'unes intencions fosques o ma
lèvoles, iniciades per Riche lieu i acabades (a contracor i amb 
greus disgustos) pel cardenal Mazarin i amb revoltes posteriors, 
foren amputats de Catalunya -i d'Espanya- el Rosselló, el Con
flent, el Capcir, el Vallespir i un a part de la Cerdanya. 

Mn. Sanabre amb aquests llibres s'avançava a les possibili
tats de reacció del poble català i posava davant dels ulls de les 
noves generacions -recuperant-lo de la història ignorada- el 
Tractat dels Pirineus, una realitat i un problema que està cridat a 
donar molt joc dintre d'uns pocs anys si la Generalitat i l'Auto
nomia de Catalunya van arrelant i agafant volada. El moviment 
pro-occità que lliga avui tots els paisos catalans n'és ja un 
inici. 
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La soledat dels capellans històrics 

Quantes conseqüències positives hauria tingut que aquests ca· 
pellans grans amb capacitat de comunicació -no derrotats espi
ritualment pel daltabaix de la guerra civil- hagucssin pogut 
mantenir normalment el contacte amb les noves generacions que 
sortien del seminari, com ocells del niu, senSe saber res de res del 
que havia passat de debò. Carles Cardó no ens fou presentat 
com calia a la clerecia jove, quan tornà de l'exili. Ni se'ns anun
cià. Un bon dia t'assabentaves per casualitat que havia tornat. 
Visqué aïllat de tothom. Mn. Àngel Carbonell . autor d'El col
lectivisme i l'ortodòxia catòlica, moria el 17 de novembre de 1940 
oblidat de tothom. Era un capellà que havia comprès que Ics 
distàncies entre el coHectivisme propugnat pels anarco-sindica
lisles catalans i les exigències evangèliques no eren tan grans . 
• Ni "El Correo CatallÍn" digué res de la seva mort. Tot un sím
bol! Després de llegir el seu pensament i sentir el batec de la 
seva fe a la parròquia de Santa Mònica, dins d'aquell espès pro
letariat dels barris baixos de Barcelona, em sento molt més se
gur en totes aquestes planes. Ja no em trobo tan sol. Hi ha hagut 
un home a la nostra terra que digué, en el moment oportú, el 
que calia dir des del punt de vista d'església .• Això ho vaig es
criure l'any 1966 quan feia el llibre Distensions cristiano-marxistes. 
Aquesta sensació d'aïllament , l'he experimentada cada vegada que 
he fet coneixença inesperada amb un capellà més gran que jo, 
que m'ha obert el llibre de la seva història personal. 

Mn. Sanabrc tam bé vivia ~parta t del mÓn clerical jove . No 
pas per la seva voluntat, si nó perquè el poder eclesiàstic el man
tenia aïllat COm condemnat a l'ostracisme, a fi que no impregnés 
les noves generacions de les iHusions malmeses i de les seves re
novades esperances, de les històries -tristes històries- dels pri
mers anys de l'església postfranquista. 

Que això no és una pura suposició ho prova el fet que D. Mar
celo féu dir a Mn. Sanabre que no permetia aquells .casinets » 
que fèiem al seu cau de sota l'escala amb Mn. Joan Bonet , Albert 
Manent, Xavier Polo, Marc Taixonera, etc., al final de la jorna
da de treball del matí. Les reunions continuaren, però ho fèiem 
mig d'amagat i sortíem dissimuladament d'un a un per a no 
cridar l'atenció. 

En aquelles reunions espontànies Mn. Sanabre era el més en
tusiasta. Es deixava anar en els seus comentaris sobre l'església 
i el país. Ens explicava les actituds que havia pres davant de tal 
o qual situació compromesa i la frase que havia llançat davant 
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tal o qu al persona tge d'esperit governamenta l. Li havia vis t els 
ull s humitejats d'emoció quan explicava l'a nècdota. La revivia 
com un fet insurrecciona l. La con tem plava com un acte creatiu, 
com una mena de fill seu; l'acaronava i la re tocava en e ls Seus 
més petits de talls . Eren sens dubte els moments més intensos 
de la seva vida. Se sentia orgullós d'haver estat va len t i haver 
sabut donar la cara. En aquelles curtes i denses trobades, fèiem 
intercanvi també de papers clandestins. Ell n'havia confeccionat 
secretament a lguns i e ls finançava to t sol. Això e ra una prova més 
de la seva gran passió per la verit a t, la llibertat i la justícia, per
què temperamental ment e ra aus ter i escàs a gastar diners. 

Aquest esperi t lliure davant la veritat que na es deixa to rçar 
per interessos de cap mena, el tenim en el primer llibre que va 
publ icar després d'acabada la guerra, Martirologio de la ¡glesia 
en la diócesis de Barcelona durante la persecución religiosa 1936-
1939. Un llibre com aquest semblava una presa de posició a favor 
dc la croada. Obres i comprom isos més insign ificant s que aq uest 
bastaren a molts persona tges per a encaixar definitivament dins 
la nova situació. L'efecte primer del llibre i la seva lectura, po
di a sembla r una justificació i un recolzament de la victòria. Re
cordo que en un dels via tges a SL Ma rtin le Beau vaig haver 
de ressituar la ima tge que e l president Tarradellas tenia de Mn. Sa
nabre, sobreto t pe r la publicació d'aquest llibre, explicant-li com 
la seva persona des de sempre havia estat no sols un suport a ni
vell d'infraslruclura de l'oposició, s inó fi ns i tot un activis ta, de
nuncia t com a roig i separa tista pels capellans carlins del bisbat 
després de la guerra . Aquest llib re i les seves actituds i compro
m isos a favor de la ll iberta t configuren la imatge de Mn . Sanabre 
com a home irreductible en la seva fidelitat a la veritat més 
enllà dels interessos polítics de grup o de partit; el configuren 
corn un home d'església i un historiador compromès que sap anar 
contra corrent al servei de Catalunya i del seu poble, malgrat 
estar gairebé sol. 

Que el seu esperit no es perdi entre nosa1tres! 
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Cinquanta anys de JOC a França 

La celebració del cinquantè 
aniversari de la JOC va tenir 
lloc a París (el Parc de la Cour
nève l, el I S de maig. Més de 
150.000 assistents. Participació de 
múltiples delegacions estrangeres. 
Des de Barcelona, s'hi desplaçà 
un autocar amb militants i con
siliaris de la JOC, JOBAC, ACO i 
Comarques. Festa. Multitud. Con
tactes. Espectacle. Intercanvi. 
Pluja. Ritme. Professió de fe. 
Compromís. Pluralisme. Dansa. 
Eucaristia. Àudio·visual. Comiat. 
Llargues converses a l'autocar ... 
Cada una d'aquestes paraules 
evoca tot un enfilall de vivèn
cies, de sentiments i d'interI1r 
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gants. De tot plegat emergeixen 
unes impressions de fons, una 
mena de tocs d'alerta més o 
menys subjectius que hom vol
dria tenir assimilats de cara al 
treball pastoral a Catalunya. 

50 anys són una colla d'anys! 

Ben segur que, als francesos, 
aquesta frase els semblaria més 
ingènua que a nosaltres. Vet aquí 
la gran diferència entre la reali
tat del seu país i del nostre. Com 
deia irònicament un capellà co
negut de Sants, «el que ells han 
construït en SO anys nosaltres 



ens ho hem polit en 10 lll. Trista 
i desgraciada his tòria la nostra, 
fela de ruptures i trencament s de 
tota mena, d'eufòries efímeres i 
de desànims coHectius massa du
radors. es cert que hem patit 
circumstàncies religioses i polí
tiques que no han ajudat a trobar 
un camí propi de continuïtat en 
el treball pastoral. Però també 
és igualment veritat que tenim 
una deplorable tradició feta d'in
dividualisme pastoral , de compe
titivitat, de fer i desfer d'acord 
amb les subjectives apreciacion.s 
més que amb la reflexió con
junta. 

Ara, arreu de Catalunya, d'una 
manera discreta però insistent, 
intentem seguir la línia dels mo
viments especialitzats. Ha cos
tat un grapat d'anys tomar a 
sentir aquesta iHusió pastoral. 
«Quan ens ho carrcgarem?lII, diem 
amb ironia, com si tinguéssim 
una mena de vocació per a les 
crisis radicals. Malgrat tot, en
cara hi ha un convenciment pro
fund que ha de ser possible la 
con tinuïtat, que 50 anys tampoc 
no són tants anys i que, a par
tir d'ara, les condicions externes 
ens són més favorables. 

