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DE PAU VI A JOAN PAU 11
De sis mesos ençà, que coses no han passat al cÈ1nal
d e /' Església cató/ica! La mort de Pau V I, el breu pontificat tle J Oa1 l Pau /, els prim ers passos del papa
Wojt yla. Só n fets que repercuteixen en l'església sen·
cera d ()rJ/!d~ /' e'itrllc lu ra històrica de la seva institució.
El pOIHifi cat de Pau V I s'dlJava extingint lent am ent ,
(/ : 111a :cix ritme que la seva vitalitat . L'envelliment
- que s'encomanava prog ressivamen t i de forma inexorable a I ol el cos de l'Església- s'ha via arrapat for·
lrI/J1cn( a algu nes de l es seves zo nes. L'llora del relleu

semblava cada vegada m és inajornable. lA ràpida mort
clel papa MOl1t ini obria, de cop, la possibilitat de Iren1

car aquell procés. I feia que la figura del papa difunt
agafés de seguida un relleu important i que la seva
obra -qualificada de transició- suscités més paràgrafs de reconeixement elogiós que no pas de reserves
matisades .
La frescor del gest, la paraula i el somriure del

papa Luciani -Joan Pau 1- no van esbandir del tot el
malestar que planava sobre el significat de la seva
elecció per part del coHegi dels cardenals i sobre una
possible voluntat res lauracionisla de re/ornar l'esglés ia
a la seva imatge preconciliar. Trenta-tres dies no van
permet re ca p aclariment decisiu so bre aquestes preguntes inquietants, però ens han deixat el record i el
gust d'WUl major se nzillesa del bisbe de Roma.
La sorpresa - sí, una sorpresa de debò- esclata
amb l'elecció de Karol Wojtyla, el cardenal POIO/lès,
arquebisbe de Cracòvia, de persO/Talitat tan definida.
Tot d'una 110m té la impressió que el pontificat romà
ha deixat de ser provin cià i que esdevé m.és universal.
Hi contribueixen ben segu r els seus mateixos gestos,
m és normals, més irreductibles a cap m ena d e protocol,
arranca ts del segres tament d 'un ritual i d'uns costums

que segles d e «tradició. semblaven haver destinat a
anar reproduint indefinidament imatges prefabricades
de papa.
¿Quines línies vehicula el projecte de Joan Pau ll?
AI costat del propòsit decidit i expressat de fer més
efectives les resolucions conciliars, no sembla incorrecte, a hores d'ara, assenyalar-ne uns trets:

-l'intent de dur la reforma de l'església a zones
ins titu cionals, sense deixar-se condicionar pels corrents
ideològics, diferentment o àdhuc contradictò riam ent
matisats;
- l'es forç per recent rar-la en els valors evangèlics
fonamental s i en les tradicions més valuoses, amb un
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objectiu clar, recobrar la identitat: el seu autoreconei·
xement com a església de Jesucris t i la possibilitat de
scr visia - i idenlificada- com a tal de fora estant;
-el I reball perquè les formes religioses - sobre I Ol
les que pudeli estar més a l'abast del poble- esdevin·
glli" servidores de la fe, en W1a església que no opta
pel divorci entre fe i religió, sinó per la seva reconci·
¡iadó en la linia apllntada;
- l'assll1llpció, per parI de l'esgl ésia catòlica, d'a·
qllells condicionaments que demana el diàleg amb la
culll/ra eOll icll/por/mia i d'aq uelles formes de ser i d 'organilzar·se pròpies de la societat actual, sense que ca p
cOll:plex d'illferioril(ll la meni, tanmat eix, a W 1 deixa tament de la seva pròpia identitat .
Dit això, 110 sabríem no apuntar que la t rajectòria
lI"e ha iniciat Joan Pali II deixa pressentir algu ns trets
qllC, segons com, podrien aparèixer com a característics d'una cris!;ll1ldat ja superada El temps bé pro u qu e
s'cJ1carre garà d'aclarir les coses En qualsevol cas, la
imatge que de l'església es fa el papa W ojtyla no ve
pas condicionada per l'experiència d'una cristiandat
afalagada pel poder i manipllladora del poder. l , certament, no és la imatge d'una església que vulgui marginar-se de la solidaritat amb el seu poble.
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UNA ESGLÉSIA MASSA
PROTAGONISTA, ENCARA
Al número passat deixàvem constància en aquesta
mateixa plana, del silenci exemplar de l'episcopat es-

pl/l1yol du rallt els debats constitucionals. Arribada l'h e>ra d el r el er èndu1'1J sobre el text definitiu, ens cal re-

conèixer que les coses s'havien desenrotllat, també, de
manera prou plausible: una nola de la comissió permanent , remarcab le per la seva discreció i la seva obertura, i ulla negativa de l'asse mblea plenà ria a pronunc iw'-se allra vegada, perquè la nota an terio r de la CD; I! i s ~ ió permanent ja expressava de manera prou clara
el pC l1sa m{!nt episcopal.

Però els dimonis familiars de l'arquebisbe de Toledo
- que ens són prou coneguIs a nosaltres, als barcelonins so breto/- Izan capgirat, de cop i volta, la situació.
I hem passat de la discreció a un pro tagonisme que
ens agradaria de veure definitivanlent arraC01Jat ell
aquesta llava etapa dels Hostres pobles, i enterrat junt
amb els altres fant asmes d'un passat, pel que es veu,
massa recen t, encara.
Tal vegada, el mal principal de la interveITció del
«Card ena l Primado de las Españ.as» no es tà tant cu
allò que ha dit i en la manera com ho ha dit, cosa, d'al·
tro banda , prou greu (un docum ent pastoral a llegir a
totes les misses de la seva d iòcesi e l diumenge anterior
al reter~ndum), com en el protagonisme que, a partir
d'a quest fet, ha adquirit l'església catòlica en un assumpte d'ordre clvic, i en les conseqüències que pot
arrossegar d'aqui a no gaire.
A part que, durant vuit dies, el debat sobre la pu·
sició dels catòlics i dels bisbes davant el referèndum
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les prim eres planes dels diaris i de la inlu rla televisió ens ha ofe rt quatre aparicio /fs d ~ primera fila : diumenge dia tres, al migdia ,
lIIl teòleg -Olegario GO Hl.dlel. de Ca rdedal- i un «pres·
tigio.'iu sacerrlotcJt -el jesuïta José Luis Martin Patino,
!;r.1ç drel, segull'> es diu, de l'arquebisbe de A1adrid- ,
lh:rga111c;1l cHt revistat s, passaven revis ta - i cal dir
que ho feren bé- als punls «C011flictiusJt i deixGl.vell
bCil clar que els catòlics podien votar la Co ns litucid
~ I u!i s dw.:s: res ilO s'h i oposa, al contrari, a la doctriUll
dt ' l' Església. De seguida, el cardenal Tar{l/1 cón _ preo
sidelll de la .. Conferencia del episcop{ufo espmï ol Jts'expressava en term es semblants: ell rlO era en trevis tat
:.:inú que feill lli seva explicació sense necessitat de cap
periodista ql:e li fcs pregunt es. L'endemà, dilluns, al
telediari del m igdia, era l'a rquebisbe de Saragossa , el
Dr. EUas Ya ,.lcs (que re presenta una posició un ;d c
m és decan tada a la dre ta) el que tornava a aclarir (d'ulla numera més matisada, val a dir·ho) que els catòlics podit:ll volar sí amb la cmlsciència ben tranquil·la.
l , al ves pre, com a coronam ent d e tota aquesta «ofcn·
s iva. tranquiHitzadora, un bon tall de la intervenció del
S r. President del Govern, que cloïa la campanya , s'ad reçava als catòlics; dient que parlava, explícitament,
com a catòlic i invocant el concili Vaticà /1 quan calia,
va anar res ponent, una rera l'altra, les objeccions o
reserves «catòliques» a la Constitució: no és atea "i
agnòstica, m enciona explícitament l'Església catò lica i
cOl1stituóonalitl.a les relacions de coo peració que l'Es·
tat hi mantindrà, no és avortista ni divorcista i protegeix la família, consagra la llibertat d'ensenyament ...

fJa

OC Iíp .. t

IIldt:iO «;wc...'ü.Jlla). ,

Des prés de la patinada de l'arquebisbe de Toledo ,
potser era «políticament» útil, convenient o rendible
aquest protago rlisme eclesiàstic (de les persones del
tema) . Però, des del punt de vista de l'Església i d el
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testimoni cristià és lícit demanar·se si ha estat cosa
sana. ¿Per què no s'ha optat per una resposta més sóbrill i més tallant, all10ra (una nota de la Presidència
de la Conferè ncia episcopal, per exemple, recordant el
parer coNegial dels bisbes el1{rol1t de la int ervel1ció de
D. Marcelo i els seus adlàteres, comel1çam pel Sr. Bisbe de Cuenca, que ja fa temps que no assisteix a les
reunions de la Con{ ~ rència episcopal!), en comptes de
relliscar pel pendent fàcil de les aparicions televisades
per partida triple? ¿I és sa per als cristians i per a
l'Església ca tòlica que el sel1yor President del govern
s'hagi de creure obligat a parlar deu minuts apeNal1t
a les seves conviccions cristianes i al Concili en defensa
d'un text constitucional?
Peró lli ha encara un altre punt que no sabríem pas·
sa r per alt. En la seva defensa del text constitucimJa I,
tots aquests eclesiàstics s'han preocupat d'aclarir que
les qüestions que afecten la consciència cristiana i p~
sen en qüestió la «doctrina de ('Església» (avortament,
divorci, escola ... ) es debatran després i que aleshores
serà qüestió d'ésser·I1Ï. Així, doncs, en comptes de de·
sinflar·lo, el globus s'ha inflat i hem assistit, discreta·
ment i velaclanzent, a una mena de vef lla d'armes. 1 el
senyor President del govern, quant a ell, endut sens
dubte per les seves conviccions cristianes, el seu interès
proconstitucional i el seu afany per a tranquiHitl.ar l'ala
dreta i calòlica, lla fet algunes accentuacions del text
tal vegada excessives, en algun punt.
Comptat i debatut, fa la impressió que, en aquest
país, no pot fer·se cap pas important sense la correspol1ent benedicció -o maledicció- episcopal: el referèndum cons titucional no ha passat sense la seva «legi ti·
mació. eclesiàstica . Els catòlics som, encara, un grup
amb qui cal comptar i que té un pes en els debats
s6cio·polítics, amb la seva jerarquia pròpia no massa
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decidida , sembla, a amainar veles, per poc que les circumstàncies li siguin favorables.
E s clar que tot això es deu veure diferent Espanya
enclins. De fel, el comportament dels bisbes catalan.s
ha estat m olt més discret i sobri, començant pel cardenal Jubany, el primer a contestar la provocació marceJ-lillna. Spain is differcnt, encara. Sortosament, i també el1 aquest punt, Ca talun ya no ho és tant.
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CRISTIANS EN EL MÓN
JOSEP M. TOTOSAUS

El títol general d'aquest quadern no descobreix les amèriques:
Cristians en el món. Com diu Josep M. Lozano en la seva coHaboració: .1 a on ser-ho, sinó?

~s

que hem deixat de ser-Iti mai?_

Tot amb tot, aquestes quatre paraules, a desgra t que siguin de
pas universal, retraten prou bé la nostra situació: la situació d'uns

cristians que anem fent l'experiència, dia rera dia, que l'església
deixa de ser aquell recer protegit, aquell niu calentó, aquella llar
que ens envolta contínuament. Les parets han caigut i ens trobem
on sempre havíem estat, de vegades sense saber-ho, però ara ja
sense proteccions: en el món.

Un llarg periple

Per a arribar fins aquí hem fet un llarg viatge, amb .scales o
parades a les més diverses i curioses estacions.
Volíem fugir del món i ens pensàvem aconseguir-ho sense necessitat d'anar-nas-en a cap Tebaida. 1, mentres tant , preteníem
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convertir el m ó n. Aixi: 101 sencer i Iol com sona. Com si no es
traclés d e dues realit ats o de dues actituds contradictò ries.
Algu11 moment d'exaltació, ens pensàvem haver·lo transformat,
el m ó n i haver·ne aconseguit fer la Jerusalem celestial i el Regne

de/ Sagrat Cor. S s clar que pensàvem , només, en un retallet de
món : aquest extrem d'Europa, la península ibèrica, amb els Piri·
ll ellS com a trinxera; baluard, i encara escapçada per la banda
de ponent : Portu gal - que no forma part de la «naciórz es pañola»HO perl anvia al nos tre santuari.
QIIOIl /'1 0 érem tan optimistes; no ens preniem els desigs per
realilats, aleshores en parlàvem com d'Lm ideal, d'tma gran em·
presa, r/ 'ww fita a asso!;r: consagra r el mó n . I aquí que se'm
permet; la llalin ada -conseçratio mundi- , amb la sel'a sll ggerent
barre ja de teologia i ciència· fi cció.
Ment re anàvem girant les planes d'aquest diccionari tan peculiar
i al nost re servei exclusiu, era d e rigo r parlar de la E s paña católica,
amb les seves va riants d e nació n i es tada, sempre igualment adjec·
tivats. O bé -aga fant -se les coses des d'lm altre angle: des d'una
altra opció política i nacional- omplir·nos la boca amb una sentèn~
cia lapidària, que cuitàvem, precipitadament, a atribuir a un gran
bisbe de Vic, de feliç m emòria: Catalunya serà c ri s tiana o no serà.
¿Es que els «extrems» es toquen? ¿O, pot ser m és encertadam ent,
és que res piràvem, tot s plega ts, W1S mateixos aires , diguem-ue eelesiolò¡zies?
Tan m ateix, el món se'ns va anar imposant com una realitat més
consistent i lln os més dur de rosegar que no hauríem cregut i
desitjat. I , al ma teix temps, vam anar d escobrint que les nostres relacions (de!s cristia ns, és clar) amb aquest món n o podien expressar·se correctament amb el tema de la fu gida. Ni n'hem de
fl/ gir n; el lenim a la butxaca. Nosaltres som aquf i el món també.
Davat1t per davant.- però, ara, no pas precisamen t en pla de lluita.
Hem. d'anar a l món, hem de po rt a r els cris tians cap al m ó n. ens
dèiem, mentre preniem consciència del seu gruix. de la seva preo
sència i de la nos tra llu. yania.
Doncs, ¿on érem nosaltres, benaurats ? Possiblem ent havíem in·
tuït - s ense ni tan sols adornar-nos·en massa- que viviem en
un altre m ó n. Que els nostres cercles cristians se'ns havien convertit en Wl veritable món a part , paraflel, per a ús exclusiu nostre.
Millor: en un call tancat i emmurat; lm «gh etto», per dir-ho a la ita·
liana. O -si ho voleu amb paraules m és sàvies- que cons tituiem
un grup subcultura/o I era qüestió de sortir-ne i d'emprendre la
llarga marxa cap el m ón de fora , el de debò. Però, ¿per quin s camins i per a qu~?
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Arribats aquí, les coses van anar tan de pressa que la nostra
perplexitat va durar ben poc i no vam tenir massa lleure per a
preparar-nos, fer-n os preguntes o temptejar camins. Tampoc no
vam poder asseure'ns en una taula de negociacions -nosaltres, cristians, i el món- per tal de pactar una pau negociada i signar uns
tractats minuciosos, amb els seus terminis ben precisos i esglaonats
que ens permetessin de fer el llarg viatge sense trencadisses i amb
totes les comoditats que són de rigor en els desplaçaments d'aquesta
segona meitat del segle vint.

Cristians en el món
La cosa ha resultat, al capdavall, molt més senzilla. Les fronteres del llostre món -del ghetto- s'han esmicolat i el món de fora
-ninie món real, 110 ens féssim pas iHusions- ha fet irrupció
amb tota la força d'allò que és consistent i actual. No ens pot e,.
tranyar la trencadissa ni hem d'afarzyar-I1os a reconst ruir uns murs
que només fore'1 de nyigui-nyogui. Alegrem-nos, més aviat, que se'ns
hagi resolt de cop aquell problema que ens torturava , si era alguna cosa més que una manera com una altra d'entretenir-nos i
matar el temps donant tombs i jugant amb paraules.
Ara ja lli som, al món. sense necessitat d'haver-hi anat. Les
descobertes SÓn sensacionals en més d'un cas i en més d'un camp.
I el cop és tant fort que, ara i adés, el cap ens balla, no encertem
a situar-nos i les nafres van apareixent. No hi fa res. No havíem
d'anar al món? No havíem de portar els cristians cap al món?
Doncs ¡a tenim el problema resolt i som al punt d'arribada.
Tot per obra i gràcia -o desgràcia- del Concili? No pas tant:
ha estat per la mateixa força de les coses que s'ha ensorrat el
nostre mÓn subcultura/o I s'hauria ensorrat sense necessitat del
Concili. Però aquest hi ha ¡ugat un bon paper. Perquè ha estat
una presa de consciència co f/ectiva, pública i oficial que no ha
anat contra-corrent (cosa a què tan avesats estàvem, val a dir-ho
i a confessar-Ito J. Ben al contrari: el Concili ha afavorit un canvi
d'actitud dels cristians davant el mÓn modern, cosa aciençada i
bona. Ha rectificat passats enduriments i ha facilitat la marxa
normal de les coses. Déu en sigiu lloat!
I aquí som tots avui, sense que hi valguin excuses de cap
m ena: en el m ón. Amb tota l'ambigüetat i la diversitat que és
inherent a aquesta parauleta. Però que, a desgrat de tot, és prou
clara i diu prou bé el 'que ha de dir. Com ho deien també aque-
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lles altres expressions que ara hem abandonat definitivament: fugir del món, conquistar el món, consagrar el món, anar al món ...
Som ell el móI1, en plena intempèrie. Com qualsevol fill de
mare. l , en el món, ens reco1'wixem cristians: vet aquí allò que
ens iden tifica, I eH el l11ón volem viure la nostra fe i la nostra
fidelitat a aquell que és, per a nosaltres, l'únic Senyor i Salvador, en el nom del qual e,lS reunim per a aprofundir la fe i
celebrar l'Eucaristia, en el nom del qual lluitem i sofrim, treballem i fcm festa al costat de tot s els nostres germans, homes com
'70saltres, que reconeixem com a fills del mateix Pare. cridats
al mateix Reglle i salvat s pel mat eix Salvador.
S i la pregunta del quadern anterior era com trobar cam ins
per fer cris tians conscien ts i respmlsables i interrogava. així, sobre el t'los tre dis positit~ pastoral, la pregunta d'aquest quadern
que tens a les mans és pot ser més nuclear, encara: ¿com viure,
cristians que som, en el món?

Aquest número de Quaderns

1. La resposta no és senzilla m es unzca, naturalmen t: el pluralislll e és de rigor. Les qualre opinions recollides ho expressen
prou clarament. Com diu en , també, que ens cal retrobar l'essencial, el cor mateix de ('exis tència cristiana, de l'experiència creient.
Només així els cami11s concrets i diversos d'aquests cristians-enel-món seran W1a recreació d el corrent de vida i d'humanitat
que arrenca de Jesús de Nat za ret, i no un simple reflex d'una
determinada situació psicològica, social, històrica i cultural. Nom és així, aquesta presència diversa i plural dels cristians arrelarà en un terrer comú i serà expressió d'una unitat més fonda
i més forta que toles les diferències.
Però al capdavall no ens trobem davant una simple addició
de problemes individuals -ser cristià- que cadascú s'esforça
a resoldre pel seu compte. Sinó amb un veritable problema comunitari, d'esglés ia: des d'aquesta nova situació -des del mónhem de retrobar el gust de la fe i alliberar el desig de ser
home; però, a més, hem de repensar-la, la fe , hem de refer la litúrgia, hem de reorganitza r l'església.
2. El cos d'aques t número no són les opinions sinó els testimoni s, Presentem uns textos senzills, en ge neral breus, despullats de pretensions, que no es proposen de resoldre cap proble11

ma l1i de planteja r ca p qües tió. Provenen d 'ambients diversos
i de llocs distints de la nostra geografia. Uns cris tians de carn i
ossos, conscients de la seva fe i alhora actius en la construcció

del món, ens expliquen simplement com viuen, què fan, en què
treballen, com alimenten la seva fe , què representa aquesta per
a la seva vida ...
Segur que són uns papers molt fra gm entaris. Que els qui els
han escri t pensen que Ifdir el que faig, no interessa ningú». Que,
després de lIegir·se, ells mateixos no s'hi acabaran de trobar
ben reflectits: ¿com és possible de traslladar a unes ratlles escrites allò que és la pròpia vida, la pròpia experiència més íntima, allò, precisament, que en constitueix la sal i el sentit, que
no es redueix a la descripció del que un va fen t, per bé que aquest
desenrotllament diari n'estigui tot penetrat? Aquest art és difícil i els nostres co flab o rado rs no són, precisament, gen t que conreï l'escriptura . Raó de més per agrair-los sincerament des d'aquí l'esforç que han fet i el servei que han prestat.
Perquè segur que els lectors de QUADERNS els ho agrairan de
bo de bo. Talmen t co m , a còpia de pin zellades, es va fent un quadre, així tamb é a tra vés d'aq ues ts diversos test imoniatges va apareixent això tan difícil de dir i d'explicar: els camins que va
prenent, avui, el que en diem l'existència cristiana, la vida cristiana concreta dels homes i dones del nostre pais. Aquestes planes
ens ajuden a donar cos a una expressió que, de tan lisada, perilla de quedar-se en simple joc de paraules -viure c ris tianam ent
la vida de cada dia-o l, al mateix temps, es converteixen en
font de suggeriments i en esperó per a tots nosaltres, els lectors,
que també hem d'anar resolent dia a dia aquest mateix problema fonamental: anar vivint, cristians, la nostra vida d'homes. Sense receptes prefabricades; sense abrigalls a part; però no pas
sols.
3. Aquest és el clima en què es mou el present quadern. El
lector agrairà de trobar·hi -ult ra l'article de Frederic Bassó, que
no hi és aliè, ben al cont rari, per bé que faci referència al món
dels infants- un text que no va ser compost per a ser imprès
i lleg it en I~na revis ta, sinó per a ser dit i escoltat en unes
jornades de consiliaris de moviments evangelitzadors de joventut que volien res pondre a aques t títol: Ifevangelitzar i ser evangelitzat., Qui no faria seu, avui, aquest programa?
Cristians en el món, tots tenim necessitat d'evangelitzar-nos
contínuament: d'assimilar l'evangeli, la Bona Noticia de Jesús
que dóna sentit a la nostra existència. Cristians en el món, que
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ens es for cem per a entrar en aquest misteri de comunió i de
creixement que és la vida cristiana -do de Déu tet a uns ({servents inútils», que ens acceptem co m a tals, tot alliberant-nos de
la preocupació que constantment ens assetja de ser un personatge important-, esdevenim capaços, per la gràcia de Déu, d'evangelit za r els alt res, de vèncer els abs tac/es que dificulten que
aques ta Bona Notícia atenyi tants homes i tant es dones, tantes
noies i tant s joves d'avui. Perquè, com diu Andreu Marquès en
acabar la seva reflexió, «Allò que és decis iu és el testim oniatge
de la vida. Es decisiu que visquem l'evangeli no pas com una
co nsolació narcissista, sinó co m a to rça de Déu que ens obre cap
al 1I1ón, ca p als altres, ens allibera de la preocupació per nosalt res mateixos i de la recerca àvida de seguretats, i ens dóna
uns nous ulls i un nou cor per a sentir i veure els altres, i,
d'aqu esta manera, entrar-hi en comunió i conèixer la veritat de
l'home i de Déu. Com deia Sant Agustí, Non intratur in ve ritate
nisi per caritatem: només per la caritat s'entra en la veritat..
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UNA VIDA COHERENT, UTIL,
ALLIBERADORA
FERRAN LLOPIS

Se'm pregunta en què consisteix, avui, la vida dels cristians que
són alhora conscients i actius en la construcció del món. La primera lliçó que jo crec que m'ha ensenyat viure mig segle és que
res no es pot generalitzar pel que respecta a les opcions que els
homes fan i que solament és vàlida la resposta a la pregunta que
digui en què consisteix la teva vida de cristià en el món d'avui.
La resposta, per tant, és personal, singular; no pretén ésser ni
testimonial ni, menys, alliçonadora; i s'ha de situar en el camp
de la comunicació humana i de ('intercanvi d'experiències o vi·
vències .
Una primera anàlisi de la meva història personal em fa descobrir que he estat gairebé sempre immers en ambients cristians
i que, per tant, la meva opció cristiana ha estat afavorida per la
natural influència ambiental. Això comporta que et trobes de fet
vinculat en un marc on el més fàcil es romandre-hi, ja que sortirne suposarà sempre una certa violència.
No obstant això, per poca sensibilitat que es tingui, cada dia
és més difícil romandre passivament en qualsevol comunitat hu·
mana -ja sigui política, de treball , familiar, social o religiosasense prendre partit, donat ci reclam de suggeriments, de crítica
o d'interpel.lacions que la vida quotidiana t'exigeix.
Parteixo, doncs, d'uns fets històrics que m'han marcat, com a
tot home; m'han situat en un temps i en un espai, en una xarxa
d'influències personals, en una família i en un país determinats;
en l'elecció dels quals no he participat : solament se m'ofe reix la
possibilitat d'assumir-los.
En altres, la meva participació ha estat teòricament més lú·
cida, com poden ésser les opcions d'adult referents a treball, estudis, matrimoni i fills; encara que en totes aquestes qüestions serien discutible el grau de llibertat, i els forts condicionaments imperants.
Aquesta situació de fet, comuna a tothom, crec que ha d'ésser
assumida individualment, aprofitant al màxim el que s'ha here-
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tat, i el que s'ha anat adquirint i orientar la pròpia vida, amb
cora tge, vers una finalita t coherent , a lliberadora i útil que li doni
pIc sentit.
En aquest intent, la fe cristiana, professada críticament, m'és
com una música de fons, que per sobre, al marge i sense intromissió en la vida comuna de ls homes, cm fa menys pe nosa la lluita
de cada dia, per inspirar-me esperança i imperar-me amor.
1::.s compren sible que molt s s'entrebanquin en la tramoia ins titucional que històricament pretén transme tre la fe c ristiana a ls
humes. El més sublim missatge és fàcil de malmetre's en mans dels
missatgers, però això no treu autentici tat a l conti ngu t, malgrat
Ics naturals deficiències del continent.
Veure l'Església, amb les seves obres i figures, com intenta,
sense aconseguir-ho ence rtar, de transmetre e l missatge cristià en
tota la seva dimensió i amplitud, m'hi facilita l'accés per trobarIa d 'abast humà i per tant, fa Hi blc i infaHible; matussera i sublim;
aclaparadora i alliberadora; en definitiva, com tota eina, un instrument perfectible, que in tenta estar a l servei dels qui s'hi apropin.
Potse r una de les descobertes més importants que hem fel
molts cristians en els últims temps és veure l'activitat humana,
tota, plenament autònoma, no lli gada a cap poder aliè, i necessar¡ament solidària. Veure e l món com ci lloc temporal de retrobament d'homes de totes les races, condicions i ideologies, capaç de
rondre'ls en una gran tasca comuna: l'alliberament de totes les
opressions. Es tracta de sumar esquemes i projectes per fer un món
més just i habitable i inte ntar realitzar-los més que no pas de restar
o de combatre els que no coincideixen amb els de la nostra tribu.
A molts catòlics d'ahir els ensenyaren a lluitar pels drets de
l'Església; molts cristians d'avui són conscients que han de lluitar
pels drets de la persona humana, per ésser un deure de l'Església
de Jesucris t, si vol ser fidel a les benaurances. En aq uest treball,
els cristians ens hi podem sentir cridats doblement: com exigència
humana i per consell evangèlic.
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UNA VíDUA OBRERA
PILAR ESPUÑA

M'estimo Jesús, m'estimo ci món obrer i m'estimo l'Església.
es a partir d'aquests pressupòsits i de creure que és possible
la fidelitat a Crist i a la classe obrera, que aporto una petita
experiència del procés viscut durant 12 anys, durant els quals he
intentat mantenir ¡'equilibri entre aquestes dues fideli tats.
Sóc vídua des de f:t vint-i-tres anys, tinc un fill de v int-i-quatre
anys, als quinze anys vaig entrar a treballar en el despatx d'una
fàbrica de paper engoma t i ara en fa trenta que treballo d'empleada en un Banc. Comparteixo la fe i la vida des de fa dotze anys
amb e ls companys de l'HOAC i aquests sis anys últims també em
trobo compart int la fe i b. vida ;:\ mb companyes de la fraternitat
Jesus Caritas, del pare de Foucallld.
Voldria destacar que la meva experiència inclou el sofrimen t
i la joia de moltes persones amb qui m'he anat trob"nt durant
aquests anys de lluita obrera i a Ics quals no serà poss ib le de fer
sentir la seva ve u.

Fe i lluita obrere: la HOAC
El meu procés de conversió té la sc.::va arrel en la viudetat. El
dolor ens apropa al misteri del Crist. Entrar a formar part dcl
món del treball amb consciència de classe, partint de l'anàlisi de
la societat dividida en dues classes : explotats i explotadors, em
suposà un canvi molt fort de va lors, tant a nivell de fe com de
lluita obrera. A nivell humà, per a mi, abans l'important era la
meva professió, e l meu treball, la meva família, la meva salvació.
L'H OAC em va aj udar a donar el pas de l'individual al collectiu i cm va impulsar al compromís obrer i a la participació en
la lluita obrera. A nivell de fe, e l tracte i el compromís directe
amb el treballador de base -el pobre que té fe i que lIuita- cm
fan descobrir el Jesús pobre. Han estat la ge nt més pobra, tant
dintre com fora de l'HOAC, els qui m'han ret descobrir aquest
aspecte de Jesús (penso en l'impac te que em causà el que m'explicava una noia del ram tèxti l que treballava a la fàbrica : els
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ritmes d e la cadena eren tan esgo tado rs, que, l'es tiu , la ca ior i ci
treball cronometrat arribaven a produir des mais en algunes no ies;
i ella encara ten ia temps per e nsenya r a les seves co mpanyes a
llegir bé els fulls dc sala ri i a reunir-sc a Ics nits en les comisssions
obreres). Penso que la soc ieta t acl ua l ens con tinua oferint un a
cultura molt individua lis ta i que la cl asse obrera h3 dc cunti!luar
res is tint-s' hi , ja que un dels va lors més es pecí fi cs del món obrer
és la solidaritat.
Ta mbé a p ~l rti r d'ana r p re nent co nsciència de classe es van
capg iran t els meus com portame n ts.
En la família. No poden comprendre com una vídua angelical
i qui e ta havia passat a ser un a d o na que es comporta\'a en fo rma
conflictiva amb la societat.
En el treball. La m eva relació amb e ls "jcfes » es torna més crítica i exige nt. Vaig ser enllaç sindical durant sis anys i em va
comportar un expedient de mala conducta i quedar marg inada .
Quan es produeixen vagues, s'acusa molt la diferència en tre encarregats i emp lea ts. Els encarregats han de con tinuar treballant
i sancionan t els treballado r s que es des taquen per fer valer els
seus drets. Quan feia col.lectes per recolli r diners per als empresonats o per qualsevol altre motiu, com és ara ajudar algun acomiadat, els directius tampoc no podien col.laborar-hi: d o naven
com a motiu que l'emp resa els ho prohibia. D'aquestes vivències ,
en dono gràcies a Déu : elles m'han fet descobrir que injustes só n
les relacions l abora l~ només pensades per a produir beneficis.
E n l'Església. La jerarquia no t'acabava d'entendre, en la practi ca , quan creaves complicacions pel fet de posar-te al costa t dels
treballadors de totes totes .
En l'extc r·;oritl.aci6 dels m eus problemes i situacion s. La militància obrer:1 o bligava també a una clandestinitat. Mo lts fet s els
havia de viure sola i no els podia compartir ni amb la famflia per
por d'ésser descoberta.
He viscut també el temps de la cris i de l'Acció Catòlica (1967-71).
Va suposar per a mi i per a d'altres militants obrers cristians com
una nit fosca . Als nos tres ulls es va devaluar l'església i tot el que
li pertanyia: sagraments, jeraquia, clergat. Valoràvem com un absolut la lluita en què es donaven valors evangèlics (persecució,
mals tractes, d onar la vida ... ). Va ésser una època d'anar perdent
identitat; instintivament em posava a l cos tat dels qui criticaven
l'església. Les critiques que es feien a l'HOAC, m oviment d'església, perquè aquesta estava lligada al poder establert, em feien sentir molt sola i pensava dintre meu que la fe havia d'ésser alguna
altra cos a. Llavors va venir una època de cansament. Estàvem
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molt esgotats de fer rebequeries i de CrIticar. Pensàvem que era
inútil i que amb les nostres crítiques no aconseguíem que l'església-jerarq uia evolucionés positivament de cara a la classe obrera.
Aquesta crisi va fer més incòmoda la nostra situació en l'església
i en la societat. Davant la jerarquia, la Junta d'Acció Catòlica j la
parròquia, nosaltres érem comunistes. Davant les organitzacions
de la classe obrera continuàvem essent «grocs» , és a dir, clericals .
Llavors vàrem sentir la necessitat d'aclarir les coses i vàrem programar unes reflexions sobre la fe. Van durar vuit mesos i vam
arribar u la conclusió que la fe no tenia cap «utilitat », que no
«servia» per a res, que no era una cosa lògica», tenir fe. Aquesta
constatació anava unida a una vivència de la fe com a misteri i
gratuïtat. La crisi havia reduït la gent de l'H OAC pe rò e ls que
quedàvem ens sentíem més units i amb una fe més adulta. A molts
dels militants d'HOAC i a capellans i tot la pertinença a orga nitza·
cions obreres e ls va portar, sinó a perdre la fe, a abandonar
l'HOAC i àdhuc l'església. Quan se 'm fan difícils Ics actituds dintre
la lluita de classes, m'agafo molt al des ig de Jesús que els pobres
siguin evangelitzats. Haver de viure la fe en un ambient de con tradicció, la posa a prova i la fa més ferma, ja que es va sentint la
necessitat de la tra nscendència. El Jesús humà, horitzontal, es va
tornant més el Fill de Déu que va més enllà de qualsevol situació.
Ara creie m, en l'HOAC, que LoL militant obrer cristià ha d'anar
descobrint a l mateix temps la fe i la lluita, ja que entrar en un
món ideològic molt fort i endurit per la realitat, fa difícil parar
el cop.
CI

La Fraternitat i la contemplació
El primer impul s per en trar a la fraternitat Jesus Caritas, del
germà Carles de Foucauld, on porto sis anys, va ésser provocat
pel cansament de l'acció obrera. Sentia dintre meu la necessitat
de trobar un clima cn el qual es valorés la dimensió mística, l'cs·
glésia, el celibat ... Últimament en l'HOAC ens absorbia la lluita
obrera: el compromís polític era fort i arriscat, sempre teníem
companys detinguts, acomiadats, etc. Un sacerdot em va aconsellar
que provés d'entrar a la fraternitat. Em va advertir que no hi trobaria la dimensió obrera de l'HOAC, però sí l'espiritualitat que
buscava. Aquest pas m 'ha eixamplat els horitzons. La fraternitat,
la vaig descobrint poc a poc des de dintre: m'ajuda compartir
les vivències del «desert», la recerca de la contemplació, el diàleg
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de tu a tu a mb e l tra nscendent, la intimita t a mb Jesús a pa rtir
de l'evangeli i l'eucari s tia, la recerca de la unita t, senti r-me serventa
inútil. Jesús c m té mo lt més agafada que la lluit a ue classes i no
c m des torba per continua r aq ues t ca mí de compromís a mb la
d asse ob re ra. La consagració que he fe t ha suposat una presa de
consciència d 'una en l rega 10 la l a l'Ún ic Senyor. E n l'època més
forta de la lluita em va a juda r molt la lec tura de les ac tes de ls
màr ti rs . Necessitava cons ta ta r que a l lla rg de la his tòria hi havia
hagut cri s ti ans que havie n dona t la vida pe r la fe.
Crec q ue la Frate rnita t i ,'HOAC no es con tradiue n sinó que
s·en trecre ue n. L'una m'ajuda a l'es perit d'i:\ba ndó en mans del Pare
després d 'have r fe t tol e l que ha ig de fer; l'all ra em p res ta
suport en la lluita com a classe ja que tothom hi és treballa dor
i compromès. La meva vida és una síntes i d'aquestes dues dimi ns ions. Sense e llcs no crec possible la ridelita t a Cr ist i a ls pob res.
E n la pregàri a dema no a Jesús que e ll sigui sempre e l meu únic
Se nyor: tenim ta nta tendència a crear ídols!
Actua lmen t e n el canvi de conjuntu ra que vivim, on el s p a rtits
polítics i e ls sindica ts ja te ne n un paper cspccírie, crec que hem
d e continua r a p rofundint en el doble fe t de ser cris tià i d e ser
un més dint re de la classe ob re ra. A ni vell d'esglés ia e n c i món
obrer seria bo facilita r trobades à mplies que ens a judin a intercanviar cx pc ri i! nc ies. Ai xí la ve u del món obre r serà una rea lita t
dinlre l'esglés ia.
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REPORT D'UNA SETMANA
JOSEP FAR RAS

Dilluns

Avui, als locals de l'AISS, s'ha fet l'acte de «conciliació. entre
un company de treball , de 19 anys i aj udant d'otfset, i l'empresa.
Resultat : acomiadament a canvi de cen t mil pessetes i el carne t
d'atur.
La primera notícia del problema la tingué ci divendres, quan
fórem cridats al despatx del gerent els delegats sindicals, cn presència d'a quest xicot i del seu oficial: aquests dos portaven un
temps a mata-degolla i s'havien fet mútuament insuportables. L'empresa té només 30 treba lladors i hi ha una gran diversitï GH..:ió d'cspecialitats. Això feia pràcticament inviable trac tar d'un canvi de
lloc de treball de l'afect,,(. Per altra banda, e m sembla que a ambdues parts els interessava arribar a la maleixa «solució». A l'empresa perquè, amb la psicosi actual de crisi, tendeix a facilitar qualsevol camí de reducció de personal. ] al xicot perquè.. . Bé, el
treball manual i assalariat, t,,1 com està tot muntat, pot ésser
una necessitat econòmica, però , desenganyem-nos, nu «realitza »
ningú. I menys un jove, i que fa d'«aj udant_. Crec entendre, als
meus 47 anys, la insatisfacció radical d'un jove que es troba en
aquest món sense horitzons ... Ara ell empalmarà el carnet d'atur
amb la mili... i després ja veurà.
Porto quasi deu anys en aquesta empresa, gràcies a un anunci
que publicaren al diari demanant un oficial de la meva especialitat. Des de bon comença ment tothom va saber que jo era capellà i, efectivament, el meu à lias allà és el cura , malgrat que alguns --<!Is més nous- no sàpiguen ben bé d 'on em ve aquest
motiu.
Quan vaig entrar de plantilla, al cap de tres anys de treballar
a hores, vaig poder constatar que ningú -ni jo mate ix- no sabia
res de lleis ni de convenis, i que hi havia un clima de por de tractar-ne. La preparació de l'última e lecció d'enllaços del sindicat
vertical fou l'ocasió de començar algunes reunions amb uns
quants ... I s'acabà elegint-me a mi, per l'única raó que jo <sabria
parlar millor amb el quefe •. Ara ha passat temps i ja som tres delega ts, amb diverses línies personals i sindicals. Ho interpreto com
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un creixement , per la pèrdua d'aque lles pors fantasmals del principi, i com un inici -molt discret- de sentit de coHectivitat.
M'ha ag rada t la conversa que hem mantingut a mb els dos nois
de la meva secció que estan preocupats per trobar una solució
amical al prob lema de l'acomiada t (són d 'una mateixa edat). l to t
dins la xerrada habitual d'un dilluns, on cada u parla de les seves
anècdotes del cap de setmana passa t. Jo, en concret, hU\'ia tingut
la trobada mensual a mb el meu eq uip d 'HOAC , i haviem anat a
visitar una mini-comunita t de conte mplatives.

Dimarts
Ahir al vespre ens havfem de veure aquella mitja dotzena de
capellan s, monges i obrers, que ens trobem quinzenalment. Però ho
deixàrem pel dilluns vinent, per manca de quòrum (ma lalties, vacances ... ). Aquest grup i aquell de l'HOAC (on, curiosament, també
sum cinc cèlibes-treballadors) són els dos llocs o n e m trobo en
màxima sintonia vital, malgrat la diversitat d'opcions sindicals
(i polítiques). Crec que qui viu estripat entre una Església que no
arriba a entendre el món obrer, i un món obrer que no pot arribar
a entende aquesta Església, necessita trobar-se amb altres estripats.
Alme nys a ixò t'aj uda a a nar tirant.
Com que treballo a jornada partida, no disposo de mi fins a
dos quarts de vuit del vespre (excepte dissabtes i diumenges. que
fem festa), El treba ll e t xupa les hores, els dies, Ics setmanes ... ,
la vida. I més quan, com aquesta setmana, hi ha molta feina i
molta urgència en les comandes. Avui he arribat a casa sense
esma de res més que de fer algun crucigrama i anar a dormir aviat.
En aques ta situació, només que hi afegeixis reunions i compromisos, acabes «petant » de tot. Necessites un cert respir. Personalment no em tinc ni per un panxa ample ni per un heroi agosarat.
Aquest estiu ho calculava: dedico unes 30 hores mensuals a activitats cíviques (barri, empresa, s indicat); unes 25 hores a coses
eclesials (comunita ts, reunions amb capellans, etc.); i unes 15 hores
a aquest coixí psicològic que és compartir amb qui m'entenc e n
el més profund de la meva vida (els dos grups indicats abans).
Dimecres

Avui, a l vespre, assemblea de la federació de gràfiques
d'USO, a la qual estic afi liat. Tema centra l: en focame n t del proper
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conveni, tenint en compte l'experiència de l'an terior. Hom té present que, per primera vegada en quaranta anys, hi hagué una vaga
massiva i unitària de lo t e l ram per un conveni de Catalunya, però
que acabà com el rosari de l'aurora, amb trabanquetes e ntre centrals .. Total, que la gen t en sortí força cremada, tot i que a la
meva empresa es visqué a fons aquella lluita, i no per motius purament econòmics o nacionalistes. Es palpà un crit per la dignitat
de l'home, de tot home, més enllà de la «taula reivindicativa» .
Bé, deuen ser els alts i baixos normals en un món obrer poc
habitua t a reu nions i a entrella ts de grups, i massa tensat entre
la utopia i la realitat consumis ta. L'osciHació entre el «que cada
u s'apanyi » i I ~ recerca de cam in s coHectius. I tots e ls confl ic tes
estratègics i tàctics a n¡veUs d'altures que es fan difícils de païr,
.a vegades, des de baix. Tot hi e ntra i es barreja, i es fa difícil
l'anà lisi objectiva de la vida quotidiana. Però has de ser present
e n aquesta complexitat: no val l'evasió puri sta i justificadora del
«passar de to t».