Una trobada massiva 

Massiva i plural. Antics i nous. 
Infants i grans. Aquestes carac
terístiques no es podrien donar 
actual ment entre nosaltres. Se
gurament la frase «no hi ha es
pais en l'Església per als joves», 

no ha es tat una afirmació tan dis
tanciada de la nos tra realitat. 
Quines mediacions s'han ofert als 
joves a fi que poguessin fer una 
experiència d'Església? El prota
gonisme que exigeixen e ls joves 
- molts, cansats abans d'hora, ja 
no exigeixen res- s'arrela en l'ex
periència passada en què se'ls 
marginava sistemàticament i sc'ls 
a tenia amb un paternalisme ab
solutament irrespectuós. Després 
han vingut les lamentacions: «On 
són els joves? Per què no coHa
boren a renovar l'Església?» Hom 
té la impressió que al país veí, 
des de fa molt més temps han 
va lorat seriosament la presència 
i l'aportació dels joves, i que això 
ha portat a un cert pacte gene
racional i a un cert reconeixe
ment mutu . Aquí, el rebuig de 
tot el que és el món dels adul ts, 
té unes característiques més mar
cades i cal partir d'aquesta dada 
a l'hora de proposar alternati· 
ves pas torals amb els joves. Quan 
es doni un reconeixement dels 
joves des de les comunitats dels 
adults, sense voler-los integrar en 
la seva experiència, aleshores s'o
bri ran noves possibilitats de col
laboració i d'entesa, perquè s'hau
rà creat un clima de confiança 
que ara no existeix. 

Una realitat de base 

Una mirada superficial al con
junt de la festa podia enganyar. 
Què hi havia darrera tot l'espec
tacle de la gran trobada? ¿Les 
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expOSICIons, els muntatges, els 
estands, el folklore, els debats ... 
responien a un treball seriós de 
base? Només a partir de la ma
teixa festa no podíem respondre 
a aquestes preguntes . L'endemà, 
en una dependència d'una par
ròquia del barri parisenc de 
Montreuil, constatàvem que al 
darrera de tota l'organització hi 
havia un treball constant dels 
grups de base militants de la JOC 
masculina i femenina . Efectiva
ment, un bon grup de militants 
de la JOC van compartir amb 
nosaltres informacions sobre el 
moviment, la valoració de la jor
nada, i, sobretot, ens van comu
nicar la seva experiència COm a 
militants en el compromís polí
tic i sindical, en el barri, en el 
seguiment de Jesucris t a partir 
de la mateixa vida. Militants que 
podien ser ben representatius dels 
nombrosos grups de la regió de 
París i que demostraven una ma
duresa humana i cristiana nota
bles. Els consiliaris francesos , per 
la seva banda, tenien conscièn
cia de la seva funció específica 
en el moviment i no substituïen 
el protagonisme dels militants. 
Consiliaris que dediquen una bo
na part del seu treball pastoI1ll 
al moviment i a les reunions de 
grup. 
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Aquest equilibri entre les ca
racterístiques espectaculars de 
la t robada i el treball rigorós i 
ben articulat dels grups de ba
sc que l'havien preparat i li do
naven con tingut , encara és molt 
més lluny de la nostra realitat. 
Tot just estem recomençant. 
Molt s antics consiliaris han ple
gat. El mateix prestigi dels mo
viments ha quedat malmès. Són 
pocs els qui creuen que val la 
pena apostar per la línia pasto
ral que defineixen els moviments 
especialitzats . r amb poques ener
gies de persones i de recolza
ment, encara dubtem a avançar 
d'una manera fortament conjun
tada. quan en els temps de més 
eufòria ja s'insistia en la coordi
nació de serveis i en el treball 
conj unt a nivell de reflexió i d'es
tudi. Hi ha mil arguments per 
J. no prendre decisions precipita
des que malmetin el treball de 
basc que s'està portant a terme. 
Hi ha mil raons més que ens exi
geixen , als militants i als consi
liaris, no deixar passar aquesta 
oportunitat històrica de fer cada 
nou pas tots junts, posant els 
fonaments d'una pastoral d'evan
gelització dels joves a Catalunya. 
¿ Podrem celebrar algun aniversa
ri que palesi la continuïtat d'a
quest esforç? 

losep M. Fisa 



Deu anys de la Facultat de Teologia de Barcelona 

La Facultat de teologia de Bar
celona compleix el seu primer 
decenni de treball docent i d'in· 
vcs tigació. Nasqué per a respon
ci re a les exigències àmpliament 
sentides que Catalunya comptés 
amb un centre superior d'estudi 
teològic, que, amb tot rigor i 
a mb diàleg constant amb les 
ciè ncies humanes, iHuminés els 
camins de la vida de l'Església. 

L'acte commemoratiu d'aquest 
desè aniversari se celebrà el 31 
de maig. Es concediren els títols 
de doctor «honoris causa. a dos 
professors que s'han distingit 
per la seva dedicació a l'estudi 
dels Bigams entre cristianisme i 
cu1tura catalana, els investiga
dors Miquel Batl10ri i Eduard 
Junyent. El primer des de la 
perspectiva his tòrica i el segon 
des de la perspectiva de l'art re
li giós, han contribuït d'una ma
nera eficaç a desvetllar la cons
ciència de l'entroncament entre 
identitat religiosa i identitat cul
tu ral catalana. Des d'aqueste~ 

ra tll es felicitem els dos home
natjats. 

Una mica d'història 

La Facultat de teologia de Bar
celona fou erigida el 7 de març 
de 1968 per la Sagrada Congre
gació pe r a l'Educació Catòlica. 
Les dues seccions, St. Francesc 
de Borja i St. Pacià , corresponen 

a les ducs institucions que la 
promogueren, les Facultats de 
Filosofia i Teologia de la Com
panyia de Jesús i el Seminari de 
Barcelona. Totes dues s'esforcen 
per ofe rir un millor serve i a les 
entilats religioses formatives de 
les diòcesis catalanes. 

Els estatuts foren aprovats ({ad 
experime ntum» el 7 de març de 
1968. El curs 1968·1969 s'estruc
tura el pla d'estudis en tres ci
cles, amb els corresponents 
graus acadèmics. Durant el curs 
1972-1973 es va estudiar com 
aconseguir una més gran vincu
lació orgànica d'ambdues sec
cions; aquest esforç restà b lo
quejat per diverses raons. A par
tir del 1974-1975 e l tercer cicle 
(o de doctora t) i la llicència en 
teologia (en les especia1i tats bí
blica i moral) són organitzats 
unitàriament per les dues sec
c ions. 

Algunes dades estadístiques 

D'acord amb la memòria pu
blicada per la Facultat amb mo
tiu d'aquests deu anys, actual
ment exerceixen uns 60 profes
sors a la secció de St. Francesc 
de Borja, i 48 a la de St. Pacià. 
Cada secció té e ls seus propis 
Departaments de Teologia siste
màtica, bíblica, moral, d'història 
de l'Església, de litúrgia, de Filo
sofia. Cada secció té també di-
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versos seminaris d'estudi com el 
de Cinema a St. FranC<!sc de 
Borja i el de Teologia dels Paisos 
Catalans a Sl. Pacià. Cal posar 
en relleu també el treball de 
l'Institut Científic Interdiscipli
nar, fundat el 1974 per la Com
panyia de Jesús, de cara a tre
ballar les qüestions frontereres 
entre fe i ciència. En els seus se
minaris hi participen professors 
de la Universitat Autònoma. 

En aquest decenni, 3.547 alum
nes han seguit cursos acadèmics 
entre totes dues seccio"" 348 
han assistit als cursos de forma
ció permanent, 1.132 als d'ini
ciació teològica i 17\ als d'inieia
ció bíblica. 

El Doctorat , comú a les dues 
seccions, s'ha atorgat a cinc as
pirants. El grau de llicenciatura 
a 24\ alumnes. El Batxillerat en 
Teologia a 191. 

Publicacions 

Ultra les coHaboracions indivi
duals dels professors en diverses 
revistes, cal remarcar les publi
cacions pròpies de cada secció. 
.Actualidad Bibliografiea. i .Se
lecciones de Teología» són revis
tes periòdiques de St. Francesc 
de Borja. La .Collectanea St. Pa
cià. -<:oHecció que recull les te
sis doctorals dels professors i 
altres estudis- i la . Revista Ca
talana de Teologia. (4 volums 
des del \976) són publicacions 
de la secció de St. Pacià. 
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Biblioteques 

La Biblioteca Borja conté un 
total de 300.000 volums: està es
pecialitzada en filosofia i teolo
gia, amb notables fonts d'histò
ria de l'Església, literatura i art. 
La Biblioteca pública episcopal 
del Seminari de Barcelona té 
uns 220.000 volums; disposa, a 
més, dels fitxers de les bibliote
ques de l'Abadia de Montserrat , 
dels PP. Carmelites descalços de 
Catalunya i de l'Associació de la 
premsa de Barcelona; un conve
ni amb aquestes biblioteques per
met tenir accés a més de mig 
milió de llibres. Tant la Biblio
teca Borja com l'Episcopal dis
posen de manuscrits, incunables 
i edicions curioses d 'un notable 
valor. 

Institucions vinculades 
a la Facultat 

Hi ha diverses institucions que 
s'han acollit a la personalitat ju
rídica de la Facultat de Teolo
gia. 

L'Institut Catòlic d'Estudis So
cials de Barcelona (ICESB) hi 
està vinculat des de l'octubre del 
\969. Aquest Institut atorga el 
títol de Diplomat en ciències so
cials . 

El Centre d'Estudis Teològics 
de Mallorca s'hi afilià el curs 
1971-1972. La Facultat revisa els 
programes de l'examen del Bat
xillerat en Teologia. 

També l'Institut de Teologia 
de Tarragona, erigit canònica-



ment ci 1977, i l'Escola de Teo
logia per :\ seglars, la direcció 
de la qual correspon a la Sec
ció de Sl. Francesc de Borja . 

Fina lment l'Institut de Teolo-

Barcelona. notícies 

-Full Informatiu» 

El proppassat mes de juny sor
tia c i primer exemplar del nou 
.Full In format iu » del Consell de 
Govern dc la Diòcesi de Barcelo
na (l'anterior s'anomenava «Res· 
senya»). Diversos sectors ecle
sials havien demanat una major 
informac ió dels passos que es 
van fent per posar en pràctica 
el document programàtic que el 
mate ix Co nsell havia elaborat a 
part ir de les conclusions de )'As
semblea ci ioccsana de preveres. 
Aques t fu ll intentarà recollir els 
diversos esforços que es fan de 
cara la c ri s taHitzaci6 de l'esperit 
de l'Assemblea. 

Ja h3 es tat aprovat un decret 
sobre reorganització de l'econo
mi a del bi sbat i la supressió dels 
aranzels. Les noves disposicions 
en t ra ran en vigor el primer de 
gener de 1979. 

E l Conse ll de govern ha elabo
rat unes pautes per a la forma
ció de consells pastorals. Sortirà 
tanmateix una segona part de les 

I. 

gia de Barcelona. Erigit ci 1972 
i vincula t a la Faculta t el 20 de 
junv del 1973, atorga el títol de 
Diplomat en teologia . El cicle 
d'estudis és de tres anys. 

pau tes per aj udar a fer viable 
aquest compromís de l'Assem
blea, la qual votà a favor d'una 
major participació dels laics en 
la gestió pastoral. 

Convocada per Mn. Salvador 
Pié, consiliari diocesà dels mo
viments de joventut , tingué Hac 
el 29 de maig una trobada de 
consiliaris de moviments de jo
ventut per a l'evangelització. N'hi 
ass is tiren uns 30, dels diversos 
medis i zones. Va quedar defi
nitiva ment constituït el grup o 
col·lec tiu diocesà de consiliaris de 
moviments de joventut per a l'e
vangelització. Els seus objectius 
són : ser Hac de reflexió, com a 
consiliaris preveres; lloc de tro
bada i d'intercanvi. i lloc de 
presència eclesial a l'interior del 
presbiteri barceloní. 1:.s un in s
trumen t valuós per a anar tro
bant els e ixos de la tasca evan
gelitzadora en tre els joves de la 
diòcesi. 

Ha estat constituïda ]a Delega
ció diocesana del clerga t. E starà 
a l servei de tots e ls problemes 



human s dels preveres i diaques. 
També es preocuparà de l'aco
lliment dels preveres extradioce· 
sans i de l'atenció als capellans 
qu e se secularitzen. 

Un nou curs de la 
Unió de Graduats cristians 

Un dels supervivents d'aquella 
crisi que sofri l'Acció Ca tòlica , 
és la Unió de Graduats Cristians. 
Es un moviment laïcal existent a 
la nos tra diòcesi, que té per ob
jectiu prioritari l'evangelització 
del medi professional i intel· 
lectua!. Aquest moviment sorgí 
del moviment de joves cristians 
de Barcelona anomenat JUMAC, 
predecessor de la JEC. 

Cada curs programa una carn· 
panya a l'estil dels moviments 
especialitzats i es realitza a ni· 
vell dels equips i del moviment 
com a ta!. Aquest curs s'ha trac· 
ta t del problema de la violència 
en el món actua1. 

Per l'interès del tema que s 'es· 
collí i la finalitat evangelitzadora 
del moviment en el seu propi me· 
di, com en cursos anteriors, la 
campanya s'ha realitzat mitjan· 
çant confe rències-coHoqui ober· 
tes a altres profess ionals que no 
formen part de la Unió de Gra· 
duats. Els temes i ponents han 
sigut: .La violència en els camps 
polític , econòmic i social., per 
Vicent Fisas; . La violència en el 
camp educatiu ., per Pau López 
Castellote ; . Sexe i violència ., 
per Mn. Josep M. Tubau; «La 
violència en els camps industrial, 
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sanitari, del dret i familiar», 
laula rodona moderada per Agus· 
tí Contijoch; «La ncrviolència» , 
per Jordi Maluquer; . La violèn· 
cia i la Bíbl ia •. per Mn. Jordi 
Mas Antó. 

La Unió de Graduats es nodria 
princi palment de militants uni· 
versi taris provinents de la JEC, 
a la vegada que els oferia un 
cop graduats una continuitat en 
la seva tasca evangelitzadora. Ac· 
tualment , la Unió de Graduats 
manté contactes amb el MUEC i 
també amb els grups cristians de 
professionals, i existeix ja entre 
aquestes organitzacions una in· 
formació mútua sobre les tasques 
que realitzen en el món univer· 
sitari i postuniversitati. 

.Correspondència> 

Encara que amb un cert re
tard , ens congratulem perquè la 
revista . Correspondència de dià
leg eclesial», que havia anunciat 
la seva desapa rició, ha recomen
çat tanmateix amb un nou 
equ ip el seu servei de faci li tar 
un diàleg entre capellans i laics 
des de la base. El seu paper hau· 
ria estat molt difícil de suplir i 
no deu ser hora de plegar veles. 
El coratge de tirar endavant ha 
d'estimular les altres revistes de 
la nostra església. 

.Elna> 

Deixem també constànc ia de 
l'aparició d'«Eina», nova revista 



de reflexió cd itad .. pe l MUEC ca
tal à. Vo l se r un in s trument per 
a na litzar la realitat des d 'una 
perspectiva creient. El te ma de 
fons d'aquest primer número es
tà dedicat justament a cIa lec
tura c rei ent de la rcalitat» : hi 
coHaboren José M. Gonzalez Ruiz, 
Teodor Suau , Salvador Carras
cu i J osé M. Setién. 

,( EINA \'01 se r un in st rume nt 
per a la nostra milità ncia .. . , aju
uanl a descobrir la nostra fe a 
partir de la vida, descobrint la 
riquesa i la virtualitat, evangelit
zadora del compromís. Una "e i
na", doncs, per al n ostre tes timo
ni de c reien ts, un espai obert on 
a nar descobrint la Bona Nova 
de Jesús de Natzaret, avui i ací .• 

J. M. F. i U . M. S. 

Girona: el Or, Estela fa els cinquanta anys de capellà 
---------------- - - -------

Per al s qui no són de Girona ci 
Dr. Es tela és l'an tic rector del Sc
minari i una de Ics personalit a ts 
més interessan ts de l' Església gi
ronina i catala na d 'aques ts anys . 
No es tan d e moda els homenatges 
triomfal s ni sentimentals. Pe rò 
tampoc no volem ser desagraït s. 
I ca l dir, encara que s igui en una 
crunica de to menor, que una bo
na pan de la clerecia gironina va
lorem molt la fi gura d 'aquest pre
ve re pe rq uè li devem molt. 

El Seminari de Girona , en un 
clima d 'afecte i de senzillesa, va 
homenatjar e l Dr. Dam ià Este la i 
Molinet amb motiu dels seus 50 
anys d 'orde nac ió. Des del 1935, e l 
Dr. Es tela servia l'Església en el 
Seminari com a superior, profes
so r i, una vintena d'anys, com a 
rector. Des de llavors, que n'han 
passat de nois i d'homes pe r les 

s l'\'cs mans, que n 'ha passat d 'a i
gu a so ta els pon ts de l'Esglés ia! 

L'homenatge no podia ser més 
d iscret. Potser massa , pel que s ig
nifica aquest català per a la diò
cesi. Però em sembla que els ac
tuals responsables de l Se minari 
han sabu t trobar el to d 'intimitat , 
de co rdi al itat , que una festa més 
~llllplia hauria pogut fer perdre. 
Ben ceri que molts a ltres preve
rcs i, cn general, ex-alumnes de l 
Se minari hi haurien volgut ésser; 
be n cert que no és només aques t.:" 
ins titució que li deu agraïment. 
Molts segla rs (especialment de 
l'ant iga FJC, dels Equips de la 
Mare de Déu , de l'HOAC, e tc.), 
molts familiars de Besalú , amics 
de les parròquies on va exercir el 
mini steri i que encara el reCOf
den. . Però es va limitar la festa 
al Seminari, a mb mo tiu de la mis-
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sa i el dinar de final de curs, al 
qual van ser convidats els antics 
superiors i professors. 