Dijous

Aquesta nit, reunió dels capellans del Sector. Jo sóc capellà
i visc al Sector. Hi vaig. Són, a més, companys i amics meus. Però
sóc l'únic que no estic en una parròquia i això fa que, moltes

vegades, els temes tractats em rellisquin. També passa que, a partir de les 11 de la nit ja no «tiro», i la reunió comença a les
deu i ... Malgrat això, ni crec que jo hagi inventat l'Església, ni
que l'afe r de l'Església sigui marginal a la vida del món. Tot incideix en tot. I Jesucrist deu estar a l fons de tot. Aquí ta mbé cal
ser-hi i fer camí.

Divendres

Avui, els delegats hem anat a parlar amb el gerent. Raó:
recordar-li que ja hem recuperat el pont del Pilar i, per tant, que
el podem fer, i avisar-lo que el conveni està homologat (ja n 'aprenem de paraules noves!) i, per tant, que ja pot pagar uns «atrassos» que teníem pendents. Gestió de gestor, gairebé; però és que
això també entra en la grisor que, a vegades, és el paper dels delegats. I en la grisor que és la vida quotidiana de l'empresa , del món
obrer ...
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AI vespre, reunió del grup de preparació de l'assemb lea de CrIStians de Nou balTis. Un inte nt de basar l'esglés ia en el Poble de
Déu. Un carni llarg per part de tots. I difícil: no és tan simple
treure els condicionaments històrics que tots portem a sobre . Ni
és tan fàcil aguantar-se les urgències de canvi que es viuen des del
món obrer. És un altre aspecte de l'es tripamcnt?

Dissabte

Festa. Festa. Festa. Cada divendres, quan es plega de treballar,
es viu tot un rerafons esca tològic: sembla com si no hi haguessis
de tornar mai més. ¿ Es tracta del memorial d'alliberament una mica
secularitzat? Celebració habitua l: dormir fins que el cor et diu
prou, i dedicar-te a aquelles feines domèstiques que sempre queden pendents. Bé, això aquest dissabte, perquè altres vegades ja
tens alguna cosa anotada a l'agenda que et desbarata aquesta mena
de celebració.
Al vespre, reunió a l'Associació de veïns. Hi sóc des de la seva
fundaci ó, en e ls gloriosos temps passats. Temps d'enfrontament
frontal, valgui la redundància, tant amb e l s istema com entre les
diverses tendències. Temps dur, però creador. Hi vaig entrar no
per opció de cap, sinó per la sim ple lògica de ser un veí més.
Però aquesta lògica em portà a acceptar responsabilitats en el butlletí i en la junta. Com la lògica de ser un treballador a ¡'empresa m'ha portat acceptar el paper d'enllaç, primer, i ara el de delegat. Però no dónes per a tantes act ivitats: avu i he presentat la
meva d imi ssió com a responsable del butlletí del barri. M'he ofert
com a coHaborador-dibuixant i prou. De fet l'any passat ja s'havia
donat en mi el canvi d'accent, de la tasca de barri a la d'empresa.
I tampoc per opció, crec, sinó per la lògica d'anar on et sents
més reclamat, i perquè no pots ser a tot a rreu amb la mateixa
intensitat.

Diumenge

Aquest matí, la convivència mensual de la comunitat HOAC.
El meu càrrec d'aquest curs és el de secretari-resumidaf. Avui hem
parlat de l'eucaristia. Cada equip havia preparat la seva aportació.
Ha estat interessant la visió des del món obrer sobre la celebració
rte la fe. Interessant i, en part, dolorosa, en constatar que moltes
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misses parroquials no conneclen amb el nostre món obrer. Nou
estripament? Si, nou estripament. I ganes de fer camí i de tenir
en compte l'església universal..
Hem acabat, com sempre, dinant junts.
Ara és la tarda i l'aprofi to per escriure aquestes pagmes. Les
repasso i les veig pobres en el sentit de reflectir una gran aportació d'un cristià en la construcció del món. Ho sento, però és la
meva: en la construcció d'un món ambigu, i en la construcció d'una
església més credible. Crec que tot cristià (com tot home) és de
fet en el món. Seria un error, crec, pensar que els qui fem aquestes aportacions som o:els cristians que cons truïm el món», i que
els altres poden marginar-se. Cada u ha de veure i revisar què fa,
què aporta. O què no aporta i què destrueix. No hi ha unes experiències interessants que uns viuen i que altres, més llestos, interpreten teològicament. Tothom viu i interpreta la seva vida. l ho
aporta (vida i interpretació). l serem jutjats pel que de fet hem
viscut, a partir dels nostres un, cinc o deu talents, i no pas per la
saviesa de judicar els talents dels altres sense tenir en comple
què hem fet del o dels nostres.
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DESVETLLANT LA VIDA
COMUNITÀRIA
JOSEP COSTA BOFill

S'han escrit molts articles i molts llibres entorn del que aname·
nem «compromís cristià», o «presència del cristià» en el món; però
sovin t só n preci s ions teò riques, que convé complementar amb les
aportacions d'aquelles altres persones que ho viuen o intenten de
viure-ho des de la realitat de cada dia. Per això, quan cm varen
dir que, aquesta tasca, també calia publicar-la. no em vaig pas dirigir a la Universitat ni al Seminari , sinó a un poble petit del
nostre bisbat de Girona, a la mateixa frontera entre l'Alt i el Baix
Empordà: un poble cie 450 hab itants, volt at de carreteres, de camps
i de fruiterars . Allí havia quedat de trobar-me amb set cristians,
dos matrimoni s i tres homes, a fi que m'expliquessin la pròpia
experiència en aquest camp. Vet aquí les !inics mestres de la nos·
tra conversa.

Unitat de vida I accions concretes
-Quina relació hi ha entre la vostra vida civil i la vostra fe?
- Mira , no ens demanis massa divis ions ni matisos; per a
nosaltres hi ha coses que són molt clares i simples: hem arribat
a la conclusió que el nucli cie la fe és l'amor, però no pas qualsevol
amor ni qualsevol manera de viure l'amor, s inó el fet fonamental
de cons tituir una comunitat, un poble que avança solidàriament.
A partir d'aquí només sabem una cosa: tot el que consolida i fa
créixer la comunitat neix de Jesucrist i porta l'empremta del seu
Esperit . Ja sabem que hi ha altra gent que ho ha après a llocs
molt diversos, però nosaltres tot això, ho hem après a l'Evangeli.
- Bé, hem quedat que no faríem teories i hem de mantenir·ho.
Expliqueu·me una mica com us ho mengeu , a ixò; quins fets con·
erets hi ha darre ra d'aquestes paraules?
-A l'hora de posar-nos a construir aquesta comunitat, hem
cons tata t que en s manca una tradició immed ia ta d'associacionis·
me de q :'la lsevol tipus. Llavors ens ha calgut començar per coses
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molt petites que, a poc a poc, ens faran arribar allà on pretenem .
No pode m pas elaborar grans plans des d'un despatx, sinó que
hem de partir del que són els ccnlres d'interès reals de la gent
amb qui vivim. Ens va semblar que hi havia dues pistes per on
podíem començar a fer forat: la preocupació per l'educació i el
comerç d'alimentació, que sembla muntat per a escanyar-nos i prendre'ns com a balÍ de guerra. L'explotació familiar és rendible, si
ens hi aboquem amb il.lusió i sabem crear una infrastruc tura que
ens sigui favorable. Hem comprovat més d'una vegada que l'esforç i la unió poden vèncer els diners i això cns fa esperar amb més
certesa la vic tòria definitiva que Jesús ens anuncià.
La consolidació i extensió del s indicat no és pas fàcil i passem
per temporades molt dures, però podem dir que hi esmercem els
nostres millors anhels i un munt incomptable d'hores. És evident
que no lluitem pas a l sindicat lluint la bandereta del cristianisme
a la solapa, però cadascú de nosaltres sap molt bé que, si no haguéssim sentit la predicació de la fe en aquest sentit, ara no hi
hauria pas sindicat a la nostra comarca i no haurien pas nascut
moltes de Ics esperances que ara són ben vives e n nosaltres i en
molta altra gent.

El procés ha estat llarg i divers
-Arribats en aquest punt, m'agradaria preguntar-vos quin ha
estat el vostre camí; heu parlat d'unes conviccions fonamentals,
però com han pres cos en vosaltres, com hi han arrelat tan fortament?
-Jo vaig començar a treballar mogut per la preocupació per la
meva filla, però, quan hi ets pel mig, quasi sense adonar-te'n, el
vas interessant per les coses dels altres. El contacte amb el mossèn,
amb els companys, va desvetllant la teva generositat; ara sóc perfectament capaç de comprometre'm en accions que no m'atenyen
directament i en altres que, fins i tot, em porlen petits perjudicis
de tot tipus.
-Quan tinc un problema o una necessitat concreta acudeixo al
mossèn o als companys i m'ajuden a trobar a l'Evangeli quelcom
que m'asserena o m'assenyala unes pistes d'acció o cm marca uncs
pautes de conducta justa i solidària; ara això ja s'ha convertit en
un hàbit.
-La solidaritat és quelcom molt arrelat en mi, però, en els
moments difícils, és la dona qui més m'ajuda a reeixir i qui amb
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més clareuat , a partir de l'Evangeli, referma les meves conviccions
naturals.
- Per a nosaltres (un matrimoni) la missa de cada diumenge
suposa una crida mo lt personal a ma ntenir-nos fidels en la ge nero·
sitat i la com·ersió constant. Sovint comentem que la predicació
o l'evangeli s'adeqüen totalm ent a la nostra situació, ens hi sentim
plenament identifica ts.
Les a ltres respos tes serie n una repetició dels diversos elemen ts: dL'l s fi ll s i la c risi agrícola que pa tim tan viva ment.

Una associació que neix

un sindicat que va afermant

-En acabar el curs escolar, vàrem veure molt clar que les vaca nces suposaven un buit important per als nostres fills i ens preguntàrem com podríem omplir-lo. Vàrem programar algunes activitats : un curset de treball s manuals , un altre de ritme i cant, que
tingueren un ressò i una p rojecció exterior que no podíem pas esperar. Començaren una dotzena de nanos i n'acabaren més de trenta; això ens donà ocasió de munta r una cercavila per la festa major amb dis fresses i caps grossos i alguna altra fes ta, que exigia
trobar-nos els pares, repartir responsab ilitats i compartir la inquietud per l'èxit insegur. A mesura que s'acostava el nou curs, el tema
de les converses entre nosaltres s'anava concentrant en una pregunta clau: com podríem continuar aq uest treball , tot coHaborant
en la feina de l'escola ? No ens va costar gaire de trobar la resposta : podríem constituir l'associació de pares d'alumnes i així la feina
tindria més solidesa i més garanties d'eficàcia; en vàrem parlar
amb la mestra i no hi va trobar cap mena d'inconvenient, fins i
tot ella és la que ha convocat les primeres reunions on s'han posat
en marxa les gestions adminis tratives per tal de crear l'associació.
Cal fer notar que s 'hi han anat incorporant quasi tots els pares,
fins i tot alguns els fills dels quals van a col.legi fora del poble.
i que, així com abans era molt difícil de fer reunions amb una
assistència acceptable, ara podríem dir que hi ha una assistència
massiva i que les reunions són veritablement animades per l'interès i la participació de tothom. També hem pogut constatar que
es van superant moltes antipaties i recels personal s i familiars que
arrossegàvem de molt de temps i que el clima aconseguit és de
veritable companyonia. Sembla, doncs, que estem en camí d'arHbar a les fites proposades.
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-L'acció sobre la crisi agrícola, l'hem enfocada cap a la consolidació del sindicat Unió de Pagesos. Hi ha en nosaltres unes con·
viccions bàsiques que ens han anat amarant fins a ls ossos gràcies
a l'assimilació progressiva que anem fent de l'Evangeli : l'amor i la
fidelitat a la terra, com un do de Déu que hem de treballar, fer
rendir i convertir en amiga. Per altra banda, estem convençuts
que la crisi del sector és en cert sentit artificial i provocada pels
grans monopolis que el controlen i que ja hem esmentat.

Una qüestió que ens interpel.la

M'ha cridat l'atenció que només uns (la darrera resposta) hagin
fet esment exprés de la missa i els ho faig notar, lot preguntant
per què els altres no n'hi han fet.
-Sí, és verita t; la missa dominical no és pas la font primera
on alimen tem la nostra fe, Per les festes grosses preparem les
celebracions amb reunions de reflexió, de cant, d'ambientació específica i ens identifiquem plenament amb el seu missatge; però
aquest ritme no es pot pas seguir cada setmana i , llavors, hi ha
altres coses que hi pugen a cavall i que no ens permeten assistir-hi
amb regularitat. La font més habitual i que tenim més a l'abast
és el contacte personal amb el mossèn, les converses espontànies
amb la dona o amb els companys, les reunions del grup del Moviment de Pobles i Comarques, les trobades amb els altres cristians compromesos en les mateixes accions .. . Tot aLxò és e l bagatge que a limenta i aprofundeix la nostra fe de cada dia.
-Permeteu-me una darrera pregunta: amb tota sinceritat, creieu
que Jesucrist i el seu Evangeli compten com a primer puntal de
la vostra vida?
-Estigues segur que, si no fos això. ni seríem ara aquí amb
tu, ni seríem el que som i ho hauríem engegat tot a fer punyetes
més d'una vegada. També és veritat que el Crist que havíem conegut abans mai no hauria engegat aquest procés, però el que hem
anat descobrint ara, sí; precisament això és el que ens alegra i ens
manté la iHusió per a continuar.
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L'EMPRESA, EL GRUP,
LA COMUNITAT
PLACID BURGUES

Pertanyo a l'HOAC des de fa molts anys, i aquest moviment és
el que em va donar un nou sentit de l'Església. A part de diferents
activitats apostòliques. porto a terme un compromís sòdcrpolític a

l'empresa on treballo, entre els companys i al sindicat. Crec que
deu ser a causa d'aquesta multiplicitat que molts companys es·
peren molt de tu (quelcom se mblant a allò que succeïa sempre a
l'Església : tots esperàvem que el sacerdot o el bisbe de torn hi
diguessin l'última paraula) . f:s això afa lagador? Jo no ho entenc
a ixí. Per a mi cada dia és un esperó més de b consciència cristiana. Ara penso en una anècdota: un antic company de treball
dels temps de la clandestinitat, d'una altra secció i d'un altre
sindicat, em va preguntar un dia, tot estranyat, d'on em ven ia
aquesta actitud social. Jo li vaig preguntar: d'on li venia, a ell,
la seva actitud. 1 e ll em contestà: ( He llegit Marx.» Ales ho res jo
li vaig respondre: «Jo no l'he llegit mai, millor dit, només he llegit
alguna cosa d'ell i sobre el marxi sme; ci que lIegeLxo més i pr~
curo viure és l'evangeli. Com pots veure, ens hem trobat en un
mateix punt de compromís si bé per camins i amb matisos di·
versos. »
Són coses de la vida. Crec que aquest és el carni que els cristians hauríem de gravar en la nostra consciència. Per això neces·
sitem e l petit gJUp on revisar constantment la nostra vida. Nosaltres ho fem un cop cada setmana, malgrat la peresa, el cansa·
ment i d'altres dificultats. De fet, aquesta experiència ens enc~
rat ja.
Les dificultats personals -de vegades més perj udicial s que altres d'externes- es reflecteixen en el grup, al qual s'encomanen
les pereses, els cansaments, etc., de la nos tra vida quotidiana. Amb
tot , aquestes dificultats són revisades a nivell de petit grup, amb
els altres companys, reunits principalment el diumenge a la celebració de l'eucaris tia. Perquè no n'hi ha prou amb trobar-se amb
els membres del grup, sinó que cal trobar-se amb la comunitat
més gran, és a dir, amb la comunitat de comunitats.
A la comunitat, hi portem a terme diferents accions catequè29

tiques amb ad ult s i infa nts. Treballen amb els infants un grup de
ma res de la comunitat i altres de simpat itzants, ajudades per un
equip animador. Però l'objec tiu prioritari és la ca tequesi d'adults ,

la qual funciona gràcies a un equip responsable encarregat de preparar, estudiar i proposar els te mes a tractar. Primer mire m les
coses per grups i després les posem en comú .
Enguany cns proposem fer funcionar tres nive lls de catequesi
d'adults : e l d'iniciació, cI de prime r grau i com un tercer nivell ,
que s'adheriria al grup de Pax Rom ana a Ca talunya, Francesc Eïxi·
menis, amb una trobada mensual, per tal de respondre a dificultats de caire més inteHectual. Això pot permetre més contactes
amb a ltres cristians per tal que la comunitat no quedi tancada en
ella mateixa.
Finalment, arribo a una cons tatació : cal que sempre vagin units
aquests tres elements de la vida c ris tiana: el compromís social,
el petit grup i l'eucaristia. Si la vida del grup s'aïlla de l'eucaristia,
o bé es treu l'eucaristia del seu ambient natural, que és la vida
del grup, es produeix un greu danya la integritat de la vida eclesial, que és la pèrdua del sentit de compromís.
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PRESENT EN L'ESGLÉSIA,
ACTIU EN EL MÓN
JOAN M . GISPERT
ns obvi que hi ha diferents ma neres d 'entendre com es pot ser
cristià avui. E.s indiscutible, també, que m o ltes d'aquestes m a neres
só n rea l me nt \'à lidcs. Pe rò a ra vo ldria explicar una mica la que
jo he escollit per sen tir- me veri tab lement cris tià en e l món.
Està completament s uperada la idea que es pot ser bon cristià
sense posa r-se en Ics coses tempora ls. No crec que j a ningú vulgui
defensar la postura que hem de complir com a c ris tians e n el te mple però que , una vegada es tem en la vida de cada dia , puguem
despreocupar-nos de ls a lt res. Ai xò sí, sense fer mal a ningú -ni
bé tampoc, diria jo. Encara que, malauradament, hi h a molts cristians que segueixen posant en pràc tica aq ues ta idea, és claríssim
q ue ni ngú no s'at reveix a ddensar-Ia.
No es discuteix q ue e l cris tià ha d'estar integ rat a l' Església
pe rò que, a la vegada, s'ha d'encarnar e n el món.
El problema so rgeix quan ens plantegem com ens hem d 'integrar a l'Església i com ens hem d'e ncarn ar en e l mó n. Des de fa
mo lt s anys aques t punt separa els crist ia ns. No cal dir que , des
del Concili, la qües tió ha so rtit a l'exterior, però ja abans, a Espanya, van existir conflic tes ben fo rt s. Recordem no m és l'afer dels
movimen ts especialitzats d'Acció Catòlica, quan es va n definir ben
clarament dues línies de pensament, ducs mane res de veure com
calia que el crist ià est igués en el m ón .
Si jo intento explicar què és per a mi ser c ris tià avui , és segur
que mo lts no m'entendran, a ltres m'anatem a titzaran, i altres estara n d'acord a mb mi , i fins i tot és possible que a lgú de bo na fe
s 'escandalitzi. No pretenc que succeeixi res de tot això. Simplem en t voldria di vagar una mica sobre com crec que he de viure per
a complir el missatge que el Cris t m'ha donat a mi. Per a altres
po t no ser vàlid; e ls ho respecto i és precisament per a ixò que
parlo en prime ra persona.

L'Església: el petit grup i la gran comunitat
El primer que intento fer és integrar-me totalment a l'Església,
però cal que deixi ben cla r el que entenc per Església. Per mi
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l'Església és el petit grup a què pertanyo, on es prega, es posa en
comú i s'exigeix a cadascú els compromisos que voluntàriament ha
escollit.
Entenc que tot això s'ha de fer en petit grup perquè és aqui
on hi ha vertadera confiança per obrir·nos totalment, és aquí on,
sentint i vivint plenament els problemes dels altres, s'aconsegueix
que la nostra pregària sigui encarnada i on existeix la coneixença
suficient per a saber què es pot exigir a cadascú. Aquests grups,
que sense massa esforç esdevenen força reeixits, tenen un perill
greu: que es quedin closos en ells mateixos i que ni a nivell d'església ni a nivell de vida en el món no assoleixin cap fita important. gs per això que cal que estiguin vinculats fortament a una
comunitat més àmplia, ja sigui la parroquial, la d'un lloc de culte
on assisteix un nombre important de fidels O bé un moviment
d'Església que se senti íntimament unit al pastor de l'església local: o sia al bisbe.
D'aquesta manera tots els cristians tenen possibilitat de fer sentir la seva veu dins la comunitat , cosa que esdevé quasi bé impossible quan s'intenta fer individualment; en aquest cas són pocs els
que són escoltats i precisament sempre els mateixos; la gent senzilla, humil, no preparada culturalment només es poden fer sentir
a través d'un grup.
Aquests grups cal que tinguin la suficient força centrípeta per
ser coherents i compactes, però cal també, a la vegada, que tinguin
la força centrífuga necessària per inserir-se a l'òrbita de la gran
comunitat.
Aquestes comunitats grans, lligades Ics unes amb Ics altres a
través del bisbe, formaran l'església local, cèl.lula capaç de viure els
problemes del món on està i cal que estigui immersa. I aquí s'acaba la meva visió d'església. No s'entengui que no crec en una Església universal, catòlica; però francament em queda tan lluny! Ni
jo puc entendre els problemes que l'aclaparen i que fan que aparegui davant els ulls dels homes com una força temporal que
m'esgarrifa una mica, ni crec que aquesta església gran, universal
-<Ieixeu-m'ho dir: aquesta institució- pugui entendre els meus
petits problemes, que no per ser petits a nivell d'institució deixen
d'aclaparar-me. ¿Com pot entendre la Cúria romana que jo no sé
què fer per acostar-me a aquell paleta que per tenir un grau diferent de cultura -jo he gaudit d'uns privilegis que, a ell, la societat li ha negat- no ens podem entendre? ¿O com pot entendre
aquella vídua del meu grup que té problemes greus amb la seva
filla gran perquè entenen de diferent manera les relacions entre
nois i noies? ¿O aquella altra dona casada que el seu marit voldria
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veure ficada en un tipus de societat que ella refusa per poc neta?
¿No són, tots aquests, problemes d'Església, problemes que cal que
afrontem amb mentalitat evangèlica i amb l'aj uda d els altres germans? ¿No són, aquests, els petits, però grans problemes que Crist
va ven ir a afrontar? ¿Què pot fer la institució per a resoldre'ls?
Francament, hi crec amb tot el cor, crec que no podem desfer-Ja
ni hem de fer-ho, crec que el papa Pau va donar un bell test imoni
amb la seva preocupació per la pau, que Joan Pau I va obrir un a
llum d'esperança amb el seu so mrís, i potse r només per la possibilitat que té d'arribar a tanta i tanta gent l'església institució
ja fa un gran bé. Però tot plegat no em serveix de gaire; em serveix m és aq uella ajuda, del meu company o companya de grup,
que sé que no em fa llarà, quan m 'aclapara un petit problema, o
aquell «sé que m'ajudaràs» que m'adreça un germà del grup perquè ver taderament sa p que no li fallaré , Tanmateix, però, si aquest
grup m'engatgés amb l'església, fonam entés la meva pregària, em
donés ajuda humana i espiritual i àdhuc fes que els altres membres me'n poguessin exigir a mi, però no em llancés a encarnar-me
en el món, crec que podria dir que no em serveix de gaire .
Considero imprescindible que e l petit grup m'exigeixi uns compromisos sòcio-polítics que em portin a encarnar-me plenament en
el món, un món que espera que els cristians col'laborem a fer-lo
millor, des de dintre, essent-ne llevat i sal. l!s una espera segurament inconscient i àdhuc no volguda, Però és també per a nosaltres un manament del Senyor.
Assolit ja aquest compromís, que serà diferent per a cadascú,
el grup m'ha de demanar comptes del seu compliment.

El llarg camí cap al compromís sòcío-polític
Ara bé, en el meu cas -ja he dit que volia parlar e n primera
persona- ¿com l'entenc, aquest compromís i per què és aquest
i no un altre?
Aquí no voldria fer teoria, per dos motius: primer, pe rquè així
és difícil d'assolir credibilitat i, en segon lloc, perquè no posseeixo
prou habilitat per a fer-me e ntendre si no és contant algun fet
viscut. Permeteu-me, doncs, explicar uns trossets de la meva vida
que m'han portat on sóc ara.
Fa ja molts anys vaig arribar a la un iversitat, a la facultat de
Farmàcia, concretament. Aquest centre, al començament dels anys
cinquanta, estava totalment despolititzat. No estava prohibit fer
política perquè no era necessari: ni se'ns acudia tan sols de parlar33

ne. Era, doncs, quasi bé impossible arribar a prendre una opció fos
del caire que fos . Jo, a més, havia nascut al si d'una família de
dretes -pensem que abans de la guerra era força difícil ser catòlic i no ser de dretes- en la qual, pel fet que el meu pare s'havia
posat en política i que per això el van matar l'agost del 36, era
quasi pecat parlar i inclús pensar o admetre una idea política diferent de l'establerta en aquells moments. No ho dic en to de crítica: encara que molt petit, vaig viure tots aquells esdeveniments
i comprenc i accepto la postura de la meva mare i dels meus germans, força més grans que jo. Si em vaig trobar ficat en fets que
ara explicaré, fou més aviat per l'anhel de fer gatzara que la joventut sempre porla dins. Però així i tot van fer canviar, en algun
punt, la meva manera de pensar.
Era, si no ho recordo malament, un vespre de novembre de
1950. Sortíem d'una classe de pràctiques de la Universitat Central
-aleshores encara no existia la facultat de Farmàcia de Pedralbes. La companyia de tramvies havia anunciat una puja de preus
pel dia següent; uns nois que no coneixia estaven fent uncs pintades per protestar-ne, uns grisos que voltaven per la plaça van arremetre contra ells i van pegar els que aconseguiren. En veure-ho,
vam començar a cridar a favor d'aquells nois i en contra de la policia, més per ganes de fer gresca que moguts per la idea de rebutjar
una injustícia. Se'ns van ajuntar alguns estudiants de la facultat
de Dret i altres que arribaven del Clínic i l'aldarull va ser bastant
fort . Acabava de començar la primera vaga d'estudiants seriosa de
després de la guerra civil. Durant més de ducs setmanes, la cèlebre
vaga de tramvies va ser la nostra diversió: passàvem el dia entre
corredisses, crits i algun cop de porra a l'esquena. Finalment la
cosa va agafar un caire clarament polític, s'hi van afegir treballa·
dors de diverses fàbriques i un dia el Pla de Palau -nosaltres ens
trobàvem al passeig de Colom- la policia es va veure «forçada» a
disparar trets, va matar un noi treballador i en van agafar d'altres.
Les paraules que ens va dir d'aquells nois, una vegada deixat anar,
les he recordades sempre : «vosaltres, demà, podreu tornar a la universitat; nosaltres hem perdut la feina i el nostre company és
morb. Sense proposar·s'ho, m'havia fet adonar, per primera vega·
da, que existien classes diferents, que la perjudicada era només
una, encara que tots nosaltres cridàvem i corríem junts, i que jo
no era prou valent per deixar els meus privilegis -heretats, no
adquirits- i posar·me en les seves circumstàncies.
D'aquell fet, no me'n vaig recordar més; si més no, el meu anar
vivint amb la mateixa tranquiHitat d'abans així ho donava a enten·
dre. Però heus ací que un altre fet, aparentment molt diferent, me'l
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va tornar a portar no tant a la memòria, que encara hi romania,
com a la consciència, d'on he d'acusar-me que m'havia desaparegut.
Un grup d'universitaris vam anar un any a fer catecisme a les
barraques de Collblanc. Quan acabàvem de parlar a mb la quitxalla
ho fèiem amb els pares, la ma joria dels qua ls trobàvem a la taverna del barri on preníe m junts uns go te ts de vi. La nostra conversa
era totalmen t superficial perquè, si intentàvem aprofundir sobre
a lguna matè ria no hi havia manera d'entendre'ns. Un dia parlàve m
que e n els barris suburbial s hi havia més nens que no pas a l centre
de Ics ciutats i la conve rsa va derivar cap al que ara en diríem
paternitat responsable. Imagineu-vos com devia anar la cosa vint
anys enrera! No recordo quins argumen ts fèiem servir, però tinc
molt present el que em di gué un d'aq uells homes, bastant jove per
cert: «ustedes y nosotros no nos podemos en tender, ustedes saben
demasia das cosas» . Amb la magnífica senzillesa pròpia de la manera de parla r d'aquella gent humil , l'home acabava de posar-nos
de manifest un fet esglaiador: ells no podrien sortir mai de la seva
misèria perquè no tenien una cosa que - tot i haver de ser a
l'abast de to ts els homes- la societat ens donava a nosaltres i ne·
gava a e ll s : la cultura. [ jo, què podia fer·hi? Perquè de poc serviria deixar d'adqui rir cultura: ell s tampoc no la podrien assolir.
Uns anys després vaig a nar al servei militar, sense passar per
les milicies unive rsi tàries. A la caserna era un de tants i estava
en les mateixes circumstàncies que molts companys andalusos, bastants dels qua ls eren a nalfabets . A dos d'ell s, vaig intenta r d'ensenyar-los a llegir i ens V:lm fer força amics; però quelcom ens
separava: no ens divertien les mateixes coses i quan sortíem a passeig escollíem peHícules diferents, perquè no ens agradaven les
mateixes. Jo vaig poder tenir un bon destí dins la companyia; ell s
es van passar e l servei entre la cuina i Ics guàrdies. Com en e l
cas d'aque lls obrers de Barcelona o d'aquells pares de Collblanc,
hi havia a lgu na cosa que ens di stanciava, malgrat fe r per part
meva tot e l possible pe rquè no fos a ixÍ.
Jo no veia clar que aques t tipus de gent sempre s 'haguessin de
trobar en un pla inferior a l meu . Alguns llibres sobre socialisme
m'aclarien les meves idees, però continuava veient força difícil que
un catòlic pogués ser socialis ta.
Els darrers anys del fra nquisme, quan ja es començava a parlar de partit s polítics un bon company em fé u p ropaganda de [a
Democràcia Cris tia na de Catalunya. Aleshores encara no se'n deia
Unió Democràtica. Em féu adonar, estudiant la Unió Democràt ica, que un programa polític honrat podria acabar a mb les
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diferències socials que a mi em molestaven. Però seguia sense trobar aquella gent de qui volia estar a prop.
Un dia de l'any 1973, crec que no m'erro en la data, per conducte d'un amic dels Equips de la Mare de Déu, als quals tots dos
pertanyem, vaig conèixer en Josep Pallach, un socialista que, tot i
ser universitari, estava molt a prop dels pobres, lluitava per ells
i que per tenir aquestes idees socialistes, per voler fer aixecar
el nivell d'aquells homes que jo trobava sota meu, va veure's forçat a exiliar·se durant molts anys. En Pallach no era creient, però
defensava que al socialisme s'hi podia arribar a través de l'Evangeli
com per una anàlisi marxista. Això m'obrí una esperança, vaig
arribar a la conclusió que ja feia molts anys que jo era socialista
encara que sense saber·ho.
Fou així com amb l'ajuda d'altres companys cristians i altres
que no ho eren vam engegar a Reus el Reagrupament Socialista
i Democrà tic. Avui, després dels fets polítics que tothom coneix,
pertanyo al Partit dels Socialistes de Catalunya, on em trobo lluitant frec a frec amb homes com aquells de qui tan separat em
sentia.
Tot i reconèixer que un partit polític no és allò tan pur que
somniava, crec que és l'eina menys dolenta per aconseguir que un
dia o altre ens puguem entendre amb aquell jove pare de Collblanc
que, encara que ell no s'ho pensi. encara estimo. Només demano al
meu grup i a la meva Església que m'ajudin i m'exigeixin per a
seguir-lo estimant.
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LAICS CRISTIANS EN LA
SOCIETAT MALLORQUINA
BARTOMEU BENNASSAR

No resulta fàcil obtenir dels testimonis compromesos una ex·
plicació del seu camí i de la tasca que du en entre mans. «Si no
val la pena el que faig», res pon el qui considera normal el servei
que realit za, conscient endemés de les limitacion s i dels petits
resultats. «Dir el que faig, no int eressarà ningú», afirma aquell qui
o no creu en la contagiosa difusió, per la paraula, de l'experiència
pròpia, o no veu important la confron tació de motivacions, camps
de treball, problemes, resultats i perspectives del testimoniat ge
dOllat.

Igualm ent convé dir que s'h a demanat el testim oniat ge a cristians que treballen en els següen ts camps: turism e-hostaleria, en
connexió amb el m ón sindical i polític; marginació (ass is tència,
rehabilitació i promoció social) ; i comunitals de base, amb el
rerafons de servei a l'esglés ia. Per què aques ta elecció? Perquè
a Mallorca, durant aquests darrers anys han destacat com a llocs
reconeguts de presència missionera i compromesa de certs grups
de cristians. No cal ara explicar-ho. Apareixerà en les «con fession s»
que transcriurem.
Les persones enquestades són representatives d'alt res i de grups.
Com de l'iceberg es veuen unes parts m és que les altres, així també
hi ha més d'ama gat que la res posta d'un d e sol, però també podria
semblar que lli ha molt més d el que sembla. No voldríem nï amagar res per modèstia farisaica, fent com si un fos ningú, ni enganyar ningú fent -li creu re que un són milers. El lector assenyat sap
ben bé el que volem dir.
Recordam que el testim oniatge és de seglars; això no nega la
proximitat de sacerdots i religioses. D'alguns, n'oferim tota la seva
exposició; d'altres, solam ent unes pin zellades. Tampoc no tots els
convidat s han respost a la invitació. Pens que són testimonis típics encara que amb notables diferències, tant de fons com de
forma. Altres seglars compromesos han fet camí en direccions
diferents, tal vegada oposades? Hi hauria punts a contrastar o
almenys a matisar. No cal dir que són seglars nascuts o crescuts
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dins una Església conciliar (més aviat postconciliar), popular, sacialment compromesa i alliberadora.
El qüestionari que ha servit de guió per al relat dels testimoniatges seguia aquest ordre:
- qui et s i què fa s: Feitta actual amb algwUl referència al procés d'anys anteriors;
- per què aquesta feina o compromís: Motivacions humanes i
cristianes;
autojudici de la tasca i dels motius;
problemes interiors i dificultats exteriors sorgit s;
perspectives de futur.

I.

EN EL CAMP SINDICAL I DE L'HOSTALERIA

Som En Jesús Pérez, ara permanent sindical en la federació
d'hostaleria d'UGT de Balears. Immigrant d'Albacete i amb dotze
anys de Seminari. Abans de fer cap altra passa, volia trobar el
món del treball per realitzar-me a nivell humà i cristià.

El procés d'un cristià
El xoc amb el fenomenal «tinglado. turistic de Mallorca, els
anys del «boom » i del post·boom. va descobrir-me el desarrelament, la deshumanització i l'explotació dels treballadors, moltíssims d'ells immigrats. Coincidírem unes persones en la mateixa
inquietud d'encarnar la fe en la realitat i aquesta ens ha empès
a anar més a fons, a crear estructures sindicals, polítiques i . socials, utilitzades com a mitjans, a canviar-les i a canviar d'idees
i de posicions. Almenys, pel que fa referència a mi, he tingut ben
present el fil conductor de la fe, que ha evolucionat i travessat
diferents crisis, però que fonamentalment és idèntica en la capacitat de moure, d'iHuminar i de donar sentit a la vida i al que
faig.
Tractàrem en un primer moment d'aproximar-nos a la realitat
un poc com els missioners de l'Àfrica per convertir «negrets».
D'aquí nasqué l'acollida als treballadors, en nombre reduït, amb
molt de paternalisme si bé sempre amb honradesa i sinceritat.
Sinceritat i honradesa que ens dugueren a aficar-nos de ple i a
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crear estructures pròpies i ~\dcquades a la lluita social i política. Era l'etapa de la militància clandestina contra la dictadura,
amb una gran dosi d'ingenuïtat respecte a l que realment eren els
aparells polltics però, això sí, amb major grau d'iHusi6 i d'entrega
incondicional. La nostra militància resultava sempre especial, ja
que no teníem senti t d'aparell i, segons les circumstàncies, rectificàvem lliurement la nostra successiva adscripció a sigles ... Si
pot semblar a algú oportunisme, nosaltres estam convençuts d'haver actuat en tot moment segons el que la consciència, no indi·
vidualitzada, sinó matisada en grup, ens feia veure que era un millor servei per a la classe treballadora. En això ens ha ajudat e l
marge ampli de llibertat que confereix la fe cristiana per damunt
dels fermall s de les estructures.
Aquest temps de democràcia ens ha fet caure iHusions, utopies,
però es manté la convicció que cal no cansar-se. Hem viscut l'experiència forta del plura li sme d'opcions conc retes, sindicals i polítiques de companys, uns amb fe i a ltres sense, fins a leshores
molt compenetrats. Hem sentit l'obscuritat i la gens engrescadora
necessitat d'estructures per a ésser eficaços. Hem conegut e l perill de la burocratització del poder, de l qual formam part encara
que sigui des de l'oposició, mesclat tot això amb mala consciència, eco dels qui et recorden que el poder corromp. Amb tot, i una
vegada més, tenim esperança. Negra? Grisa certament. Esperança
contra tota esperança .

Reflexions i perspectives
Aquest procés ha estat possible pel fet de viure'l en grup, amb
comunitat cristiana on Ics motivacions de fe han donat el primer
impuls i han restat sempre com a «darrera ins tància » o llum a la
qual, de manera defin itiva, se sotmetien les nostres actuacions.
E ls mateixos motius c ris tians han fet possible el procés d'autonomia de les motivacions humanes a tots els nivells de realització
personal, de fonda amistat i d'ideologia política i social.
E l moment actual del meu compromís, servei i testimoni, en
aques t ordre, es caracteritza per una total absència pràctica d'allicient en si mateix. E.s el famós desencantament. Perquè visquérem encantats en etapes anteriors? Crec que es tracta del moment de les continuades fidelitats i de les pedagogies lentes. Estam
dins les estructures: ¿per què, doncs, n'absolutitzam la puresa?
Em convenç cada dia més que totes les estructures són impures

39

i embruteixen per definició. Per això no importa tant on militam,
com l'actitud amb què es milita. ¿Podem permetre'ns el luxe de
deixar·ho córrer, de cremar·nos?
e s clar que hi ha moments que ho tiraria tot a rodar! Les
seguretats, les pureses i les satisfaccions interiors són cada cop
menys nombroses. Tenc una situació de re lati u prestigi, d'ascendèn·
cia i de poder. Som una peça d'un engranatge i d'una maquinària
que, en part, ha de donar respostes pre-establertes, ha de seguir
una línia ideològica determinada. S'han reduït -relativament, con·
siderant-ho tot- les possibilitats de pensar i d'actuar per conviccions íntimes i profundes. Amb to t, em deman si tenc una altra
manera de ser eficaç, de servir, de desenvolupar·me, d'exercir e l
compromís cristià. Confés que la fe em serveix de pedra de contradicció o d'escàndol enfront de les formes deshumanitzadores i
burocratitzadores de l'estructura. E.s ben cert que la nostra fe ens
dóna un es til de servei.
Veig el futur imprevisible quant a formes concretes del meu
compromís . Si cada home es construeix pedra a pedra, ha de sobrevenir un fort catacli sme perquè es destruesqui to talment. Em veig
condemnat a seguir compromès, perquè, entre altres raons, ¿quina
altra cosa podria fer ? No hi pos cap sentit de fatalisme, a això,
sinó la comprensió que un altre camí seria la pròpia destrucció.
Ni tampoc ho pens pressumptuosamen t. Es tracta d'una immensa
gràcia: poder servir, poder ser útil. Una vegada més, record que
ha estat possible aquest testimoniatge gràcies a un equip, a uns
amics i companys, a una comunitat cristiana que s'ha llançat fora
de si mateixa, fecundant ànsies d'alliberament. ¿Com puc mesurar
aquesta contribució a nivell de creixement personal, social i cdc·
sial? En tot cas crec que ens toca a nosaltres sembrar el que uns
alt res després segaran.

11_

EL MÓN DELS MARGINATS

Un objector de consciència

Ens hagués agradat oferir el testimoniatge d'un jove, En Tomeu
Torrents, objector de consciència al servei militar per motius evan·
g~lics d'un ideal i de la construcció d'un món més just, tot lluitant
al carrer per aconseguir treballs comunitaris i treballant a Ca'n
Gazà com a res ponsable de la conuma terapèu tica (vegeu Crònica
de Mallorca). lA manca de temps disponible i de serenor per mor
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d'aCÓUlI S aco1l1 plertes aquest s dies (oc[ubre·llovembre) li hall impe·
dil d'explicar personalm ent i directa el se rvei que fa i el compro/ ;;Is que dl/.
Es dedica a la tasca d'allib eram ellt del poble en les dues ves-

sant s: d'alliberació social -dllita principalment pels treballadors,
pels immigrants, pels pagesos i pels grups socialment margillatsi d'alliberació nacional empesa per grups i persones culturalment

progressistes contra tot colonialisme. Procés que realit ze n principalmellt els explotats i marginals reals d'un moment històric dins
la realitat nacional o de país que assumeix i expressa el poble.
Avui i aquí hem de confessar que la unió dels so fert s i lluitado rs
a la vegada marginals socials amb el con junt de les force s conscients de país i de poble , es converteix en força renovadora del
pen sam ent j impulsora de /'lO ves estructures socials, econòmiques i

polítiques.
Crec que per aquí va el testimoniatge d'En Tom eu Torrents,
que posa Jesucrist com li motivació primera i fonda .