La missa fou concelebrada per 
vint-i-cinc preveres i presidida pel 
senyor bisbe. Aquest a l'homilia 
va fer esment d'un seu record 
d'anys passats amb motiu d'una 
reunió de superiors de seminaris 
a València, on va conèixer el doc
tor Estela en una intervenció que 
es va qualificar d'inteHigent, opti
mista i oberta. lOs el to que ha 
mantingut sempre el servei del 
Or. Estela a l'Església diocesana. 
El bisbe ens va recomanar que 
enmig de les tribulacions i les 
joies de la vida donéssim al món 
el testimoni de la nostra esperan· 
ça i de la nostra alegria constants, 
segons havíem escoltat a les lectu
res i especialment a la carta de 
St. Pau aplicada a aquella cir
cumstància: -Us porto en el cor, 
fins al punt que em sento morir 
quan moriu i em sento viure quan 
viviu. Us tinc molta franquesa, es· 
tic molt orgullós de vosaltres; em 
sento ple de consol i de joia en
mig de totes les tribulacions .• 

Al final de la missa, el Or. Este
la va dir unes paraules, ajustades 
i cIares, expressades amb el 
tremp, la passió i la seguretat de 
paraula que sempre l'han carac
teritzat i que brollen del seu pro
fund convenciment. Bo i dema
nant-nos que l'ajudéssim a donar 
gràcies a Déu per tot, va dir que 
voldria deixar als seminaristes i 
preveres presents com un llegat : 
.Estimeu l'Església!. (i . l'Esglé
sia institució_, va recalcar); que 
voldria cridar com un Visca [' Es-
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glésia! que ens convencés i enar
dís. I va passar a recordar, molt 
breument, tot el que ell havia re
but d'aquesta Església i que 
agraïa profundament: des que el 
va acollir pel baptisme, passant 
per la seva infantesa a Besalú, la 
fe cristiana dels seus pares i ger
mans , els rectors de la parròquia, 
els seus mestres (els germans ma
ristes vinguts de França), i el pas 
pel Seminari, per la Gregoriana 
de Roma i, després, ja prevere , 
com a vicari a Maçanet, Blanes i 
Figueres, i finalment i llargament 
al Seminari ... Aquesta Església 
de la qual havia rebut tant, que 
l'havia obert als homes, als seus 
problemes, a la seva dimensió 
universal, i als problemes del país, 
a l'amor a Catalunya; .aquesta 
Església que té limitacions que li 
vénen dels homes, però que és la 
que m'ho ha donat tot •. 

Em dol no tenir les seves pa
raules exactes que tan justament 
ens encoratjaven a servir l'Esglé
sia, sense reserves, amb genero
sitat i amb amor. El Dr. Estela 
va trobar el to, aquell dia, ja que 
d'una manera ocasional i plane
ra, va saber expressar e l que ha 
estat per a nosaltres tota la vida: 
un home de fe que ha servit apas
sionadament l'Església, que ha 
seguit esperançat la seva evolu
ció, que ha viscut amb entusias
me la gràcia del Concili, que s'ha 
mantingut sempre obert a tota 
iniciativa apostòlica, atent als ba
tecs del món i preocupat pels 
problemes dels homes, que ha 
estimat el país i, amb ell , ha patit 
i esperat. Un home símbol de fi-



delitat a l'Església, peru sense 
mirar enrera, sense cap classe 
d'enyorament o de nostàlgia, per
què entén el present i pateix pel 
futur, i per això es manté obert, 
int e ressat, dialogant, comprensiu, 
inquiet. Ben segur que en la vida 
d'un home no tot són encerts. 
L'actuació del Dr. E s tela a la diò
cesi pot haver es tat aplaudida o 
c riticada, pe rquè sens dubte no 
està exempta d'errors. No pre
ten c pas fcr aquí un panegíric 
que ell no a prova ria , com no vo
lia cap homenatge i e l va fe r rc
d uir a la mínima expressió. Però 
jo sé que molts capella ns i laics 
el veiem així i ho volem dir, tot 
i que molt s d 'altres ho expres
sa rien m.ilIor que jo. 

Després de la missa vam pas
sar to ts junts al dinar a l mateix 
menjador del Semina ri. l a ixò 
també interessa pe r a la crònica. 
Hi hague ren brindis i cants amb 
es pontaneïta t i familiaritat . En 

Crònica de Mallorca 

De re politica i altres herbes 

Mallorca, en la cosa política. és 
ve ritablement illa de la calma, pe
rò a ra sembla que les aigües s'es
tan movent. Fins i to t el presbi
te ri ha aprova t una ponència doc
trinal sobre «L'Església de Ma-

aquest clima l'actual rec lor del 
Seminari, Mn. Toca, va encetar 
els parlaments de sobretaula ofc
rint-li l 'obsequi d'un llibre en 
nom de tots. El canonge Tetxidor 
i Mn. Modes t Pra ts, amb inspira
c ió poètica, va n expressa r bella
ment el sentit de la fest a. l , final
me nt, Mn. Joan Busque ts , com 
a successor immediat de l Dr. Es
tc la cn el càrrec de rector, va dir 
unes paraules que volien sin tetit
zar la personalitat del prevere ho
menatjat. Des prés , el ma teix Dr. 
Es tela va prendre la paraula com
pletant, amb humor i tot , els sen
timents d'agraïment que ja havia 
ex pressa t a l'Església . 

Fa ci nquanta anys que, a Roma, 
pe r Sant Josep , el cardena l Me rry 
del Val havia ordena t prevere d 
Dr. Damià E stela. El Se minari de 
Girona, agraït i una mica com a 
representant de to ta la diòcesi, va 
voler recordar-ho. 

Joan Busq uers 

llorca davant les noves realitals 
politiques del nostre poble». 

Curiosament tot això coincideix 
amb el re torn de les despulles 
del cardenal Vidal i Ba rra que r a 
Tarragona. Sembla voler recupe
rar el temps pe rdut o contradir 
quaranta anys de dic tadura que 
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acabaren gloriosament a la seu 
de Mallorca amb uns funera ls 
pomposíssims, amb uns altíssims 
elogis homilè tics, en la mort del 
Generalíssim. Sense tradició anti
dicta torial, la nostra Església ca
mina cap a la democràcia . 

No us cregueu, però, que hàgim 
passat a l'altra extrema banda. 
No ; segui m la línia de Tarancón . 
Ja en tenim prou per quedar bé 
i tranquils. 

Però parlem-ne de tot això, des 
de l'acabament de la meva dar
rera crònica al número 52 (febrer 
d'enguany). 

Pre-autonomla, a la fi! 

Aquest mes de juny, a la fi ens 
ha arribat l'autonomia. Curta, 
buida, sense cap efecte immediat ; 
ens ha caigut en fred . Ens han 
ficat dins el sac de Castilla la 
Vieja, Extremadura, etc., com si 
les I\les mai no haguéssim tingut 
un autogovern que ens llevaren 
per la força de les armes. Ja veu
rem com roda, però no rodarà 
gaire, perquè a l'hora d'encetar 
els llargaruts tràmits de traspas
sos de poders, ja hi haurà apro
vada la Constitució i serà l'hora 
de redactar l'Estatut. Per cert que 
a darrera hor a, en el document 
concertat entre parlamentaris i el 
senyor Clavero, hi hagué alda
rulls entorn de si posar o no el 
nom de _catalana» a la llengua 
nostra. Hi hagué debat a la prem
sa i els anticatalanistes (llegiu 
«castellanistes de sempre») escaï
naren fort però tan malament 
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que, en sorti r-los a l'encontre F. 
de B. Moll, Josep M. Llompart i 
Isidor Marí, hagueren de tancar 
la boca d'empegueïts pels d isba
ra ts que havien amollat a bal
quena. 

Sobre l'Autonomia ha sortit pel 
mes d'abril un important docu
ment eclesiàstic , «Església i au t<r 
nomia», signat per una trentena 
de capellans que es reuneixen ca
da primer dimarts de mes. Molt 
bé, ampli , directe, sense eufem is
mes. denunciador de tot a llò que 
ha despersonalitzat e l nostre po
ble, urgin t l'Església a ser poble 
de Déu en e l nostre poble. Dos 
d iaris de Ciu tat (7-9 abril) el re
produïren íntegrament, un en féu 
grans e logis (.COII la I glesia he
mos topado ... afortunadamente») 
i en donà un extracte, com tam
bé la revis ta . Lluc. dels mesos 
maig-juny. 

S'avançà a aquest document , 
quan s'estava trebaBant , una nota 
del Consell episcopal que es pu
blicà al fu ll dominical dia 26 de 
febre r, • L'Església de Mallorca 
i l'autonomia». 