Una mare de família

Roser Puig, casada amb IlI1 oficial de l'e.xèrcit, mare de citlC
infant s, de classe mitjana i !Csus labores» en els docum ents ofi·
cials. Catòlica, de pares practicallls fervel1ts. Educada com a bona
nina de família tradicional.
Em dedicava a fer les obres de misericòrdia, de dama visitadora, per pur sentiment maternalista. Ara dedic una hora diària
al Patronat on se serveix gratuïtament berenar, dinar i sopar als
treballadors sense subsidi d'at u r i, en general, als desemparats.
Ho faig perquè nccess it de qualque manera compensar o restituir d'allò que jo tenc -calor d'una llar, seguretat, estimació i
famflia- als qui sofreixen d'injustícia per manca de tot el que
he dit.
El servei en el qual coHabor evidentment és un ganivet de dos
talls. Seria negatiu si no anàs acompanyat d'accions de denúncia,
de lluita i de reivindicació de llocs de treball contra l'atu r, de
respostes eficaces per part de l'Administració de cara a obtenir
mitjans complets pe'T a transeünts, per a alcoholitzats, per a vells
prematurs, accions que altres companys porten endavant. Limitar-se a «donar menjar al qui té fam» no treu del pou negre els
atrapats com a conseqüència de la crisi econòmica i de la civi·
lització que es nodreix de desvalguts per a engreixar els que tenen
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de tot. El menjador no és, doncs, una solució sinó un complement
necessari de les accions encarrilades a recuperar, com sigui possible, tots aquells que hi tenen dret.
La família voldria que els dedicàs tot el temps . Els resulta
una mica difícil acceptar que tenc també un altre pol d'interès.
Amb esforç aconseguesc suavitzar les gelosies. Més difícil em resulta sentir-me tractada com un animal estrany per la societat. No
he tingut problemes amb l'Església oficial més alta, sí amb alguns
religiosos; tampoc no em preocupa excessivament, ja que el «linglado. eclesiàstic, el sent cada cop més lluny de mi. Més a prop
estic dels qui intenten aficar dins la seva vida l'amor i la fraternitat de l'Evangeli.
Mentre la societat no doni resposta a totes les deficiències
socials, correspon a l'Església que s'autodenomina «dels pobres»
cobrir aquest dè ficit de justícia. sense excuses ni paHiatius de cap
casta. Una tasca de mentalització a tots nivells, de denúncia clara
i de posar-hi les mans -com aquestes mans meves senzilles- a la
solució dels problemes dels homes malmenats per la vida i pels
homes.

Una casada jove

Em dic Josefina Sintes i Janer. Tenc 23 anys. Estic casada.
Som professora d'E.G.B. en un coHegi-internat per a aBots amb
problemes de família. Abans vaig treballar en la mateixa institució com educadora i ara endemés dedic tot el temps que puc a una
obra social, Obinso, que té com objectiu la reeducació de joves
marginats i delinqüents.
Aquesta darrera tasca és el que potser dóna cohesió i unitat
e n aquests moments a totes les energies que fa uns anys tenia repartides en múltiples activitats.
Tot començà fa tres anys i mig quan amb altres companys
se'ns va encomanar una experiència que ens feia molta iHusi6:
havíem de començar de bell nou una institució amb nins i niries
que fins aleshores havien viscut en règim de reformatori en un
vell asil de la nostra Ciutat. El canvi era arriscat, però començàrem amb coratge. La il.lusió pel treball ens féu ob lidar Ics dificultats. Sempre recordaré aquells primers mesos d'estiu en què
tots, monges, educadors i aBots, visquérem intensament i units.
Molts d'aBats tastaven per primera vegada la llibertat.
Ben aviat aquella experiència fou frenada per motius ben dífe
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rents, com es po t suposar, a ls inte ressos dels a l.lots. Era ca p a l
fin a l de l'cpoca franq uista i a la pres idència de la Diputació, de
la q ua l de penia aque lla Ins titució , hi hav ia un home que no veia
amb bons ulls e l que a llí i a tol ci IXl.Ís es començava a COUIT . El d irector va ser ex pulsa t i a lguns de nosaltres, encara que continuàve m
a dins, davan t la im possibilita t de seguir endavant, començàrem
a mirar cap a fora .
D'aq uesta fru s tració n'ha sorgit aq uí a Mallo rca l'inici d'aq uesta obra socia l que ja fe ia an ys funcionava a Bar celona. Obinso
e ns oferia. un a perspec ti va més à mplia per cont inuar el que haviem començat. I a més sense con tradiccions. T amb a Bats m és
necessitats. Pod ríem aco llir tots aque ll s que eren expulsats de la
ins titucio perquè hi creave n prob!t:mcs , com ta mbé aquells alt res
que perquè ja te nien 15 anys eren llança ts a l ca rrer.
Amb aq ues ta iHus ió i quas i sense pensar en el que deixàvem
a l darrera , com ençàrem a treballar. Prime r un lloc d'aco lliment
i re lació. Desp rés un centre te rapèu ti c per a algu ns jo ves amb problemes gre us. Finalment un a r esidència per a j oves que volien norma litza r la seva vida i començaven a treballar.
Tot a ixò ha es ta t fins ara un treba ll en eq uip i molt intens.
L'eq uip i la revis ió constant són essencials dins la nostra tasca .
tS un treba ll confl ic tiu i, per tant , s 'han d'ana litzar m olt sovint
les implicacions personals que li res ten o bj ect ivit a t.
Motivacions, potser no en tene ga ires. Mot ius s í que n'hi ha un :
jo ma teixa. En aques ts moment s em costa mo lt fer departaments
dins la m eva vida. Crec qu e he arr ibat a una certa experiència un itària de mi mateixa i no faig altra cosa que ser jo m a teixa . He fe t
mo ltes coses, però a ixò que fa ig ara no és altra cosa , som jo
matei xa.
Enca ra que dins aq uesta fe in a so ls \'i ure intensamen t i a vegades e t falta te mps per parar-te a fer un a ut oj ud ic i, la mateixa pràctica de cada dia e t plan teja un seguit d'int e rrogant s. Et trobes
en prime r lloc a mb una gran limitació: pobresa de mitjans; imposs ibilitat d'ava luar objecti vamen t uns resulta ts; sensació d'impotència davant uns problemes Ics causes del s quals no pots solucionar qu as i m a i; impressió que fas retxes dins l'a igua o, mo lt
pitjor. impressió d 'esser un a peça més dins de l joc de no saps
qui o què. Però aquests dubtes perden la seva força quan de verita t e t poses a l cos ta t d'aqu es ts j oves. I és en l'ex peri è ncia d'aquesta auto li mitació on descobreixes la necessitat dels a ltres, i veus la
necessitat del me tge qu e guareix la mala ltia, si d'altres n'investiguen
les causes i a ltres ensenyen a l poble a evi tar la m a la ltia. La nos tra
tasca serà tera pèutica s i a ltres fan tota la res ta.
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A part de viure a diari dins la dificultat, no tenc gaires problemes. Alguns amics que no combreguen amb el que faig, i prou. Les
dificultat s vénen més en aquests moments per la pobresa u mi ll or

per la misèria de mitjans en què hem de realitzar la ll ustra fei na .
Ni la jerarquia de l'Esglés ia ni les autoritats civils no són prou
conscients d'una problemàtica que va augmentant i de la qual cada
dia es fan ressò la premsa i e l cinema . Ens hem d'acontentar
amb les almoines d'algunes pe rsones de bona voluntat per anar
tirant.
E l futur, el vcig més avia t es perançador. Sembla que a mb aquest
despertar polític del nostre país, la gen t hi veu més i també s'adona d'aquesta problemàtica tan marginal i tan marginada .
Inclús a nivell d 'Església s'està fent una bona reeducació de la
fe de molts cristians. Cada vegada són més els seglars i capellans
que ja no viuen en «l'altra vida » i es prenen seriosament aquesta
vida. En molts d'e lls hi trobam una coHaboració que ens anima
a ti rar e ndavant.

III.

EN EL CAMP DE LES COMUNITATS CRISTIANES

Un camí de simplicitat

Na Mari-Cann en Naranja, vinguda ja fa uns anys a Mallorca des
de Lleida, treballa sis hores diàries en una guarderia infantil d'una
barriada de Ciutat, ajuda els necessitats del barri, promou grups
de reflexió i espla i per a adolescen ts o joves i és membre d'una
comunitat cris tiana de base. Deixà el treball d'adminis trativa en
una emp resa de co nstru cció per dedica r-se més i millor a les tasques esmentades i «viure d'una altra manera ». Afectada aques ts
anys darrers per l'espe rit de Taizé, viu amb una altra companya i
amb e l mutu recolzament d'una co mll/lilat de religioses. Eus lI'explica les motivacio ns.
Quan una sabata e ns ve estreta, oprime ix i ofega el peu i fa que
ens costi cam inar. Uns ho solucionen quedant-se immòbils, altres caminant amb sofriments i estretors. Uns tercers, deixant el
calçat del treball fàcil de la família i de certes institucions, es
llancen al camí aspre da rrera el Mestre. Tal com diu Joan 3,8: «El
vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps d'on ve ni
on va. Semblant passa a mb tothom qui ha nascut de l'esperit •.
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He tingut por a vegades i he retornat a l'esclavatge de la segu~
retat; vaig aconseguint ara travessar el mar roig i fer camí pel
desert. Sent el gus t de la solitud i de la incomprensió: «és una
boja, diuen, un a fracassada incapaç de fer res de pos itiu )) . Però
també trob un a relació més personal i íntima amb Jesús i amb
altres amics per compart ir la fe i celebrar amb goig l'amor de l
Pare. Valor les coses de bell nou: un tassó d'aigua, un raegó de
pa , un poc de terra, el sol que escalfa la casa. Es comparteix
millor i tot es mu lti pl ica en raó de l'amor i de la fraternitat: «Tots
varen menjar i s'assaciaren i recolliren les sobres dels bocins,
dolze paneres plenes» (M I 14 ,20). es possible vi ure amb menys
coses i aprofitar millor els mitjans col.lectius : transports, biblio·
teques.
Vull ajudar a crear llocs de trobada i de conscienciació, espais
de festa i de participació, ambients de creixement i de salut pel
cos i per l'esperit, des del cor del poble i des del cor d'un barri.

Un cristianisme de base

Josep Sudrez, casat, treballador de Banca, membre del comitè
d'empresa, dirigent de la federació de Banca d'USO, i membre de
l'equip coordinador de cOl11unitats cristianes de Mallorca.
Tothom és fi ll d'un ambient i d'unes circumstàncies que el determinen i el marquen. Per aquesta raó venc d'un cristianisme in·
dividual, orienta t cap a una salvació, per al qual aq ues t món era
el mitjà per aconsegui r l'altre, que era el fi propi del cristià.
Amb aquest pressupost hom s'esforçava per ser una bona per·
sona, per estar a l més possible identificat amb l'ordre establert.
Però, aq uest cris tianisme, a l manco per mi, arribà a un moment
que va fer aigua, és a dir, va Ci1trar en cri s i i no va tenir a on re·
córrer.
En aquest «impasse», hi vaig restar uns quants anys (quatre o
cinc) . El que em va fer sortir d'aques ta situació va ser el fet de con·
tac tar amb alguns elements que formaven part de «comunitats de
re flexió )) , «comunitat s cris tianes )) , o el que vu lgueu dir-n'hi.
Al es ho res va ig fer un curs de «teologia antropològica» o «ant ropo logia teològ ica » qu e c m va obrir els ull s i va marcar·m e unes
coordcnac.1cs mental s q ue e m van fer veure que el missatge de
Crist a nava orientat vers l'home, que la salvació no era altra cosa
que aconseguir es tab lir el Regne i que tota la tasca, la teníem en
aques t mó n. Em va ajuda r mo lt a aquest press upòs it ll egir T eolo-
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gia de la libera.ción de Gustava Gutiérrez, i estudiar el Catecisme
holandès.
Aques t estudi i reflexió, que vàrem dur a terme e n grup, ens
va obligar a continuar i, per tant, a formar un grup de reflexió
cristiana per a transmetre allò que havíem construït, i al mateix
temps per a anar revisant les nostres actituds cristianes a la llum
dels signes del temps.
Això m'ha empès a un cristianisme de base el qua l pre tén se r
popular, posat que e l poble és el receptor de la Bona Nova que
Jesús ens va anunciar. Per tant, la feina actual. nascuda fa ja uns
anys, és treballar per dur a terme una església formada per petites comun itats que visquin un cris tianisme compromès amb les
realita ts que cadascú viu. Això que sembla tan fàcil topa amb molles dificultats. La primera és l'església institució, o jeràrquica,
que veu trabucades to tes les seves est ructures per arcaiques i fins
i tot an tievangèliqucs. La qual cosa fa que el cristià en l'actua litat
hagi de fer una labor profè tica a mb tot el que aquesta pa raula significa: a vegades amb dolor i risc per a dur a terme la denúncia,
o a mb persecució per part d'aquells a qui va dirigida . La segona difi cultat neix de l'esforç per inserir e n el món on un viu un cristia·
n¡sme evangèlic que xoca amb les estruc tures i amb les actituds
dels c ristians no compromesos.
Pe r què aquesta feina? Més que una feina i una tasca el cristià
adopta una actitud i un camí que li marquen un estil i unes fites
en el seu obrar enmig de les altres pe rsones amb qui es relaciona
i amb qui coHabora. Crec que la tasca de tot cristià ha d'anar en·
caminada a enriquir i a engrandir la base humana, ja que sense
ella no pot existir com a tal. Per tant, si hom vol ser i esdevenir
cristià evangèlic no té altre camí que arrelar en terreny humà:
com més humà, més cristià pot esdeveni r. Per tant, la feina no ha
de ser a ltra que la de tota persona normal però que aprofundeix
més i que sap per la fe que el camí que marca és el camí que
condue ix al Regne.
Ara bé, hom po t incidir més en el pla sindical, el polític, el de
barriada, e tc. Pe l que e m pertoca , la meva feina també està cnca·
minada a l pla eclesial perquè crec que l'església té qualque tasca
en concret en aquest món en el qual vivim i que la comunitat cris·
tia na ha de ser el fermen t i la sal que llevin la pasta i donin
«gust » en el treball quot idià.
L/església institució ha estat molt sovint un fre en l'esdevenidor
fraternal del poble. Per tant, crec que tot s hem de prendre, perqu è
estimam l'església, una consciència clara de la necessitat de can·
viar, dins les nos tres possibilitats, Ja imatge que es té d'esglés ia
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corn a tasca encomanada pel ma teix Crist a tots i cada un dels
qui es tenen per seguidors seus.
Futur d'aques ta tasca? La tasca de tot cristià compromès potser
que tcngui principi però no té mai fi. Tant si és eficaç (en sentit
literal) com si no e n veu l'eficàcia, no pot abandonar, per sentit
evangèlic, el seu treba ll de cada dia.
Crec que la tasca d'un cristià és de pura necessitat dins el món
on vivim, però no com a tasca pròpiament c ri s tiana ja que no hi
crec, com no crec en un partit polític cristià, ni en una associació cris tia na. Sinó que el que entenc és que el cristià ha de ser
permanentment evangèlic, llum i sal. Llum amb les seves actituds
i postures davant tan ta hipocresia com existeix i sal de totes les
ins titucions, par tits, associacions, sindicats, e tc. , que existeixen en el
món, per a do na r-los el gus t que pe rtoca i preservar-los (qualitat
de la sal) de la corrupció que to ta obra humana porta en si. El
futur de la tasca del cristià ha de ser de catacomba, ha d'anar per
sota terra, no s'ha de veure pe rò s 'ha de no ta r i al mate ix temps
és imprescindible com la sal a l me njar.