El Consell episcopal i presbi
teral aprovà dia 6 de maig la po
nència esmentada sobre la nos
t ra Església en el moment politic 
actual del país. El full dominical 
en féu una edició especial pel 
mes de juny. Té cinquanta-tres 
punts i quinze idees bàsiques que 
el vénen a resumir. Hi ha moltes 
ci tacions de la jerarquia, esmen
ta el document dels capellans dels 
«primers di marts» . Un eslògan el 
podria resumir: . No a la política 
confessional cristiana , sí als cris-



¡ians din s la polít ica .» Defen sa la 
independència de l'Església res
pecte de partits politi cs, la plura
litat d'opcions polítiques dels 
c re ients; l'Església de Mallorca 
vol encoratjar el desvetllament 
autonòmic de l nostre poblc, «la 
llengua de Mallorca ha d'ésser la 
pròp ia i normal en la nostra li
túrgia , treball pastoral i docu
mentació », vol ésser s igne de rc
conciliació en el nostre poble. Més 
d'un ha estranyat que en la p re
sen tació s'esmenti e l nom del re
dactor principal, quan aquests do
cuments eclesials coHec tius no 
solen dur nom d'autor. Pe r altra 
banda s'havia seguit aques t cri
teri tam bé a Mallorca en oca
sions anteriors. 

S'ha aprovat també una norma
tiva pràctica referent a llevar sig
nes pa rtidi s tes de les esglésies, el 
nom de «José Antdnio. i dels 
«caídos » de les façanes, la presèn
cia corporativa d'autoritats civils 
en els actes religiosos i de les 
autoritats eclesiàs tiques en actes 
civils, e tc . 

També les escoles 

Acaba de sortir un altre docu
ment del grup dels «primers di· 
marts» sobre la qüestió escolar, 
avui tan debatuda. Vol ésser una 
veu no coincident amb el que 
acaba de declarar la jerarquia es
panyola i el que sovint expressa 
la gent d'Església dedicada a l'en
senyament. Comença recordant 
quaranta anys de la presència 
aclaparant entre nosaltres dels 

Co Hegis religiosos. poc significa
dors d'Evangel i ja que e ls més 
baixos ni se sentien acollits. Han 
caigut, ta l volta sense voler-ho, 
en la trampa de l poder i del clas
sisme. 

Si es defensa tant l'escola pri
vada, sembla que es malparla de 
l'escola pública on molts, els po
bres, només hi han trobat possi
bilitats. Abans de l dret d'elegir 
e ls pares l'escola, hi ha el dret 
de ls infants a tenir esco la en con
dicions iguals per a tots . Es cri
tica també la invocació de l'exem
ple de nacions europees quan son1 
els qui menys impostos pagam i 
fcim prevaler un dre t individual 
(burgès) sobre un de públic. Exi
gir per a tota escola privada una 
subvenció és afavorir més una 
classe social i bloquejal- recursos 
destinats a grups més indefensos . 
Tota passa que es faci cap a una 
progressiva participació dels e lc
ments de l'escola en la gestió. 
control econòmic, ideològic i pe
dagògic, aj udaria molt a a rribar 
a una escola de tots i per a tots . 

Es deplora l'existència d'esco
les religioses conservadores, colo
nitzadores i castellanitzadores del 
nos tre poble. No es pot dir que 
l'escola manlengui la confessiona
litat cristiana. Pe r què aquesta 
por a l'escola pública? Aques ta 
no vol dir ni neutra, ni antireli
giosa , ni centralis ta, ni totalitària 
ni ofegadora de la pluralitat d'o
pinions. 

En definitiva s'hauria de ten
di r cap a una formació allibera
dora, crítica i democrà tica. Es 
demana finalment que se subven-
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cionin només els centres privats 
per a classes populars o les famÍ
lies segons Burs necessitats, s'e
xigeix que no es privatitzin els 
béns públics ; que es parli més de 
la presència de l'Església (no sols 
a l 'escola) sinó a tots els nivells 
d'ensenyança (cultura religiosa), 
a la vida extrascolar i temps lliu
re. Es demana la supressió de les 
escoles classistes encara en mans 
de l'Església, l 'atenció als grups 
humans més marginats , una cura 
preferent per als pobles, una es
cola més «confessant . que con
fessional. 

També els sagraments 

Pel mes de febrer sortí una 
primera tramesa del que formarà, 
pensam que a principis del curs 
vinent, un directori diocesà de 
sagraments. Més en to de propos
ta i ajuda a cercar nous camins 
per autentificar els sagraments de 
la fe, que com a decrets. Pel fe
brer s'enviaren quatre fols que 
contenien una «Introducció gene
ral » i unes «Orientacions sobre la 
primera participació dels nins a 
l'Eucaristia.. El primer vol ser 
una crida a encoratjar una pas
toral sacramental més adient al 
nostre temps i a subretxar la im
portància de l'evangelització i ca
tequesi cap a la formació de co
munitats en la pastoral sacramen
tal. S'insisteix en l'itinerari per 
demanar i celebrar els sagra
ments en una mateixa parròquia 
o església. Les orientacions de 
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primera comunió insisteixen, a 
més, en el caràcter de la iniciació 
cristiana, en el sentit comunitari 
de celebració pasqual. 

Ara estam redactant el directori 
sobre el bateig d'infants. Aquest 
directori diocesà vol obrir pistes, 
encara que no imposa res, com 
hem dit. Vol trobar una via mit
jana entre el tot dels sagraments 
o e l res, que seria la celebració 
religiosa. Problemes d 'iniciació 
cristiana n'hi ha a balquena a Ma
llorca, Jlla l afrontat s ordinària
ment. Resumint diré que sc sc
gue ix batiant la im mensa majo
ria, molt més del 90 %. No es 
nota tendència a minvar. Quasi 
el mateix podem dir de la prime
ra comunió, convertida en resta 
romàntica dels menuts i diversió 
dels grans. La confirmació, aqui, 
s'ha limitada després dels 15 
anys sense el beneplàcit de la 
Comissió de Litúrgia . Però ja sa
bem quins aires corren sobre 
aquest sagrament, sobre el qual 
es carrega tot el pes «personal » 
de la Iniciació cristiana. Veurem 
si entre les Orientacions de pri
mera comunió --que ja han do
nat qualque fruit , diuen- i les 
del baptisme de nins (que propo
sa obertament la dilació per mi
llor preparar els pares o la sim
ple signació o agregació a la c0-

munitat catecumenal) anam fent 
passes de clarificació. 

A finals de juny ha sortit la 
normativa sobre exèquies, amb 
la novetat que a Ciutat, per raons 
d'ordre pràctic, no es duran els 
cadàvers a l'església. La difi cultat 
que es preveu és alliberar 1'cuca-



r¡slia exequial de pressions i a l
tres in gredient s socials. 

De tot un poc 

Breument, pe r acabar, Ics se
güen ts notícies: 

A la fi , la Comissió d 'economia 
ha donat normes perquè els ca
pellans no guanyem massa i s'a
nivellin Ics entrades per raons mi
ni s teria ls o extraministeria ls . Hi 
ha hagut grans daltiba ixos sobre 
aquesta qüestió, poc aclarida a 
, 'hora de fe r justícia, de conser
var benefi cis inútils, d 'afavorir la 
vagància. 

Dia 2 de març , un judici sona t 
a l'Audiència de Palma con tra un 
capellà, Jaume Santandreu, per 
haver escrit l'any passat un a rti
cle contra la Diputació: «Cien mi
lIones robados al hambre •. Era el 
superàvi t de la Diputació que ha
via esca tima t subvencions a atu
rats i margi nats. Peri ts jurídics i 
litera ts i teòlegs inte rvingueren 
en la defensa. Lliure absolució, 
pe rò e l fisca l apeHà a l Suprem. 

Gran concentració de grups 
cristians de jovent a Bellver i a 
la Seu per Pentecosta .• Hem d'a
na r més lluny» és el seu lema. 
Abans havien fet una «Marxa de 
l'alliberació» ben animada. 

11 

Darrerament s'han convocat di
versos aplecs sacerdotals on el 
bi sbe ha exposat criteris de no
menaments eclesiàs tics, disponi
bilitats, renúncia a l 'escalafó, 
atenció a ls equips de sector, e tc. 
Llàs tima que això surti quan no 
hi ha massa per triar. 

Un mallorquí, nascut a l'illa i 
cria t a Madrid, ha estat nomenat 
a rquebisbe de València. De petit 
apïengué a parla r cata là de Ma
llorca, el llegeix, i hi començà 
l'homilia d'entrada el passat 29 
de juny. No va ser nomenat , 
doncs, per aquella Seu, com ru
mors fe ien volar, e l nostre bisbe 
Teodor. Aquí fin s i to t alguns co
mençaren a recollir firmes d'ad· 
hesió perquè no se n 'anàs e l nos
tre bisbe, i , a l'es til vaticanesc. 
feren escampar rumors de ter
nes. A molt s els semblà una bro
ma de ma l gust; ta ls rumors, exis
tien de veres? Per què aquest in
te rès a promoure a lgun nom con· 
ere t? 