En la coordinació de comunitats cristianes
Em dic Aina Maria Genovard Clar, tenc quaranta un anys, som
casada, mare de quatre infants i treball a l'Institut de Meteorologia. Tenc en e l meu haver una educació tradicionalista, estricta i
inflex ible , com s'usava e n e ls temps de la postguerra. He estat
educada en un ambient molt religiós i temorenc , totalment traumat itzant per la meva mane ra de ser, escru polosa i insegura. Vaig
estar aficada als moviments típics dels a nys cinquanta --cursets de
cristiandat, Acció Catòlica, etc.- i m'hi vaig donar en cos i ànima,
imagin avui que a cau sa de la seguretat que per a mi representave n. Cap a ls 60 vaig anar quedant-me a casa, reclosa pels infants
(tots petits) i vaig sofrir una crisi de fe molt forta, fins a arri ba r a
dubta r de tot, àd huc de l'existè ncia del Déu que havia estat per a
mi , a lma nco així ho c reia, motor dels meus ac tes . Començats els
a nys 70, vàrem trobar, amb e l meu marit , un grup que es reunia
peri òd ica ment per analitzar i aprofundir la seva fe. Com que de
fe t exis tia e n mi força inquietud, en ser convidats a participar
và rem acceptar i a pa rtir d'aquí vaig anar descobrint una nova
manera de viure el cris tian is me, que incidia també, i molt, en el
meu desenvolupament com a persona. El grup ha anat canviant,
p erò hem anat fent camí dins d'una línia alliberadora per a mi
mateixa i per als altres.
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Fa dos anys ens varen demanar a un grup de persones si volíem
form a r part del que en podríem dir coordinació de comunitats
cristianes aquí a Mallorca. Ha estat i és una experiència deixondidora i positiva amb una càrrega de responsabilitat, que, encara que
pesada, resulta també esperonadora.
Crec que intentar donar impuls a lot el que siguin grups de
recerca i reflexió de la nostra fe, és una tasca necessària, ja que
per mi el futur de l'església va més pel carni de la fe viscuda comunitàriament, en grup, fora totalment de l'individualis me mamat
als anys de la infantesa i joventut.
Ara bé és sens dubte una tasca lenta, llarga i , diguéssim, anlb
pocs resultats a la vista. Això fa que de vegades ens quedem una
mica deturats, desanimats i amb la sensació que sempre som els
mateixos i tenim poca incidència en el poble. A més hi ha hagut
d'haver aquests darrers anys, una tasca de clarificació de fin s, d 'objectius, perque el s anys del franquisme, aques ts objec tius eren
quasi bé de lluita política i sindical, necessàries se ns dubte en
aquells moments, però que havien deixat a la vora qualsevol altra
motivació. Retrobar, doncs, els llocs on és ara necessària la nostra
tasca i ajudar els altres en aquesta clarificació de les comunitats
cristianes com a tals, és una feina a fer.
Els principals problemes amb els quals hem de lluitar s6n: en
ci si de les pròpies comunitats fer esforços continus per no quedar
tancats, convertits en capelletes, mirar de fer créixer aquestes cu·
muni tats per no ser, com deia abans, sempre el s mateixos i trobar
un equilibri entre la lluita diària i la mirada cap endins de nosaltres mateixos i de la nostra fe . A l'exterior es topa freqüentment
amb un mur que fa que la paraula dita, el fet viscut, romanguin
incompresos per a molts. Mai no estàs segur de si vas més enllà
o no hi arribes. Un cert apropament de la jerarquia que pareix
començar a adonar-se de la nostra existència, però que dubta, encara, si no serà massa arriscat de capitalitzar-la. A Mallorca es
nota també l'origen massa burgès de molta gent de comunitats,
j això s'ha comprovat a trobade~ amb altres comunitats a Gra·
nada i Madrid, certament més populars.
Fent una mirada general al que he fet i viscut, he de dir que,
si no satisfeta totalment, cosa que és impossible, sí sent que he
-i s'ha- avançat. I veig que l'església de demà i del futur passa
per aquests petits grups que hauran de ser veritables ferments
de cristianisme. I que al mateix temps ens movem en un camp
HUmitat de feina, que és una tasca sense fi. Però em desenrotlla
com a persona i com a cristiana, personalment i comunitàriament.
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Una presència diversa i plural
en el món i en l'Església
La presència plural dels cristians en el món és un fet al qual
tant ¡'Església com amplis sectors de la societat s'han anat acostumant. Hem deixat enrera ja, sortosament, les èpoques en què
l'Església es presentava com un bloc monolític, quasi un exèrcit
capitanejat per la jerarquia, que sempre actuava al costat del poder polític i econòmic. Si hi havia alguna excepció, i n'hi ha hagut
moltes, era bandejada i desautoritzada.
Això, ara, ja no és així. S'ha parlat molt del pluralisme polític
dels cristians, aprofitant el moment conjuntural que el país ha viscut els últims tres anys . Però no és només el pluralisme polític
el que s'ha aconseguit, sinó la presència diversa i plural dels cristians en tots els àmbi ts de la vida quotidiana, àdhuc en l'interior
de la mateixa Església, on hi som tots no pas sense tensions ni
diferències.
Hi ha un fet que em sembla que ha beneficiat la presència del
cristià enmig dels homes: la crisi de tota autoritat, que el món
occidental ha viscut, s'ha manifestat amb una desmitificació també
de l'autoritat en l'Església, la qual cosa ha estat abonada, a més,
per les seves postures oficials tot enfrontant-se amb costums i actuacions ben assumides pels creients (penso en la presa de posició
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política dI.! la jerarquia it aliana, en el rebuig dels anticonceptius,
etcètera). Això ha permès que els creients tinguin un ma rge d'actuació no tan lligat al magisteri de l'Església i que puguin seguir uns criteris més personals de fidelitat a l'Evangeli . El cristià
deixa de se r L'home-infant, que segueix unes consignes i uns manaments paternalistes, pe r ser l'home-adult que intenta ser fide l a
Jesucrist en la vida de cada dia.
Per altra banda, la mateixa autoritat eclesial, conscient de les
pròpies limitacions, s'ha vist obligada a fer un esforç d'adaptació
a la nova circumstància. Així es dóna, per exemple, que la militància de mo lts c ri stians e n partits polítics d'esquerra bloqueja
qualsevol declaració de la jerarquia que, en definitiva, ha de rcconèixer i va lo rar aquest pluralisme.
Aquesta nova situació de l'Església afavoreix, em sembla, el testimoni dels c reien ts, perquè els qui no ho són no ens veuen tant
com una secta tancada, per poe esforç d'obertura que facin. Les
meves vivències e nt re no c re ien ts m'han fet veure que , per poc
formulades que tingu in les coses, e l respecte per la fe c ri stiana
és més gran que no pas fa uns anys, tut i que no ho acabin ci'ente ndre. l, a la vegada, he observat que, per a aques ts no cre ients
oberts a tota experiè ncia humana, el testimoniatge dels cristians
és una pa radoxa, si no una interpeBació. Això he m d'aprofita r-ho
per evangelitzar. Per exemple, tots ens hem trobat amb molts que
entenen el fe t de creure, però no e ntenen la nostra pertinença a
l'Església, vista com una estructura pesada i innecessària, i més
quan veuen uns cris tians tan diferents dels altres. (Alguns cristians
no s'adonen que a vegades e ls partits polítics, per exemple , són
com una església, en un sentit pejoratiu, amb Ics seves baralles
i tensions internes però amb uns projectes comuns.)
A aquells a qui el ret de creure sona com una bogeria ( i
tenen raó de pensar-ho!) la presència de cristians al costat seu,
que treballen per la transformació del món amb la intenc ió de ser
fidels a Jesús de Natzaret i sense voler el poder que creuen que
l'Església busca, els revela que les qüestions religioses no es poden
analitzar només des d'un punt de vista històric, econòmic o sociològic, sinó que hi juguen unes components que toquen les fibres
més profundes dels homes.
En defini tiva, c rec que vivim uns moments en què la tasca evangelitzadora, a partir de la nostra presència enmig del món, es pot
fer sense pors, sabent-nos respectats, i sense els encot illaments
d'una estruc tura que, malgrat que no ens acabi d'agradar, dóna
sentit d'universalitat a la nostra missió.
Narcís Castanyer
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Retrobar l'essencial
Crec que.; cns hem de defi nir molt més a mb aquestes característiques:
- Com a adoradÇJrs del Pare en esperit i en veritat. l , per
tant, com a desdivinitzadors del pode r, del diner i de l'èxit. Valorant molt més la gratuïtat, la pregà ria i la contemplació.
- Com a confessors de Je,ucri st , únic Salvador. Amb ca pac itat
de críti ca de totes Ics ideologies. partits i ut opies humanes .
- Com a seguidors de Jesús de Natzaret, i, pe r tant, compromesos a m b Io ls e ls po bres de l m ón, a llibe rats, lliures i alliberadors de lata injus tí cia . mentida i egoisme. Senzills, amicals. acollidors.
- Com a deixebles de l'Esperit que es dóna sense mesura, que
no es deixa encaixonar en la llei i e n la no rma, encara que calgui
utilit za r-les com a concreció mínima i punt de partença.
- Com a membres ad uli s del Poble de Déu , cone ixedo rs dels
seus drets i dels seus deures, marcan t molt més e l sentit comunitari. bS urge nt la cr eació de veritables comunitat s de cristians
a mb capacita t d'acolli r totes les mentalitats , ideologies i opcions
per les tasques terre nals. Membres d'un a Església que ha renunciat seriosament al poder, a la riquesa i a la fo r ça mundana .
D'una E sglésia que se sa p signe i ins trume nt de salvació, que no
s'identifica amb el Regne , sinó que e l sen 'e ix. D'una Església miss ionera i eva ngelitzadora d'un m ón no cristià i post-cris ti à. D'una
Església que assumeix seriosament la r esponsabilitat de l'ed ucació de la fe en el si de les comunitats i e ls mov iment s cris tians.
- Amb una fe que es viu en plena humanita t, en les tasques
ciutadanes, profess ionals, fam iliars, polítiques i eco nòmiques de
cada dia: un a fe crítica, compromesa i contagiosa.
- Amb un a esperança que dóna j o ia, pau i fo rça per a caminar
i seguir, per a iniciar camins nous i trencar carcasses, enmig de
la foscor, de la pobresa i de la contradi cció de les forces d'aq ues t
mó n ; qu e espe ra la sa lvació p lena com un do del Senyor ress uscita t que to rna.
- Amb amor senzill , concre t, e fi caç, que busca l'ho me per l'home, l'ho m e pe lit, l'home veí. Que s 'apropa de veritat als homes,
que no se'ls mi ra amb telescopi ni am b m ic roscopi, sinó amb e ls
ulls na turals que Déu ens ha don a t.
- Amb moralitat re novada capaç de fer front a la corrupció
gene ralitzada de la nos tra societat ; de Buitar contra les seves causes i els se us efectes; de sanejar els mitjans de comunicació; de
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refusar pràcticament el consumisme i els seus valors; de denun·
ciar tota manipulació sigui on sigui; d'acceptar sincerament les
pròpies responsabilitats defugint l'escapisme i la inhibició.
Mat eu Freixes

Retrobar el gust de la fe,
alliberar el desig de ser home
Benvolgut Josep Maria,
Quina una me n'has fet! Em diu.s en la teva no ta d'escriure so.
bre el tema Cris tians en el m ó'1. I on ser·ho, sinó? Es que hem
deixat de ser·hi mai? Sempre som -o, millor, tenim l'esperança
de ser- cristians en e l món ... el problema és de quina manera!
Vés a saber si en el fons encara ens creiem que es tracta del famós
diàleg: vosaltres allà, nosaltres aquí i parlem-ne. l més en el fons
del fons polser encara ens belluga e l rau-rau que el món és un
«enemiga del alma • . Ser llevat dins la pasta té un risc que no volem
córrer, és una aposta que no volem fer: desaparèixer com a llevat,
dissoldre'ns. No es tracta de pensar quina és la millor manera de
barrejar-se, d'aclarir què aporta específicament el llevat i què la
pasta_ Simplement, es tracta de fondre's en la pasta i perdre pràcticament tot el que ens identifica com a llcvat. En lloc de vC:ldre-ho
tot plens d'alegria per have r trobat la perla preciosa, negociem .
Segons com t'ho miris, la paràbola més adient per a nosaltres,
ara com ara, podria fer així: «Als cristians els passa com a un
mercader que justificava de tenir moltes perles perquè en cada
moment podia fer tractes de la manera més adien t per al servei
del regne». I, és clar, ens quedem sense perla i sense alegria.
Josep M., tenim por. Una por educada, assenyada, prudent, possiblement inevitable, sens dubte sincera. Senzillament humana.
(En qualsevol cas, sempre ha estat més humana una bona suma de
defectes que qualsevol apoteosi de virtuts; Jesús no va venir a
buscar els sants). Nosaltres seríem els primers de tornar-li a dir,
al mestre, que no pugés a Jerusalem, que s'estalviés la creu. Que
quan hom llença la casa per la finestra, es queda al carrer.
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El carrer. Vet aquí la nostra por. Hi sortim perquè no queda
més remei, però com a casa, enlloc. Al carrer lots som massa frec
a frec, potser no ens agrada tot el que s'hi pot veure i sentir.
El nostre secret desig segueix sent la caseta i l'hortet. Una caseta
sense luxes innecessaris, però amb el mínim de creences i litúrgies
per a ser-hi còmodament; un hortet on conrear en estones lliures
un plus d'interioritat. Vaja, una fe de consens on tothom cedeixi
una mica i ningú no es quedi sense res. I entre Jesús i Pilat no
hi va haver consens. I cntre Jesús i Caifàs no hi va haver consens.
Però Jesús va acabar a la creu, abandonat de Déu per fidelitat a
Ell, i nosaltres vivim en una apacible tranquiHitat.
Ens preocupa molt la privatització de la fe, la secularització
l'escola cristiana, els cristians en l'escola, el marxisme, la pastoral
progressista, el progrés de la pastoral... T'asseguro que no ho
menystinc ni me'n fumo, ho saps prou bé. Ens preguntem contínuament, i amb una certa angúnia, què vol dir ser cristià. En canvi,
no acostumem a trobar-nos per a afrontar l'ànima de tot plegat,
al1ò que de tan suposat gairebé mai no explicitem : no ens trobem
per a veure què vol dir estimar i com ho vivim. I Jesús ens va ensenyar que el problema de fons no és que hom confessi Déu, sinó
que els marginats i fracassats escoltin una paraula germana i sentin un gest concret de llibertat i esperança. Jesús ens va ensenyar
que si algun home no s'ha sentit mai acollit o estimat, malgrat
tota la seva mediocritat i precisament en ella, per a aquell home
Déu no existeix. No es tracta de donar doctrina a ningú, no estem
cridats a donar lliçons sobre el que és millor de fer o com s'ha de
comportar cadascú. Estem despullats, com tothom. Però estem en
mans de Déu. Doneu-me un punt on recolzar-me, sembla que diguem a vegades, i reconstruiré la meva fe enmig dels homes.
I aquest punt no existeix, si més no com nosaltres ens l'imaginem.
La fe cristiana no és allò que ens completa en els nostres límits,
no és el recurs explicatiu per a les buidors més o menys últimes
que trobem; la fe no és el terme de qualsevol desenvolupament
humà per tal que així quedi arrodonit. Sant Joan de la Creu deia
que, on no sabem, hi hem d'anar per on no sabem. I nosaltres tenim, O volem tenir, massa clar i català on arribar i com fer-ho.
Anunciem la memòria de Jesús, proclamem la plenitud de la
seva vida. Però en Jesús es recapitula la memòria dels vençuts,
i d'ells nosaltres com a màxim en fem documents. L'escletxa que
ens ha obert Jesús no és qüestió d'acceptació inteHectual i de
treure'n conseqüències, sinó de lliurament de la vida, sense demanar massa coses clares a canvi, ni esperar de tenir sempre una ex is• tència que hom pugui exposar de manera coherent i inteHigible.
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No es tracta d'esmorzar cada matí amb Ja transcendència. Es tracta de dure enmig dels homes, enmig dels pobres, d'acompanyar
i patir tanta so1itud i incomunicació, de romandre fidels enmig de
tanta solidari tat traïda; ben arrelats i arrapats a la gent. Ni millors
ni pitjors, simplement essent,hi. I apostar a favor de tots els anhels
i esperances que es desvetllin en aquesta fragilitat compartida.
Retrobar el gust de la fe és alliberar el desig de ser home, Un
estil de ser home que no és el que avui resulta vencedor, el model
de l'èxit que ens envolta, un home que contínuament racionalitza
els seus deliris d'omnipotència i que, per tant, es troba en contínua frustració. Per això Jesús digué que cal jugar a perdre la vida,
perquè tal com s'està construint la vida ens porta a la mort. Només
perdent la vida del domini, del prestigi, del rendiment polític com
a únic criteri, de l'eficàcia per damunt de tot, podem guanyar la
vida de la senzillesa, de la bondat, de la tendresa, de l'amistat, de
l'esperança dels que ben poca cosa -material, ídeològica o espirítual- tenen _ La vida de la llibertat.
Jesús ens ofereix l'espe rança, però en els seus termes, no en els
nostres. Ens ofereix la bogeria de la creu. Cada vegada crec més
que res no humanitza (ni despulla) tant com el sofriment. Quan el
sofriment propi és precisament el que resulta de compartir el dels
altres i acompanyar-los, quan no és l'acceptació passiva de la injustícia imposada si nó el fruit de comprometre la pròpia vida i acostar-se a la dels altres no ja amb a.udàcia o covardia, exaltats o
escèptics; simplement , seriosos. Amb aquella serietat última que
mai no està desproveïda d'humor, Si som deixebles de Jesús, no
sabem si seurem a la seva dreta o a la seva esquerra; el que sí
que sabem és que beurem el seu calze i que, paradoxalment, en
a.ixò trobarem Ja joia que anuncien les benaurances. Per això, i en
aquest sentit, «viure en el món» és el nom modern de l'ascetisme,
Ja nostra manera de submergir-nos en el desert i en el silenci
plenament esperançat.
La creació espera amb impaciència la manifestació dels fills de
Déu, Pe rò la llibertat dels fills de Déu ens deixa sense res absolut,
intocable o inamovible; sense res segur. Sense esquemes, sense teologies, sense espiritualitats, sense institucions; sense or ni plata,
només amb la paraula i la vida de Jesús. Voldríem ser cristians, sí,
però sense «passar-nos», l, tanmateix, la llibertat dels fills de Déu,
si és que en vivim, ens deixarà purament i simplement el suport i
l'apeHaci6 a la nostra experiència humana. Fosca, difícil, rica, acollidora, sempre refent-se i cercant, esperant contra tota esperança.
Oberta al misteri inefable de Déu. Ben mirat, de quina altra cosa
podríem parlar amb autenticitat, sinó?
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Tot això vol dir també construir les comunitats cristianes. Llocs
on cadascú sigui anomenat pel seu nom i pugui confessar, compartir i celebrar la seva vida. Llocs on la gent no es trobi per a dir
el que pensa sinó el que creu. Uns llocs on ningú no trenqui la
canya esberlada ni apagui el ble que vaciHa. Res no farem si no
ho bastim sobre una seriosa relació personal, sense el trobament
reposat i assaborit de l'eucaristia, sense ajudar-nos a descobrir i
crear contínuament la memòria de Jesús. Unes comunitats que
no es pensin que anem a arreglar el món o que no necessitin contínuament moments d'exultació més o menys ficticis per a subsistir. Jo no crec que, al cap i la la fi, els cristians arreglem gaires
coses. El nostre testimoni, la nostra tasca, allò a què la fe ens
empeny, és ser present s en els intents de netejar el que hi ha i
adobar el que calgui. Com quan rem dissabte al pis ens esforcem
a treure la pols de tot s els racons; prou sabem que haurem de tOfnar a ne tejar i endreçar, però ho he m de fer per tal d'estar de gust
a casa, poder-nas-hi trobar bé i poder-hi rebre els amics. Les nostres
comunitats haurien de poder dir allò de sant Pau: «No pas que ja
hagi assolit el terme o que sigui ja perfecte, però corro per si
me'n puc apoderar, ja que també el Crist Jesús es va apoderar de
mi. Germans, no penso pas haver-me'n apoderat encara; faig només
una cosa: oblidant-me d'allò que tinc al meu davant, corro cap a
la meta, cap al premi del concurs que Déu ha convocat allà dalt
en el Crist Jesús.» Hem de buscar en primer lloc el regne de Déu
i la seva justícia, i totes les altres coses (símbols, paraules per a la
fe .. .) se'ns donaran de més a més.
Si mirem massa e nrera, ens convertirem en estàtues de sal. Ser
cristians en el món és acceptar que cal sortir de casa nostra i anar
cap a la terra ignorada de la promesa. I si no hi anem massa capficats amb els nostres problemes (ni que siguin -de fe.) O mirantnos el me1ic, ens adonarem que en aquesta caravana ens acompanyen molts altres homes. Aquesta immensa majoria que desitja
infantar, amb dolors de part, una humanitat nova.
(/, . .. Qunque es de noche».

Josep M. Lozano
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Repensar la fe, refer la litúrgia,

_._ --- - - -- - -

reorganitzar l'Església
En fer el balanç de l'evolució del món cristià en els darrers
temps, la qüestió del compromís dels cristians, de la seva inserció
en la realitat social, és un dels principals capítols a considerar.
I segurament és un dels capítols on es recull una impressió més
positiva. Les coses han millorat.
Han millorat a nivell de principis, de teories: difícilment avui
algú gosaria dir que un cristià ha de separar·se del món, ha d 'allu·
nyar-se'n. Hem descobert que crcure no només és comprometre's.
però també que el compromís és imprescindible. La teologia de
l'alliberament ens hi ha ajudat, i molt.
Han millo rat a nivell de realitats, de pràctiques: avui hi ha
cristians compromesos al costat d'altres homes en tot tipus de tasca, en tot tipus d'acció social. Els cristians han deixat de formar
glup a part, han deixat de ser gl1 etto autoalimentat , es tructurat
al voltant dels seus partits, les seves escoles, els seus hospitals,
fins i to t amb els seus balls o partits de futbol parroquials.
~s clar que ens podríem preguntar fins a quin punt aquesta
evolució ha es tat fruil d'un esforç conscien t per part dels cristians o bé ha estat el mateix canvi social el que ha porLat inevitablement a aquesta socie tat secularitzada, on un món cristià ja no
té lloc. Segurament, i ni que sigui tòpic deu ser cert, hi ha hagut
una mica de tot. El cas és que el ghetto ha desaparegut, i la im·
mersió en el món és ara molt més real.
També sembla prou cert que en molts casos aquesta pèrdua
de món propi s'ha converti t en una pèrdua de fe, en un deixar
de ser cristians. Sigui perquè la fe es fonamen tava molt en la tra·
dició i els costums rebuts, sigui perquè no s'ha sabut descobrir
el nucli viu i valuós del cristianisme que es manté vàlid , sigui
per a ltres coses, de crisis de fe n'hi ha hagut.
Però queden cristians, que ara són cristians en el món. Cristians que han de redescobrir la seva fe en la nova situació. Que
han de refer la seva litúrgia dins d'aquest marc molt més modest
i anònim. Que han de reorganitzar la seva Església des d'altres
perspectives. Ai xò és molt sa.. Ens trobem que, aque ll procés de
compromís, d'acos tament al món, que vàrem descobrir i posar en
pràctica, ara reverteix, repercuteix sobre la mateixa fc, la interpeHa.
Sabrem tancar el circuit ? Sabrem fer aquest segon pas? Aquest
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és el gran interrogant. Des del compromís, des del món, repensar
la fe, refer la litúrgia, reorganitzar l'Església. S'enganya qui creu
poder seguir amb els seus ve lls esquemes després del compromís.
L'anada al món era un pas amb conseqüències, no ens podem
fer enrera. Hem d'aprendre a creure des de l'experiència quoti·
diana, amb les petiteses, el cansament, la mediocritat , des de la
realitat ambivalent del món on vivim. Hem d'aprendre a celebrar
sense grans temples, sense diners, sense coaccions morals, en la
senzillesa d'un petit apartament o d'una capella de barri. Hem de
muntar una Església simple, àgi l i eficaç, que ens posi en contacte
per ajudar-nos mútuament a viure la fe.
Assumim a fons aquest retruc. No ens quedem a mig camí; .
no més després d'haver ress ituat la nostra vida cristiana serem veritables «cri s tians en el món ». :E.s difíci l, com ho és tot canvi, tota
transició ; no es veu el final, i la inseguretat s'escampa. Però no hem
fet aquesta opció perquè sí, ni perquè sigui moda, sinó per fidelitat a l'Evangeli, al testimoni de Jesucrist. I aquesta fidelita t no
ha de defallir, ens ha d'impulsar fermament en aquesta reconstrucció del nostre ser cristians.
Raimon Ribera
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EVANGELITZAR, UN MISTERI

.

DE COMUNIO I DE CREIXEMENT
ANDREU MARQU~S
No hi ha dubte que quan Pau afirmava: «no m 'avergonyeixo
de l'evangeli que és una força de Déu per a la salvació dels
creients. (Rm 1,16) expressava quelcom que experimentava en la
pròpia vida. I ningú no pot predicar l'evangeli -és a dir, proclamar que la Creu del Crist és força de Déu i saviesa de Déu
(lC 1,23s.)- si no en té la vivència ell mateix. No valdria la
pena de predicar Jesucrist si no estiguéssim convençuts que
Ell ens fa possible un nou tipus de vida, una nova manera de
relacionar-nos amb el món, amb els altres i amb nosaltres mateixos (les tres coses inseparablement). I

I. Ponència Uegida per l'autor a les .U Jornades de consiliaris de
moviments de joves cristians de Catalunya. que se celebraren el 4, S i 6
de setembre proppassats, a Banyoles .
• Evangelitzar i ser evangelitzat» era el tema general de la trobada.
Agraïm a l'autor que eDS hagi permès publicar el seu treball en aquest

número de .Quaderns., desprb d'haver-De valorat l'interès pastoral i l'actualitat.
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I. EVANGELITZAR-NOS:
ASSIMILAR L'EVANGELI , ESDEVENIR CRISTIANS

L'expe riència cris tiana bàs ica, fonamental, és el pas de l'home
vell a l'home nou, és la vivència de la força que té l'evangeli
per a tra ns formar·nos. Els c ris tians no tenim cap experiència
directa (sen se mitjanceries) de Déu, perquè «Déu, ningú no l'ha
vist ma i» (Jo 1,1 8). Déu, i la seva força i la seva saviesa, el
cone ixem quan Ell mateix se'ns acosta en Jesucrist i ens salva
(d 2C 5,17). L'expe ri ència c ri s tiana de Déu és l'experiència de
la j ustificació de l'home. Per tant, el lloc privi legiat de l'experiència de D ~ lI és la nostra vida dc donació als altres (la vida de
com unió) en tant que Déu ens la fa possible per mitjà de Jesucrist : és aquí on hem d'expe rimentar la força i Ja saviesa de
¡'evangeli que és la força i la saviesa de Déu.