Amb l'estiu, novament el pro
blema de gent peninsular que ve 
i no troba feina. La Institució de 
la Sapiència, dedicada a acollir 
temporàniament els marginats on 
no tenen per jeure ni menjar, té 
esperances de rebre ajuda de la 
Caixa de Pensions. Que a ixí s ia. 

Pere L1abrés 
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Solsona: Què fem? mans mànigues 
-----------------------------

Això és la desfeta. Acabem d'en
terrar Mn. Simeó Pujol, rector 
de Balsareny, víctima d'una me
ningitis fulminant. 49 anys! Qua
ran-ta-nou anys! Vint-i-sis de mi· 
nisteri. Un tros de pa beneït. Un 
pescador reconsagrat. Fa el nú
mero set dels que han caigut en 
tres mesos. Una desfeta, ja dic. 
Cada nou cas em produeix una 
sensació física d'esfondrada a la 
qual no em sé sostreure. Em fa 
anl!ú nia , molta angúnia. No per
què qualsevol dia no pugui pe
tar jo (Déu meu, misericòrdia!), 
sinó perquè l'Església, allò que 
encara se'n diu l'Església, no em 
sembla pas que sigui prou sen
sible a la gravetat del problema. 
L'exèrcit s'està quedan t urgent 
ment sense efectius, i ella tan 
tranquiHa, impertorbable en la 
seva majestat de matrona roma
na: ni tan sols no s'abaixa a re· 
cuperar d'alguna manera els ca
pellans secularitzats. Algun dia 
pagarà cars els seus orgulls. I!s 
clar que Déu pot fer sortir mel
quisedecs de les pedres i que 
d'aquest mal en treurà, si més 
no, un gran bé: obligarà els laics 
a responsabilitzar-se de les tas
ques eclesials, és a dir, a ocu
par el lloc que els correspon en 
el Poble de Déu i del qual ha
vien estat desbancats per l'exces
siva abundància de sotanes. No 
hi ha mal que per bé no vin
gui -sol dir la meva mare_ Som 
ben bé els últims exemplars d'u-
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na edició esgotada -ha senten
ciat gràficament no sé qui . 

Ja m'he esbravat. Perdoneu. 
No, no; no em veig pas amb cor 
d'encomanar-vos tot e l dolor que 
m'envaeix per la pèrdua d'un 
company de fatigues arxiprestals 
tan entranyable. Confiem que el 
temps, el millor metge, i la pie
tat, bàlsam diví, aniran pellant 
les ferides. Fa mesos que estic 
vivint la mort. 

Com deia, són set amb Mn. Si
meó els germans que ens han 
anat deixant darrerament, alguns 
d'ells prou coneguts i significats: 
Mn. Lluís Barrera i Clotet (65 
anys, rector jubilat de Gironella, 
predicador incansable de missions 
populars), Mn. Josep Cofiné i Ca
nudas (83 anys, venerable rector 
de Navès, succeït pel no menys 
venerable, per altres motius, Mn. 
Jesús Huguet), Mn . Lluís Vilà i 
Colell (jovenet de 73 anys, rec
tor d'EI Mojal , parròquia sufra
gània de Navàs, exemplarment 
devot de la Mare de Déu de La 
Guàrdia, un santet), Mn. Ramon 
Font i Muntadas (li faltaven 11 
anys per complir un segle d'e
xistència, rector jubilat de Guar
diola de Berga, terminal de car
rilets desapareguts, home empre
nedor, molt entès en boscos), Mn. 
Miquel Miralles i Casals, el Dr. 
Miralles, «l'amo., tota una ins
titució, rector perpetu del semi
nari, canonge mestrescola jubi
lat, amb 87 anyades a sobre i 



moltes parts de rosari , Mn. Joa
quim Pons i Soldevila (73 , rec
tor jubila t de Bellpu ig, resident 
o Joan Güell de Barcelona a cau
sa de la poca salut, el meu pri
mer rector, bon COI", un bellu
guet). 

r en con tra de tan ta necrolo
gia, Ull diaca, un : l'Antoni Bo
net, de Cen1era, ordenat el dia 
de Pentecos ta en pl e mes de maig, 
abans de Maria. Benvingut a l'ar
xicon fraria, Toni! I algunes altres 
dades fa lagueres com la diada 
sacerdotal diocesana del dilluns 
sant, convocada per primera ve
gada entorn dels sants olis i dels 
qui enguany celebraven les no
ces d'or i d'argent no rovell ades 
(amb q ui-sap-les absències dels 
mateixos homenatjats). Com la 
part icipació massiva dels antics 
alumnes solsonins del CEP a la 
cita montserratina del 24 d'abril 
(<<No podem donar fruit s i no es
tem units al CEP" Mn. Pleixats 
dix.it, aeurut evangèlicament pa
tenta t) . Com la trobada (no to
pada ) que l'endemà hi va haver 
a Barcelona entre el bisbe Mi
quel i e ls preveres solsonins que 
hi treballen (això és un dir), el 
primer contacte coHectiu que 
s'estab lia entre ell i ells. Com la 
presència força nombrosa (no tan 
com hauri a calgut) a la catedra l 
tarragonina la tarda del IS de 
maig. Com, encara , la notícia pe
riodística que honora els plats 
de cigrons del vell seminari sol
soní: la troballa que ha fet el 
nostre ínclit Mn. Josep Perarnau, 
rata d'arxiu doctorada en perga-

minol ogia, d'un llibre inèdi t d'Ar
nau de Vilanova (què ens hi dieu , 
senyors barcelonins, vosaltres 
que us creieu els savis més sa
beruts del món?). Podríem afe
gir-hi encara el notab le dinamis
me del Consell del Presbiteri i 
dels de legats diocesans d'a ixò i 
d'a llò, en contrast amb l'assis tèn
cia minvan t de la gent als re
cessos trimestrals dirigits pel bis
be, així cOm la minsa participa
ció en els exercicis espirituals 
que aquests dies dóna e l mateix 
prelat en rigorós règim ignasià. 
En resum , i pel que fa a la part 
clerical, deixant de banda els 
morts , que Déu e ls tingui en glò
ria: no s 'acaba de superar }'a
tonia general, per més que alguns 
es matin treballant. Mons. Mi
quel Moncadas treu un pam de 
llengua a fora entre sermons de 
festa majOl" i vis ites als emi
gran ts estrangers. Mn. Ramon 
Alsina, e l Vicari General de Pas
toral, ha cuidat caure malalt de 
tant córrer amunt i avall com 
una llançadora. Alguns ens fem 
un tip de dir misses que espar
vera la terra. Les màquines prou 
es bufeguen , potser massa i tot; 
als vagons, però, ens costa de sir
gar. Per culpa de qui? O de què? 
Són no pocs els qui se la campen 
o estan a l'expectativa de no sé 
què, com si aquests no fossin 
ja els temps darrers. Referit al 
curs que acabem de cloure, 
aquest podria dir el nostre diag
nòstic, «salvo error u omisión». 

On més s'ha treballat de valent 
és, ta l vegada, en el camp d 'Aju-
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da a l'Església i de l'anomenada 
pastoral sanitària, sense menys
valorar les energies que s'han es· 
merçat en altres camps: Religio
ses, Colònies d'Estiu (amb uns 
cursets per a monitors molt par
ticipats), etc. L'Ajuda a l'Esglé
sia és ja una realitat i, sobretot, 
una esperança, de manera que 
podria convertir-se a no trigar 
(amb temps i palla maduren les 
nespres) en una alternativa vàli
da per al sosteniment econòmic 
de la nostra església. Qui sap si 
fóra una experiència exportable. 
Caldria agrair-ho, en tot cas, a 
algunes parròquies com les de 
l'arxiprestat de Mollerussa que 
vint anys enrera van començar 
d'esterrossar l'ermot. 

Hom ha intentat també de re
moure una mica les aigües colo
nials. Entre el Llobregat i el Car
dener tenim un rosari de colò
nies fabrils que van fent la viu
viu, perduda l'antiga aurèola de 
fortaleses feudals. Eclesiàstica
ment , eren considerables com ca
nongies, tan grassa era la paga 
i tan escassa la feina. Avui han 
canviat: alguns capellans han de 
rebre ajuda de la caixa de com
pensació per tal d 'igualar-se als 
altres. Hi ha, a més, alguns amos 
que estan ben disposats (per a 
treure's una càrrega de sobre?) 
a dialogar amb el bisbat a fi de 
modificar radicalment ¡'estruc
tura canònica dels seus feus . La 
solució del problema, caldrà tr0-
bar-la en la disponibilitat de tots 
els interessats i en la pastoral ar
xiprestal on els colonials s'jnte-
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grm com ja van fent. 