D'aques ta nova vida , d'aquesta nova manera de comportar-nos
respecte al món, res pec te als altres i respecte a nosaltres mateixos (i que és també, inseparablement, una nova manera d'entendre e l món, de comprendre els altres i de comprendre'ns
a nosaltres mateixos), en presentaré tres caracte rístiques que em
semblen fonamental s , per bé que la seva separació sigui sempre
més o me nys artificiosa:
- l'all iberament de la preocupació per nosaltres mateixos,
de la recerca àv ida de seguretat s (poder, diner, plaer, fa lsa saviesa), i l'acceptació de nosaltres mateixos;
- l'orientació d'amor cap als altres en una vida de comunió;
- un s nous ulls per a veure i entendre la realitat amb profunditat.

Servents inútils
«¿ Qui de vosaltres que tingui un servent a llaurar o pasturar,
li dirà, qua n torni del camp: Passa de seguida i seu a taula,
i no li dirà més aviat: Prepara'm el sopar, cenyeix-te per servirme fins que hagi menjat i begut, i després menjaràs i beuràs
tu? ¿ Ha de tenir potser agraïment al servent perquè ha fet el
que li ha manat? Així també vosaltres, quan haureu fet tot
el que sc us ha manat, digueu: Som servents inútils; hem fet el
que havíem de fer > (Lc 17,7-10).
Hem d'agrair a Déu que en s hagi tractat d'inút ils, que ens
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convidi a reconéixer que no som bons per a res. Si les arribéssim a entendre i a acceptar, trobaríem en aquestes paraules de
Jesús la nostra joia i la nostra llibertat. l al revés: si ens pensem
ser alguna cosa, quedem presoners de les nostres susceptibilitats
paralitzadores. Però l'acceptació d'aquestes paraules de Jesús no
ens resulta fàcil perquè portem dins nostre un personatge que
es creu important, que es revolta i s'encrespa quan ha de palpar
la pròpia inutilitat, la ineptitud per a les tasques decisives de la
vida (que es resumeixen totes en la capacitat de lliurament i c0munió).
Tanmateix, aquest personatge important i suficient, orgullós
d'ell mateix, és un personatge necessàriament lliurat a la desesperança : com que no ho pot fer tot i no tot ho pot fer bé, no
és estrany que no faci res i acabi en la desesperança. No és
estrany que esdevingui inútil precisament perquè es creu massa
útil. (Tot això són simples constatacions de realisme antropològic). Hem d'alegrar-nos, per tant, de les paraules de Jesús, ja
que pel fet de dir-nos ben cIar, des de bon començament, que
no som bons per a res, que som inútils, ens deslliura del terrible rei al cos que tots portem a dintre. Jesús ens situa en la
veritat, i dóna, al mateix temps, indirectament, la millor definició que mai s'hagi donat de l'església: _una colla d'inútils».
Però aquestes paraules de Jesús no han estat dites per aixafar-nos, sinó per aixecar-nos. No són només, ni principalment,
antropologia realista, sinó que SÓn evangelis, bona nova. Jesús
demostra aquí que no es fa iHusions sobre nosaltres, i que sap
molt bé que les tasques que ens proposa, les proposa a inútils.
l, malgrat tot, ens les proposa: aquesta és la gràcia de Déu
manifesta en aquesta paràbola. Després que hem estat llaurant
o pasturant ramats, Jesús ens demana encara que li preparem
el sopar i el servim a taula. Déu accepta, doncs, d'utilitzar a fons
els inutilitzables. Tot i ser inútils, Déu ens escull.
Això significa que, per al qui ens tria, no SÓn els nostres
gestos maldestres, els nostres desencants i espifiades allò que
compta, sinó la seva voluntat que el servim, la seva gràcia que ens
confia el nostre treball. La nostra aportació és, simplement,
acollir aquesta gràcia. No es tracta, doncs, que mesurem la nostra
habilitat o la nostra poca traça, la nostra eficàcia o la nostra
impotència. L'important és que fem el que hem de fer simplement perquè és el nostre deure i confiant en la gràcia d'Aquell
que ens hi crida. «Digueu: hem fet el que havíem de fer, hem
fet el nostre deure., conclou la paràbola.
Una altra certesa encara ens ha de donar confiança: Jesús
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no podrà oblidar demà allò que Ell mateix avui ha dit de mi:
que sóc un servent inútil. Jesús no tindrà demà les iHusions que
Ell avui ha dissipat en el meu cor. Sap molt bé que jo aniré
apilant errada sobre errada, oblit sobre oblit, relliscades a desdir. Per això mai no ens perdrà la confiança. Cap dels nostres
passos en fals no podrà fer malbé mai la confiança que tan
lúcidament, tan realísticament, ha posat en nosaltres.
Quina mostra de confiança que Déu ens digui: «Prepara'm
el sopar, cenyeix-te per servir-me fins que hagi menjat i begut,
i després menjaràs i beuràs tu» (Lc 17,8). Podem, per tant, acceptar-nos tal com som, tant en els nostres èxits com en els nostres
fracassos, tant en la nostra fortalesa com en la nostra debilitat,
perquè és d'aquesta manera que som acceptats, sense condicions,
per Déu en Jesucrist. Això ens dóna una vida nova: experimentem una nova llibertat enfront de les nostres ànsies i de les
nostres culpes. Aquesta experiència ens allibera de l'angúnia
d'haver de ser alguna cosa (d'haver de ser els primers) i ens
ofereix ]a capacitat de poder viure amb els altres en actitud de
reciprocitat i comunió, de coHaborar despreocupats en els treballs
d'equip, en els diàlegs i fins en els jocs. Altrament no ens seria
possible.
L'experiència d'aquesta llibertat, que ens ve de saber-nos
acceptats per Déu malgrat ser inútils i pecadors, ens rescata de
¡'esclavitud enfront dels poders d'aquest mÓn (la fama, el poder,
el diner ... ). Jesús ens ha ensenyat de mil maneres que aquests
poders no tenen l'última paraula, que aquests poders no són
Déu, sinó ídols que ens fem. Com que Déu és el Senyor de tot,
hem de confiar en la bonesa de la creació i usar de totes les
coses amb llibertat i de tal manera que resultin sempre bones
per a nosaltres i per als altres. Aquesta nova llibertat interior
que Déu ens dóna ens permet de treballar eficaçment per un
món nou que faci possible una vida digna per a tothom i on
sigui possible de fruir de l'alegria i de la bellesa de la creació,
ben lluny de tota opressió. Esdevenim lliures.

Estimar perquè ens sabem estimats
L'orientació d'amor cap als altres en una vida de comunió
ens ha de permetre de trencar el cercle viciós que ens surt espontàniament: el cercle infernal que fa que l'enemistat engendri
enemistat, l'odi engendri odi, l'agressió engendri agressió, Però
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el problema radica aquí: on trobar-lo, un amor així que trenqui
aquest ce rcle? Tot s sabem que l'amor humà es fa malbé fàcilment i falla sovint. I Jesús demana molt: «Sigueu compassius
com ho és el vostre Pare. (Lc 6,36) _ Amb una compassió com
·la del Parc del cel certament que trencaríem el cercle del desamor. Però d'on la traurem, la capacitat de compad ir, de perdonar, d'estimar?
. i!s evident que no n 'hi ha prou amb prèdiques moralitzant s
(de moral individual o de moral social), no n'hi ha prou ,,'anar
repetint el decàleg. Si en aquestes prèdiques no es fa altra cosa
que anar-nos repetint: . No cobejaràs, no desitjaràs » (Ex 20,17),
com més ens ho repeteixin més ens enfonsaran en la impotència. Sant Pau ho sabia molt bé: . De fet, la concupiscència, no
l'hauria pas coneguda, si la Llei no hagués dit: No cobejaràs>
(Rm 7,7). La proclamació de la Llei, doncs, no és encara evangeli. Anunciar l'evangeli és proclamar una bona nova. En canvi,
la pura i simple proclamació de la Llei és una càrrega feixuguíssima. Si només en s diuen les nostres obligacions però no ens
és oferta la força d'acomplir-les, tot plegat no és cap bona nova.
La qüestió decisiva, per tant, és la següent: on trobarem la força
d'estimar?
L'evangeli ens la dóna, aquesta força d'estimar: és així com
es revela en tant que força de Déu. L'evangeli no diu simplement: -Perdoneu, sigueu compassius, esti meu». L'evangeli diu:
«Perdoneu com sOu perdonats, estimeu-vos tal com jo us he es timat, sigueu compassius com ho és el vostre Pare». Si de veritat
ens arribéssim a creure que Déu ens perdona, per força nauríem
de perdonar. Si de veritat ens sentíss im estimats per Déu (cosa
que costa molt), ens sortiria espontani d'es timar. (En un pla
psicològic , veiem que només han esdevingut capaços d'estimar
aqueUs homes que han acceptat de sentir-se estimats i hi han
correspost amb agraïment). Predicar l'evangeli és això: proclamar de mil maneres, una i altra vegada, que Déu ens estima,
que Déu es compadeix, que Déu perdona. Si de veritat ens ho
arribe m a creure, la nostra vida en serà transformada.
Aquesta bona nova de l'amor de Déu, Jesús la proclamava
tant amb paraules com amb obres. Quan s'acostava a publicans
i pecadors, no els demanava que es convertissin prèviament,
sinó que primer s'hi acostava, compartia la seva taula, i així
els demostrava l'amor de Déu. Llavors els pecadors, trasbalsats
per aquesta experiència, es convertien. e.s el cas, per exemple.
de Za queu: .En veureu-ho, tots murmuraven: Ha anat a allotjar-se a casa d'un pecador» (Lc 19,7) . Pe rò Zaqueu, trasbalsat
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pel ges t d'amor de Jesús, es convertí i deixà de ser pecador :
. La meitat dels meus béns la dono a ls pobres, i a tots aq uells
a qui he defraudat res, els ho restitueixo quatre vegades més.
(Lc 19,8), Per això Jesús li digué: . Avui la salvació ha entrat en
aquesta casa)'). «El Fill de l'ho me ha vingut a buscar i a salvar
a llò que s'havia perdut . (Lc 19,9-10),
Quan e ls evangelistes ens vo len donar un esquema-resum de
"evangeli, ho fan així: «Convertiu-vos , que el regne de Déu és
" prop » (Mt 4,17). Vol dir: Déu se u s ha acostat, Déu s'ha apropat, i és per això que heu de convertir-vos. No diu l'evangeli :
• El regne de Déu sc u s ha apropat perquè us heu convertit>.
Allò que és primer és que Déu s'acosta a ls pecadors, se'ns acosta. D'aquí deriva -per a tots aquells qui acullen Déu en la feIa conversió, el canv i de vida. El mateix, dit amb la terminologia
de la teologia joa nenca: . Nosaltres estimem, ja que ell ens ha
estimat primer. ( IJo 4,19). «L'amor, l'hem conegut en això:
que ell donà la vida per nosaltres; i nosaltres també hem de
do nar la vida pels germans . (1Jo 3,16). Allò que sempre és primer és la iniciati va d'amor de Déu. El nostre amor és una consequència, una resposta.
Per tant , on l'amor humà es desfà o falla, allí l'home ha de
rer l'experiència de l'amor de Déu que mai no l'abandona i que
li dóna la força d'una vida per als altres i de comunió amb ells.
Aquesta experiència de l'amor de Déu i de ser salvats per Ell
es traduirà forçosament en obres. Sentir-nos acceptats ens capacita per a cceptar els altres . I aquesta experiència de l'amor
es timularà la nostra imaginació creadora a cercar nous mitjans
i cam ins d'e ficàcia .

Una nova mirada evangèlica

No ens és possible de viure com a CrIstians si no hem après
a pensar (a comprendre la realitat) com a cristians. Ben cert
que la conversió a l'evangeli és força m és que un simple canvi
de mentalitat. Convertir-se és, sobre tot, canviar la direcció de
la vida, un retorn cap a Déu , però és també un canvi -i un
canvi profund- de mentalitat (com ho expresa el mot m etal1oia) . De fe t, el nostre comportament en el món i la nostra visió
de les coses van sempre lligats l'un amb l'a ltra. En això els
homes ens distingim dels altres éssers: les coses, se les pot canviar a base d'operacions mecàniques exteriors. Un home, en
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canvi, no pot canviar realment sense que s'hagi operat en ell
un canvi de comprensió (com ens ho ensenyen bé diverses tècniques de psicoteràpia) . Per aconseguir de tractar els altres
diferentment cal haver après a veure'ls diferentment. J el mateix
passa pel que fa a un mateix. Viure segons l'evangeli comportarà
sempre, per tant, una mirada -una comprensió -evangèlica
sobre nosaltres, sobre els altres, sobre totes les coses. I, gairebé
sempre, aquesta nova mirada evangèlica és un capgirament de
la manera espontània de veure les coses.
Un breu exemple, tret del quart evangeli. Joan, amb la seva
finíssima ironia teològica, és un mestre consumat en l'art de
fer-nos veure la veritat profunda de la vida, l'art de mirar la
realitat segons Déu. Ni allò que anomenem la naixença és la
veritable naixença (episodi de Nicodem), ni allò que tenim per
mort és la veritable mort (Llàtzer). Ni és l'aigua el que apaga
la nostra set profunda (la Samaritana), ni és el pa el que sacia
la nostra fam veritable (discurs del pa de vida). Els cecs poden
veure la llum del món , mentre que molts que es pensen veure-hi,
de fet són cecs (cec de naixement) . I , sobretot, la Creu, malgrat
que sembli un abaixament, és la veritable exaltació (Jo 8.28;
l2 ,32s) .
Anar aprenent tot això és avançar decisivament en el camí
de la conversió cristiana. ~s seguir aquell consell de sant Pau:
.Si algú es creu ser savi en les coses d'aquest món, que es faci
neci, per poder arribar a ser savi. (1C 3,18). Però -evidentment- si volem viure segons Déu i ajudar els altres a viure-hi,
hem d'arribar a ser savis segons Déu, que és l'autèntica saviesa.

Il.

EVANGELITZAR: OBSTACLES ACTUALS A L'EVANGELI

Amb tot el que portem dit, ens hem situat d'alguna manera
en la temàtica d'aquestes jornades: només podem evangelitzar
els altres en la mesura que ens anem fent nostre l'evangeli,
assimilant-lo. J és precisament el mandat imperatiu que tenim
d'evangelitzar allò que ens agullona a anar esdevenint, nosaltres,
evangelitzats, és a dir, cristians. La tasca d'evangelitzar és realment un misteri de comunió amb els altres i de creixement personal: en la mesura que , gràcies a la força de l'evangeli, obte64

nim la nostra lIibcrta t, aconseguim una major comunió amb
els altres i una major donació als altres, i anem adquirint una
saviesa segons Déu , només en aques ta mesura esdevenim capaços d'evan gelitzar. t S a dir: esdevenim capaços, fins sense proposar-nos-ho, de vèncer els obstacles que dificulten que l'evangeli atenyi l'home d'avui _
Potser ca l, a ra, dir a lguna cosa d 'aques ts obstacles. N'he triat
t res que els psicòlegs de la reli gió acos tumen a presentar, entre
altrf;'s, co m a ge ne rad ors d'a teisme. Els prese ntaré en l'ordre
segi.ient:
- l'esperit de l lIiu re examen provinent de la mentalitat científica ;
- e l conflic te entre, per una banda , la suficiència de la felicitat i del plaer i_ pe r l'altra, l'es pera nça de salvació;
- la malfiança envers "experiència religiosa interior.!

Mentalitat científica í lIíure examen

L'antic conflic te entre ciència i reli gió sembla avui superat
en la seva forma més viru lenta : la ciència és més modesta ¡,
sobretot, la reli gió no té tant la pretensió d'intervenir en dominis a li en s. A més, moltes enquestes fetes per psicòlegs semblen
indicar que els dubtes i abandonaments de la fe són força m és
freqüents entre e ls qui es dediquen a ciències humanes (psicologia, sociologia , filosofia, his tòria, ...) que no pas entre els qui es
dediquen a ciències més estric tament positives. Això su ggereix
que no és tant l'es perit científic com a tal allò que juga aqui
decisivame nt sinó , més aviat, el tipus de ciència. Les ciències
humanes semblen, per una banda, conduir l'home a considerar
les font s no reli gioses (estructurals, inconscients) del concepte
de Déu (Nietzsche, Marx, Freud), i, per altra banda, a reduir la
reli gió a una dimen sió humanista (certs hegelianismes i fins la
teologia de la mort de Déu)_
Però, a més de tot això, i d 'una manera molt menys reflexionada però molt més difosa , s'esdevé que, quan la fe cristiana
és presentada com un sistema rfgid de dogmes i d'històries més
2.

Per a aquesta segona part seguiré, bàsicament, l'estudi d'Antoine
Analyse phycholog;que du phéllomèlle de l'athéism e. que es
troba al ll ibre dirigit per J. GJRARDI, Des chrétiens ¡nterrogent /'athéisme.
vol. I. pp. 2 13-250, DescJée, Paris, 1967.
VERGOTE.,
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o menys fabuloses amb molt poca incidència e n la vida, fa l'efecte d'un món irreal, desproveït de significació, com si es tractés
d'historietes de bruixes i catifes voladores.
Per a molts homes formats en l'esperit científic (i aquest
esperit ens impregna, poc o molt, a tots) l'acceptació de les
veritats religioses pot fer l'efecte d'una capitulació de la raó
davant de veritats que li són inassimilables ... i, alhora, com una
injustificable presumpció, per part de l'home, de voler atènyer
realitats massa elevades. (El creient, naturalment, ha d'haver
obtingut la convicció que l'assen timent a l'evangeli allibera la
seva raó , l'obre a l'Altre -amb ma júscula i, alhora, amb minúscula- i li fa descobrir en profunditat la seva condició d'home).
Una altra font de dificultats és que les ve ritats religioses se
solen presentar com a eternes i immutables, i per això fan
l'efecte de ser incompatibles amb el camí propi de la raó, amb
el camí discursiu i temporal d'una raó sempre inte rrogativa per
la seva mateixa natura. És en aquest sentit que el filòsof Merleau·Pon ty deia: «La conscience métaphysique et morale meurt
au contacl de l'absolu» (la consciència metafísica i moral mor
quan entra en contacte amb l'absolut) . 1 feia aquesta comparació: introduir Déu en la vida humana és com introduir un cristall de sal e n una solució saturada: tot cristaHitza, tot queda
fixat, immobilitzat, encarcarat.
En resum, aquest conflicte entre raó i religió es pot sintetitzar dient que la raó vol trobar la seva llibertat i la seva plenitud
en el moviment d 'una recerca interrogativa (contingent) i sempre en progrés. Davant el misteri de la fe , la raó pot témer que
haurà de fixar-se en una immobilitat passiva que seria la seva
mort, pot témer que hau rà de deixar-se desposseir per l'acolliment d'unes veritats ex.trínseques que la privarien de tota esperança d'iniciatives creadores.
És tasca, evidentment, dels teòlegs de fer veure que les coses
no són així: que, després d'un inevitable salt en el buit, la raÓ
es retroba a si mateixa, transformada. I que fer un salt en el
buit és inevitable en la vida, es faci l'opció que es faci (cf. Manod) .