Hem elaborat també diversos 
documents, alguns dels quals han 
tingut una certa ressonància pe
riodística, com la .Carta oberta 
del Consell del Presbiteri de Sol
sona sobre l'afer dels canonges 
de Lleida _, datada el 6 de març, 
denúncia respectuosa però valen
ta de les contradiccions vatica
nes, totalment impensable en el 
pontificat anterior. Ha calgut ai
xí mateix que féssim una defen
sa per escrit de la integritat ter
ritorial de la nostra feixa, i a fe 
que hem procurat lluir-nos-hi 
abundant en raons històriques i 
pastorals de tota mena. Irrebati
bles, vaja, com no sigui amb la 
llei de l'embut. Contundents i re
cargolades com els vells siHogis
mes escolàstics: «atqui-ergolt. Es 
veu que algun bisbat veí, per a 
refer-se una mica de les muti
lacions a què fóra so tmès per al
tres bisbats veïns, podria tenir 
temptacions de cruspir-se algun 
tros de la nostra tan malgirbada 
com vulgueu, però boníssima bo
tifarra de pagès . Botifarra! Que 
es facin repicar! Si no, que con~ 
sultin el poble i ja s'bo trobaran. 
Perquè avui dia un crim així no 
es deu pas poder cometre, su
poso, com es feia abans, des de 
qualsevol despatx diplomàtic ma
drileny com aquell que parteix 
un pastís nupcial, senSe consul
tar prèviament les parts interes
sades, els capellans i els fidels . 
Com sigui, estem ben parapetats, 
vinguin d'on vinguin els trets. 
Perquè això sí que ho tenim els 



solsonins : SOm pobrets i alegrets, 
però no e nvegem res a ningú , te
nim consciència de familia dio
cesana i no desitgem sinó que ens 
deix in tranquils. 

El Consell del Presbiteri ha 
beneït uns «Criteris sobre el tre
ball remunerat (civil) del cape
lIà., després de llargues consul
tes i deliberacions. ~s positiu, 
s'afirma, si es fa (a semblança 
del Ireball pas toral) d'acord amb 
el bi sbe i unit a un equip , en 
ap roximació a la comunitat de 
béns, en actitud oberta de revi
s ió i acceptan t e ls condiciona
ments de l món laboral. Per això 
cal que sigui un signe de pre
sència en aques t món, especial
men t eD e ls sectors més margi
nats, un mitjà d 'evangelització i 
d'una manera d'obrir nOllS ca
mins a l 'acció pastoral. En el 
fo ns del debat a què donà peu 
la gestació de taIs principis s'en
frontaren dues concepcions de l 
sacerdoci aparentment irrecon
ci liables: la sacra I i la secularit
zada. «Quid in praxi?» Tal com 
va n les coses, malament rai. Vull 
dir que de feina de capellà, si 
sabem buscar-la i volem fer-la, 
n 'hi haurà cada dia més, massa 
i tot. Si en l'actuali ta t n'hi ha 
trenta o quaranta que treballen 
(els altres, en general, no ens 
contemple m pas el melic s inó 
que sovio t ens hem de carregar 
els neule rs), bé caldrà que, d'a
cord a mb l'equip arxiprestal , es 
replan tegin el seu cas en una Lí· 
nia de comunió i de testimoni . 
No hi veig pas altra sortida. Bo-

na fóra, no obs ta nt i això, que 
la diòcesi fos incapaç d'eslruc
turar·se pastoralment i d'oferir 
camps d'apostolat prou amplis 
i engrescadors als seus cada dia 
més escassos operaris. Llavors 
aq ues ts, vergonya a perdre, no 
tindrien altre remei que posar
se a fer d'escombriaires o del 
que fos; així no donarien escàn
dol ni es menjarien injustament 
el pa .• Amic: Ja s'ha acabat de 
tocar-nos la panxa / i de jugar 
al tresillo ... » 

Ultra això el susdit consell s 'ha 
pronunciat sobre com ha de ser 
la visi ta pastoral i sobre la pas
toral de confirmació. Quant a la 
primera, subra tll a que ha de 
prescindi r de to t caire triomfal is· 
ta i fi scalitzador per accentuar
ne el caire pastoral i encoratja
dor. Un de tall : «Les autori tats 
civils no seran avisades ofi cial
ment com a tals». Quan t a la se· 
gona, s'indiquen les pautes se
güent s : La confirmació és un 
sagrament que «confirma» e l 
baptisme com la seva plenitud. 
Posa l'accent en un aspecte més 
positiu: ser testimoni de la fe 
rebuda en e l baptisme. Per això 
és e l sagrament de l'Esperit im
pul sor del testimoniatge. Edat mí
nima: 14 anys. Els candida ts de
manaran ells mateixos l'ingrés a 
una catequesi de joventut que 
comptarà amb la confirmació 
després d'un any, com a mínim. 
Els padrins ser an, per regla ge
neral , aquelles persones que ha
gin acompanyat activament la se· 
va fe . Fins aquí les nannes; a la 
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pràc tica ja ho veurem. Sóc for
ça pessimista sobre el particu
lar, almenys d'una manera imme
diata. Per una banda, la confir
mació sembla un sagrament doc
trinalment confús i perfectament 
inútil (la gent ja en va prescin
dint com si tal cosa); per l'altra, 
veig molt difícil, en les circums
tàncies actuals, d'interessar els 
nostres adolescents en tal pro
jecte: sempre tindran o tindrem 
la sensació que el que volem és 
pescar-los sigui com sigui. De 
vegades he pensat que el millor 
fóra engaltar la confirmació amb 
ci baptisme com feien antiga
ment, amb el compromís, això 
sí. de sotmetre els pares i els ma
teixos infants a una catequesi 
permanent, per bé que diferen
ciada, com la que tota comunitat 
cristiana hauria de tenir mun
tada. I que Déu hi fes més que 
nosaltres! 

El seminari, això és, l'edifici 
material del seminari (la glorio 
sa baluerna que ara, sense «l'a
rno», resta més buida i més fre· 
da que mai dalt del turó de sant 
Magí), ha estat també, i és en· 
cara, tema de discussió: si no 
hi ha ocells, què cal fer-ne de 
la gàbia, tancar-la?, destinar-la a 
què? Ha de ser una casa, s'ha 
convingut, dedicada a les neces
sitats pastorals i espirituals de 
l'església diocesana. Per això ha 
de crear-s'hi un ambient obert i 
acollidor. Cinc són els serveis 
concrets que podria prestar i per 
als quals ha d'adequar-se: reu
nion s de grups més o menys 
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nombrosos, acolliment d'adoles
ce nts i joves, acolliment de gent 
gran, res idència de capellans en 
actiu (per als grans s 'estan es
tudiant d'alt res solucions) i bi
bl ioteca en funcionament. Cal 
que no perdi mai , convé reeaI· 
car-ho, la missió d'acollir i ani
mar lot allò que faci referència 
a la promoció dels ministeris. De 
fet. en tot aquest curs no ha pas· 
Sat setmana sense justificar la se
va utilitat. 

J em penso, pacients lectors, 
que ja dec haver buidat el pap 
ben bé del lOt. No, encara resten 
algunes escorrialles infonnatives: 
Mn. Josep Rota ha estat confir
mat com a representant del bis· 
bat a l consell de direcció del 
CEP, de bé que l'ha representat 
durant deu anys. Vots canten: 
de 23 , n'ha obtingut 22. Per molts 
anys! Deu més? - No us cre
gueu les calúmnies que certa 
premsa mal informada o malin
tencionada ha llançat contra nos
,I tres, sigui parlant dels porters 
del palau episcopal acomiadats 
segons llei i consciència (els tri
bunals de justícia hi diran en tot 
cas l'última paraula), sigui par· 
lant dels canonges solsonins com
parant-los als de Lleida, com si 
tiressin igualment de la rifeta, 
quan són més pobres que una 
rata. - Ja és estrany, en canvi, 
que sensacionalistes com s6n, els 
diaris no hagin esbombat a ho
res d'ara una nova recentíssima, 
comunicada oficiosament: les fa
moses taules desaparegudes tor
naran al museu! Hurra! Ja són 



L'n cami, es veu. Les imatges no 
encara. El que no es diu, però, 
és d 'on sortiran les misses, els 
milions que caldrà pagar per re
dimir·les. s i és que foren adqui· 
r ides legalment. De moment, en 
celebrem e l retorn, ara que tot 
sembla que retorni , i no sols els 
cardenals. - De resultes del nou 
ambient sòcio-polftie que es res
pira arreu , van apareixent sírnJ> 
lOmes d'un dinamisme descone
guI. com d'una eufòria cultural i 
pa l rib l ica . Jovent que fins ara 
només era bo per entaforar-se a 
les discoteques, és capaç de pu· 
blicar un periòdic local p le d 'in· 
qu ietuds i de canviar en una nit, 
cata lan itza nt-los, els noms dels 
carrers de tot un poble. - On, 
però, s'ha n notat més els nous 
aires de llibertat que bufen és 
en el cinema: Quines conues de 
gent , Verge Santíssima, a veu
re «Emmanuel1es» blanques, ne
gres i de tots els colors! Tan ca
ra que va la carn j tan barata 
que l'exhibeixen. S'ha repetit en 

aquest s tocoms de Déu tan pro
verbialment morigerats el mateix 
fenomen de les capi ta ls: la fam 
de sexe, una fam desbordada, gai· 
rebé metafísica. Han caigut tots 
e ls tabús haguts i per haver. 
Ans enrera els pobres rectors 
de pagès haurien aixecat el crit 
a l cel. apocalíptics. Avui s'ho 
prenen o cns ho prenem amb 
més filo sofia. 

Prou , prou. M'hi he ben abo· 
nat, com hi ha món, Vagi pels 
mesos que resto mut . Ah, una 
cosa : jo no he pretès mai en les 
meves ressenyes a «Quaderns. 
constituir-me en c ronista oficial 
ni tan sols ofi ciós del bisbat de 
Solsona. Pa rlo sempre a títol per· 
sonal, arriscant·hi la pell. Tant 
abans com ara. Hi pot haver pa
re rs discrepants, naturalment. Jo 
confio sempre en la benevolèn· 
cia dels meus lectors a qui, a fi 
de comptes, he de donar gràcies 
perquè em permeten d'esbravar 
de tant en tant els mals espe
rits. Bon estiu! 

Navàs·Solsona, 7 de qui no bat 
a l juliol no bat quan vol, 1978. 

Climent Forner 
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Crònica de València 

Esquemàticament , tal com ho 
exigeix l'espai disponible, us co
municarem alguna noticia del Po
ble de Déu i de l'Església al Pafs 
Valencià. Prou que voldríem fu
gir del pessimisme i del caire pla
nyívol que de vegades hem pogut 
donar a les nostres cròniques. Ja 
hi ha qui ens ha dit , als valen
cians, que ens agrada massa plo
rar. Tant de bo no fos més que 
una afecció! 

Dia 9 de maig se celebrà la festa 
de la Mare de Déu dels Desempa
ra/s. Tot com sempre. Altra ve
gada es van refusar per a la mis· 
sa de «descoberta» i per a la 
d'.infants» (la pontifical) els tex
tos litúrgics preparats per la Co
missió Interdiocesana de Litúr
gia. L'arquebisbe aprofità l'ocasió 
per a fer l'últim i més lacrimogen 
. fervorÍ». 

La festa de la Mare de Déu és 
sens dubte la que més gent aple
ga dels cristians i dels qui no ho 
són tant. Fóra tan escaient d'a
profitar l'ocasió per a dirigir al 
poble una paraula d'orientació 
sobre les circumstàncies especí
fiques que travessa! 

Darrerament s'ha donat la pu
blicació d'alguns tex/os. Pel vol
tant de la festa de la Mare de 
Déu, la Diputació Provincial de 
València, tan esquifida de mitjans 
per a la subvenció de centres de
penents d'ella (sanitaris i d'ense-
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nyament, per exemple), ha posat 
gratuïtament a l'abast del públic 
una espècie de catecisme, Ora
CiO/lS del eris/ià (20.000 exem
plars), escrit amb la pseudo-<>rto
grafia d'alguns ratpenatistes i 
amb variants en els textos litúr
gics publicats. Ni tan sols la C0-
missió Diocesana de Catequesi no 
en sabia res. 

Així mateix ha aparegut un ru
llet anònim de l'ordinari de la 
missa amb les respostes dels fi
dels, la versió del qual conté cen
tenars de variants respecte de 
l'oficial. El fu llet està escri t amb 
la mateixa ortografia (?) del seu 
germanet anterior. 

Aquestes anècdotes, fora del 
context de la ciutat de València, 
no valdria la pena d'esmentar-les. 
Ací, però , tenen un significat con
cret i ben trist : són aqueixes les 
armes amb què una part del cler
gat -amb el suport dels prohoms 
del règim passat , que encara con
tinuen manant- combat l'altra 
part del clergat que, contra tot 
vent, fa per acostar l'Església al 
«país real». Mentre la jerarquia 
no té res a dir, esperant a pren· 
dre·hi part quan les coses per si 
maleixes s'aclareixin, la massa del 
poble se'n fot, de totes aquestes 
baralles clericals. 

El sector reaccionari del clergat 
va promoure una espècie de co
missió. Aquest grup, compost de 
laics i d'alguns clergues, aconse-



guí aud iència amb el senyor ar
quebi sbe per tal d'acomplir la 
seva finalita t: retraure-li «a la 
cara» que el seu pontificat pas
sarà a la his tòria com el de l' <<Ar
zobispo de la Iglesia Valentina • . 
Tant de bo tinguessen parl de ve
rital! 

Ha aparegut el llibre «Feixistes, 
rojos i capellans». Aquesta obra 
resumeix els últims quaranta 
anys . Tot i que con té abundoses 
llacunes i visions part idi stes, és 
i serà un text clau per a conèixer 
el període susdit. En e ls mitjans 
eclesiàstics oficials s'ha curat un 
prudent si lenci per més que el 
llibre els hagi emprenyat. Les po
ques inexact ituds que conté el lli
bre no desmunten cap afirmació 
essencial. 

L'Assemblea del Presbiteri ha 
continuat les seves tasques . El 
treball de les distin tes comissions 
ha estat variat quant a l'interès 
i la intensita t. Cal dir que és a la 
base on més s'ha treballat. En les 
esferes superiors s'ha acusat la 
mancança d'homes preparats in
teHectualment i amb la categoria 
humana desitjables. Els djaris 
gairebé no n'han dit res. La notÍ
cia que mé s han remarcat ha es
tat que l'Assemblea havia abor
dat el tema del celibal sacerdolal. 

Ha lingul lloc la visita pastoral 
realit zada a molts pobles pel bis
be auxiliar, Jesús Pla. Sovint 
aquesta visita ha escamat prou, 
car el bisbe va aprofitar l'ocasió 
per fer m1tings antiesquerrans. 

En ocasions l'efecte ha eslat d'a
llò més negatiu. 

A Alacant se celebrà una «As
semblea de Comunitats Cristia
nes». J:.s encoratjador de veure 
com a la diòcesi germana i veïna, 
malgrat tot, hi ha cristians in
quiets i iHusionals per llur fe 
renovelladora. Potser no tenim 
gaire raó e ls diocesans de Valèn
cia en lamentar la nostra accfalia. 
Que hi ha si tuacion s més dolen
tes ... 

Comentàvem en la crònica pas
sada la poca expectativa que pro
vocava el pròxim 110l'l7ena111ent 
d'arquebisbe. En fer-se, la indife
rència no pot haver estat major. 
Certament la premsa i e ls altres 
mitjans destacaren la no tícia en 
un primer moment. Però ja no 
n'han dit res més. l és que, per 
més de dretes que siguen e ls Init
jans de comunicació que hem de 
patir (em referesc sobretot a la 
premsa diària i a la ràdio), i per 
molt que prestin suport al sector 
reaccionari del clergat, el ben 
cert és que lot a llò que es refe
reix a l'Església no els interessa 
gens. Només el setmanari «Valen
cia Semanal » i el bimestral «Saó. 
ens porten aires nous i nets . 

El nomenament de Mons. Roca 
sembla que ha estat una solució 
política de la Nunciatura. D'una 
banda, sembla que Teodoro Obeda 
tenia por de no ser profeta a casa 
seua, i de l'altra no hagués estat 
ben vist que se cercàs per a ar
quebisbe una persona estranya a 
un Pafs «exportador de bisbes». 
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València era l'única diòcesi (amb 
Perpinyà?) amb bisbe nat fora 
dels PP. CC. Amb la persona de 
Mons. Roca es poden cobrir sus
ceptibilitats. De tota manera sa
bem que el nou arquebisbe no 
arribà a arrelar en la seua terra 
nadi va, ni en parla la llengua, ni 
té especials inquietuds pastorals. 
Creiem que sí tindrà la inteHigèn
cia necessària per a atendre i 
comprendre la difícil diòcesi que 
li ha estat confiada. 

El dia 14 de juny fou l 'acomia
damenl oficial de Mons. Lahigue
ra amb una missa celebrada a la 
Seu. Hi van assistir més de 3.000 
persones. De les llàgrimes i el 
sentimentalisme de l'acte no cal 
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parlar-ne. Mesos enrera eren atri
buïdes al dimissionari aquestes 
paraules : . Mi pueblo 110 me quie
re._ 

Finalment una 'lOlÍcia de Cas te
lló. Ha saltat al públic que hi ha 
tensions entre el Bisbat i el Cen
tre Universitari de Castelló, ins
taHat en els locals del seminari 
Mater Dei . L'opinió pública està 
dividida, més que per raons ob
jectives respecte del conflicte, per 
temor de perdre o bé el seminari 
o bé un centre universitari que 
amb prou feina va aconseguir. De 
tota manera és de destacar la pru
dència amb què ha actuat i conti
nua actuant Mons. Cases. 

J. Lluís Sanchis 
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