Erotisme. hedonisme. plaer

Segons enquestes entre gent jove -és a dir, entre persones
encara parcialment immadures- es veu que pensen en Déu
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sobre to t en les dificultats materials i morals. Hi pensen, en
canvi, molt poc e n moments de joia i de plaer. Per altra banda,
és freqüent entre persones que han madurat la seva fe que hagin
integrat joia i plaer e n la seva ac titud re ligiosa i que la seva
pregària -pe r exe mple- sigui essencialment de lloança i d'acció de gràcies. Pe rò aquí només s'hi arriba a través d'un aprofundim ent de la vida cris tiana i del sentit de la realitat humana.
En un pla de pu ra espontaneïta t (quan encara no hem estat
«cduca ts , per la realita t de l món i de Déu ) el plaer evacua la
necessita t de Déu lot tendint a sup rim ir e l des ig de salvació.
El plaer és, en efec te, un momen t de plenitud in terior, una expe·
riència de totalitat en la qual l'existència humana creu deslliurar·se de la pròpia insufi ciència i no percep el s propis lfmits,
la p rò pia pobresa .
En el plae r sexua l aques ta ex periència de p lenitud pot a tènyer
la seva intensita t suprema. L'orgasme constitueix el model típic
d'allò que certs psicòlegs anomene n l'expe riè ncia del ci mal
(e:c pé rie nce d e som m et ) que suspèn imag inàriament i afectivamen t el temps , aboleix l'espa i, suprimeix separacions, i esborra
tota me na de limitacions i fronte res (Romain Rol1and , Georges
Bataillc). La sexualit at sembl a ofe rir a l'home una mena de salvació en una ple nitud exhaus ti va. tS normal, per tant, que el
desve tlla ment de la sexualita t en l'adolescència sembli situar
l'ésser humà davan t una alte rna tiva fe ta de dues plenituds apa·
rcntme nt antagòniq ues (ex pe riència e ròtica i experiència de Déu)
i que, dava nt la plcnitud del plaer, Déu semb li «no fer el pes. ,
esdevingui com inconsistent. Fan nota r també els psicòlegs que
els adolescents , en Ics seves p rofunditat s afectives, viuen sovint
Ics expe riències sexuals com un absolut de felicitat, com un trencament de fron ters i de límits, a l qual l'Absolut diví sembla
oposar-se irreduc tiblement.
En resu m, l'esperi t de fruïció costi el que costi (l 'hedonisme)
pot ser un ob stacle per a l'eva ngelització pel fet de tendir a elimin ar l'espe rit de pobresa (el sentit de la pròpia contingència)
i pe rquè, espontàniament, fin s sense arribar a l'hedonisme, és
viscut sovint com en con flicte amb l'Ab solut de Déu. Aquest
conflic te po t ser agreujat per dive rsos fac tors sociològics. D'una
banda, per un moralisme eclesiàs tic massa estre t que pot carregar les expe riènc ies eròtiques amb una culpabilita t desmesurada.
D'altra banda, pe r un clima d'erotització massa in sistent, pe r
un hedonisme ambiental massa accentuat, que fa evadir de la
realitat i esmussa el sentit de la pròpia contingència. La recerca
àvida del plaer costi el que costi i peti qui peti (hedonisme exa-
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cerbat) ens fa sentir l'Altre (el proïsme i Déu) com un intrús
hostil.
No hi ha dubte, però, que l'experiència de l'amor-tendresa
(que és ¡'autèntic amor sexual) pot ser viscuda -i ha de ser
viscuda- com un do de Déu. En efecte, en l'intercanvi amorós
l'home experimenta una felicitat i una bondat dels quals reconeix
que ell no és la font. Però aquí no s'hi arriba sinó a través d 'una
maduració en la fe i en l'amor. l no cal dir que aquest amortendresa queda molt lluny d 'un cert erotisme, l'essència del
qual és la transgressió de tota mena de límits. No hi ha dubte
que la sensació d'omnipotència que acompanya el trencament
de tabús i l'evasió de la realitat és exactament el contrari de
l'esperit de pobresa amb el qual l'evangeli ha de ser rebut.

Suspicàcia davant "experiència religiosa
Segons enquestes fetes entre creients de professions in tel·
lectuals (en sentit ample), aquests creients manifesten una gran
malfiança envers la idea d'una experiència religiosa. Es malfien,
concretament, de les experiències religioses que ells mateixos
havien ret a l'època romàntica de l'adolescència. Tot i que, al
mateix temps, es planyen de no tenir actualment experiències
religioses i reconeixen que aquesta absència fa la fe singularment
difícil. L'experiència religiosa és tinguda sempre com a essencialment afectiva, i aquest és el motiu de la malfiança (la malfiança
envers el sentiment i la pura interioritat sembla una de les
característiques de la modernitat). El terme «mística» suggereix
als enquestats el mateix tipus d'experiència intensament afectiva
on l'home té la impressió que la presència divina es fa immediatament evident al cor sensible.
Vergote dóna tres raons d'aquesta malfiança.
1. A causa de tota la seva formació inteHectual, l'home contemporani ha après a fer la crítica de l'afectivitat i de la interioritat. l!s veritat que l'época moderna es ca racteritza pe r la
descoberta de l'irracional, però aquesta descoberta té com a finalitat última decantar-lo i dominar-lo. La psicoanàlisi, per exemple, ha fet una crítica summament corrosiva de la consciència
racional tot fent veure que aquesta, molt sovint, no segrega altra
cosa que racionalitzacions inconscients (elaboracions secundà-
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ries). Mai, abans de la psicoan àlisi, no s'havia sospitat fins a quin
punt la consciència arrela en les pulsions, es troba travessada i
enfosquida pel" clics. Però la psicoanàlisi -ben lluny de ser un
procés i una denigració de la raó- és una exploració racional de
l'inconscient que té com a finalitat de restituir a la consciència
una lucidesa i un poder augmentats. El vell Freud deia que era
un adorador del déu Logos , d éu que té una veu molt feble però
que és l'únic que val la pena d'escoltar i adorar.
Aquestes i d'altres recerques sobre l'afectivitat i les motivacions humanes han introduït en el nostre clima cultural una
nova lucidesa i un esperit crí tic molt gran que cerca de trobar
-i sovin t troba- motivacions obscures i inconfessables (sovint
inconscients) a les arrels d'allò que semblava més sublim. L'àmplia difusió d'aques t clima c ultural ha disminuït la confiança
en una experiència religiosa interior que és tinguda, bàsicament.
com de tipus afec tiu i de tipus sublim .
2. Aquesta malfiança és rdorçada encara per la moderna
concepció de l'ésser conscient de l'home com a consciència ober·
(a :.lI món:
l'home és sempre un «ésser·al·món·amb·altri». Això,
cada corrent filosò fic (fenomeno logies. neohegelianisme i els di·
ferent s marxismes) ho expressa a la seva manera, però hi ha una
coi nc idè nc ia bàsica innegable (que potser no és altra cosa que la
tematització filosòfica d'una convicció generalitzada, i que -de
rctop- influeix en aquesta convicció comuna). Així, la fenomenologia concep la consciència com a essencialment intencional.
i fa la crítica de la introspecció. Heidegger caracteritza l'ésser
de l'home com a ésser-hi (Da sein): l'home hi és, és al món . en
la mes ura que té cura (Sorge) d'aquest món. Per a Hegel la
c iència de l'home és ciència de les obres de l'home, de les fi gures
de l'esperit humà. l , segons Marx, allò que fa real l'home és el
treball en el món i la praxi social.
En totes aquestes filosofies, s'hi pot veure l'expressió teòrica
d'una concepció general, avui comuna, segons la qual l'home només és real (només és ell, sense inautenticitat i sense alienacions) en tant que està obert al mÓn i ocupat per aquest món.
No hi ha dubte que el cristianisme ha de deixar-sc posar en
qüestió per aquestes concepcions antropològiques. Però molt
probablement, si l'experiència cristiana fonamental és el pas de
l'home vell a l'home nou -si és l'obtenció de la llibertat , de la
comunió ¡ donació, d'una nova saviesa-, cal afirmar que l'experiència cristiana del poder i de la saviesa de Déu per mitjà de
l'evangeli de Jes ucrist no és una experiència de tipus introspec69

cionista o intimista, sinó que és una nova vlvencia d'un mateix,
dels altres i del món, i un treball per aquests altres i pel món .

3. Un altre motiu de malfiança envers l'experiència religiosa
interior (envers -per exemple- la impressió que la presència de
Déu se'ns imposa immediatament, irresistiblement) és el record
d'experiències religioses d'aquesta mena fetes durant l'adoles·
cència. Els adults se'n malfien, ja que són identificades com a
pròpies d'una psicologia típicament adolescent i, per aq uesta
raó, desqualificades.
Les enquestes fetes a adolescents fan veure la importància
que e lls donen a aquestes experiències religioses interiors que
van lligades generalment a un sentiment de solitud i a dificultats
afectives (i que, pe r tant , poder ser fàcilment interpretades com
una superació d'aquestes dificultat s per m itjà de l'omnipotència
narcisista del desig). Per això és comprensible que l'adult -que
ha sobrepassat aquestes dificultats d'adolescència i també una
mica (hem de suposar·ho!) el narcisisme- s'aparti amb mal·
fiança d'una experiència religiosa que veu lligada a aquestes di·
fIculta ts i a aquest narcisisme. En efecte, la psicologia fa veure
que la reacció afectiva contra un es tadi psicològic anterior és
una llei essencial de la maduració humana, del fer-nos homes.
Els adults es mostren aHèrgics a tot el que els recorda el narei·
sisme afectiu de llu r adolescència, del qual guarden un record
preconscient com d 'un estadi que ha calgut sob repassar per tal
d'esdevenir adults.
Evidentment, de cara a la superació d'aquests obstacles a
l'evangelització, hi cap un tractamen t inteHectual, filosòfic i teològic, que desfaci malentesos. I cal que algú fac i aquest tracta·
ment inteHectual. Però allò que és decisiu és el testimoniatge de
la vida. J!s decisiu que visquem l'evangeli no pas com una consolació narcisista sinó com a força de Déu que ens obre cap al
món , cap als altres, ens allibera de la preocupació per nosaltres
mate ixos i de la recerca àvida de seguretats, i ens dóna uns
nous ulls i un nou cor per a sentir i veure els altres, i, d'aquesta
manera, en trar-hi en comunió i conèixer la veritat de l'home i de
Déu. Com deia sant Agustl: .Non intratur in veritate nisi per
caritatem. (només per la caritat s'entra en la veritat).
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ENTORN DE LA TRANSMISSiÓ
DE LA FE
FREDERIC BASSÓ

Aquestes ratlles volen significar una amical lectura critica
dels articles de Josep M. Totosaus, .Transmetre la fe, avui?»,
publicats en aquestes mateixes planes i, recollits, després, amb
el mateix títol, en forma de llibre 1. «Lectura crítica» no vo l sig·
n¡ficar pas una actitud adversa al que contitueix el fons dels

articles de l'amic Totosaus. Ben al contrari: la seva lectura resu lta plaent per ser d 'aquells textos on es diuen ben dites coses
que hom intueix i no encerta a expressar. No hi ha sinó felicitar l'esforç de claredat i precisió, a les quals, per altra banda,
l'autor ja ens té acostumats.
No obstant, la seva lectura m'ha suscitat algunes reflexions
crítiques, no tant en relació al que es diu, com a alguns pressupòsits que d'al guna manera s'hi impliquen o a algunes conseqüències que se'n podrien generar, donada la situació en què
ens trobem en el camp del que l'autor anomena, ela transmissió
de la fe •.

Una realitat que ens és donada
En primer lloc, una reacció critica d'ordre diguem-ne teològic.
En tots els articles es tracta de la «transmissió de la fe . i s'afirma que la fe, pròpiament, no es pot dir que sigui plenament
assolida fins a l'edat adulta. Resulta doncs que no es pot parlar
pròpiament de fe abans d'haver assolit aquesta maduresa, sinó
únicament en termes de «preparació », de cr:camí vers», Tot això
és cert, però penso que potser serà bo tenir present d'alguna
manera que la Realitat que proclama el missatge cristià és quel-

1. . Quaderns de Pastoral », núms. 46-47, 49 i 51 i coHecció L'Espiga
núm. 7, Publicacions de l'Abadia de Monl~e rrat.
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com que es realitza en l'home abans de la fe de l'home. En defi·
niti va. la fc de cada home no provoca el començament de Ja

relació de l'home a mb Déu , sinó que és el començament del -re·
coneixement . personal de la seva relació amb Déu. La Realitat
que la fc creu és anterior a la fe del creient.
El do de Déu pel Crist als homes no és únicament un do
ofert, que espera que l'home «cregui . (el conegui i l'aculli per
lIna fc personal conscien t, lliure i autònoma), per comunicar-se
de fet, sinó que és un do donat, que és i actua en l'home que no
hi posa obstacle pel pecat. Certament espera i anhela ser reconegut i secundat conscientment i lliurement per la fe, però no
espera aquesta fe conscient i explícita per comunicar-se a l'home
i salvar-lo.
Si mirem la fe com el «reconeixement» i acolliment que l'home
fa d'aquest do donat, la fe serà en proporció a la capacitat real
de cadascú. Certament és ve ritat que la fe no serà plenament hu·
mana fin s que l'home no sigui capaç d'actes plenament humans
a l'edat adulta. Però que una fe no sigui plenament humana o
-adultament. humana no vol dir que no sigui veritablement fe
humana .

El do gratuït de Déu no espera per comunicar-se que l'home
sigui plenament realitzat. :es gra tuït , anterior a tota resposta
humana. ¡;s a l'interior del do donat de Déu que l'home es realitza o es destrueix, tot obrint-se o tancant-sc a la ver i t~lt i al
bé. I el do gratuït de l'Esperit és donat preveient -i malgra t- el
pecat , el rebuig de l'home : és do donat i per-donat. L'home és
estimat i pe rdonat a l'avançada de tot possible mèrit i pecat.
La conversió del pecador és obertura i acollimen t del Perdó.
El Regne és quelcom fe t, establert de ma nera irreversible. Tota
veritat i amor és Gràcia, i lot odi i mentida és Pecat!

L'Església I la fe dels creients
Si tot això és veritat. és necessari mirar l'Església sobretot
com a lloc, espai, de reconeixement pe r la fe de tota aquesta
realita t de gràcia. L'Església és l'àmbit del reconeixement del
Regne. No s'ha de mirar, doncs, com una mena de grup ideològic dels qui professen una mateixa concepció de la realitat i unes
mateixes conviccions, i del qual, pe r tant, es forma part quan
hom assoleix plenament aquestes concepcions i conviccions . No
és ben bé la fe dels creients el que constitueix la meduHa essencial

72

'è e l'Esp:lésia, s inó la rea litat del do donat de Déu que la fe r econeix. La fe certament és essencial a ¡'Església, perquè constitueix
precisament allò qu e la distingeix de l Regne de Dé u. L'Esglés ia
no s 'ide ntifica amb ci Regne de Déu, però tota la realitat de
l'Església està en fun ció d el Re gne, N'és un espai humà de vivència conscient pe r la fc. L'Església és, doncs, comunitat de fe,
però per aq ues ta fe, reconeix , acul l, viu i celebra, aque lla r ealitat
que la cons titue ix mcduHarment: la comunió de l'Esperit, del do
don a t!

Així l'Esglés ia . la comunitat cristiana, adquireix com una mena
d'entitat en e lla m a tei xa, superior, per dir-ho així, a la suma de
Ics «fes» de tots els seus membres. La professió de fe de la comunitat constitueix l' Església. i en ella cada m e mbre viu la realitat
de la comunió de l Regne a mb més pl en itud del que la seva sola
fe re rson~d li permetria de viure. En l'E sglésia, cada creient
viu no solament al nive ll de la seva fe , sinó al nivell de la fe d e
la comunitat. ~s clar que cadascú ha d'aportar la seva pròpia fe,
però és més la qualitat su bj ec tiva d e l seu ac te de creure que no
la perfecció objectiv:l de la fe que creu.
Ce rt a ment ca l dir que l'Esglés ia ha de ser una comunitat
d 'adult s , en quant qu e són els adults els que , per la seva fe plename nt asso lida, só n la base que constitueix la comunitat de
cre ient s; pe rò això no vol dir que sigui exc1usivament això. En
l'Església , l'infant, l'ado lescent , fins i tot el ~ ubnormal. han de
viure «la seva fc », el se u recon e ixemen t i aco ll iment d el do donat.
E l que ca l és qu e la fe de l'infant s igui realmen t infantil i la
dc l'adolescent, ado lescent. , és en aques ta fe de l' Església que
els infants són batejats. 'f.s la com unitat qui fa un acte de fe,
de recone ixe men t de l'acció de Crist en l'infant. No é-- qu e l'E~
glésia fa c i un acte d e fe, que «toca ria » fer a l'in fant i qu e, co m
qu e és p et it , c i fa ella per ell, el fan els pares per elL Res d'això!
L'Església, e ls pares , fan e ls que els toca fer a ell s : un re coneixement joiós i agraït de tot allò que Déu realit za ja, per Cri s t. en
l'infa nt. 1 el ba teja t fa el que li toca fer a e ll : adherir-se a aquesta fe de l'Església al nivell de què és capaç. I per tant, un pur
«no posar obs tacle», s i això és l'únic que és capaç de fer. Aques t
«no posar obs tacle), la fe de l'Església el reco neix i el celebra
com obertura a l do donat d e Déu, i per tan t com unió real a mb
el Regne, L'Església celebra el signe de l'Aliança, perquè sap que
aquesta, radi calment i definitivament, és «iniciativa gratuïta i
realitzada » de Déu . Do donat!
Certament la sacramentalització massiva dels infants desfigura i desvirtua tota aquesta qüestió. Però potser no caldria que
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la reacció contra aquesta situació anuHés el sentit veritable del
baptis me dels infants en l'Església.
L'Església, la comunitat eclesial, sap per la fe que no solament viuen la realitat del do de l'Esperit els que per una fe
lúcida i conscientment plena en tenen un ple i total coneixement
i acolliment. Sinó que cadascú està en comunió amb el do donat
de l'Esperit al nivell de la seva obertura real al bé i a la veritat
i que cadascú el reconeix i l'acull per la fe al nivell de la .;;eva
possibilitat real. ~s bo doncs parlar d'una fe adulta, en relació
a l'home adult, però també deu ser bo parlar d'una fe infantil,
i una fe adolescent i fins i tot una fe del subnormal!
Ho m té la impressió que es parla massa com si la realitat ,!cIa vida cristiana fos quelcom que solament es pot viure al nivell
d'una fe plenament adulta, conscient, lliure i autònomament responsable, i de la qual, per consegüent, les edats anteriors solament poden ser una preparació. L'Església seria exclusivament
una comunitat d'adults. Solament els adults podrien participar
en la celebració dels sagraments. En l'Església, els infants i el s
adolescents, no serien membres de ple dret, sinó solament uns
aspirants a ser-ne: uns que, en ci millor dels casos, es prepararien per a ser-ho.
Que l'infant i l'adolescent preparen l'home adult és veritat,
però potser caldria remarcar que aquesta preparació solament
es realitza degudament tot vivint al màxim plenament possibl e
la realitat del que pot ser la vida de l'infant i de l'adolescent.
L'amic Totosaus reacciona encertadament contra una fe infantilitzada, però no és el mateix una fe infantilitzada que una veritable fe infantil, una fe de l'infant.

La crIsI i la ruptura: un pas entre dues madureses
L'autor dels articles ataca un «model de creixement biològic -,
que consideraria la creixença humana com un procés pacífic, pertorbat solament per algu na crisi de creixement. Ell afirma que
un procés així solament pot funcionar a l'interior de grups tancats. Tot això és ben cert i afirmaria més encara per la meva
part: aquest tipus de procés pacífic no funci onaria de veritat ni
dintre de grups tancats. Si fos així del tot, simplement no hi
hauria creixement humà. D'aques ta manera la persona humana
no esdevindria autònoma. Restaria perpetuament en una situació
d'infant o d'adolescent.
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La creixe nça de l'home no es resol en una continuïtat paci·
fica. sinó que passa per una c risi que implica una certa ruptura.
Ara bé. aquesta ruptura. al meu entendre i segons el que he
pogut estudiar i ex perimentar. no s'ha de veure tant com quel.
com que tallaria pel mig un procés que, per tant, constaria de
dues parts, la segona de les qua ls trencaria amb la primera,
sinó més aviat com el punt crític de pas i per tant de ruptura
entre una etapa que assoleix una maduresa pròpia encara que
provisional i una altra etapa que reelaboraria una maduresa
definitiva i autònoma.
L'infant, certament, prepara la maduresa, però ho fa per
mitjà d'una cons trucció plena i ha rmònica, encara que provisional , de tota la personalitat humana. L'element que li manca,
a l'infant, és l'autonomia: l'infant és un ser humà depenent.
Però, dintre aquesta dependència. assoleix una relativa i provisional maduresa en totes les seves facultats humanes. La manca
d'autonomia fa que , essent depenent , no assoleixi el que en podríem dir coherè ncia interior. Cada una de le s facultats humanes
assoleix com una ma duresa independent de les altres i totes són
sostingudes i cohesionades ex teriorment per l'ajuda dels grans
amb qui viu. L'adolescència serà precisament una reconstrucció
del tot, p erò ja de manera aut ònoma, creant una cohesió interna.
El pas doncs implica deixar la dependència i assumir l'a utonomia . t.s pas amb ruptura.
L'home, així, no és tant un ser que durant una etapa -la
inf.l ncia- adq ui re ix uncs cascs i després, en l'adolescència, n'adquireix unes a ltres. Evidentment que en algunes coses es a ixí,
sobretot en el camp de l'adquisició de coneixements. Però en el
camp de la cons trucció de les actituds i qualitats humanes profund es, e l p rocés de l'adolescència-maduresa és com una repetició en clau d'a utonom ia del procés de la infà ncia.
Si es mira a ixí, és cIar que l'infant prepara la maduresa, però
la pre para precisament realitza nt el seu propi procés de maduració en tot s els aspec tes de la vida huma na. El que interessa
en tota edu cació infa ntil és fer viure plenament, a l'infant, la
seva infà ncia i , trac ta nt-se de la fe, el que cal és fer viure a
l'infa nt cris tià una plena infància cristiana . L'infa nt no és únicament una promesa de futur, no és solament un ser que després
serà una persona ad ulta. t.s un infant, amb tota la grandesa
del que és un infan t e n la seva relació amb Déu en i pel Crist.
I e ls grans que el protegim no solament l'hem de preparar perquè un dia reconegui l'amor que Déu li ha tingut sempre, sinó
que hem de procurar que, ja ara, a la seva mesura, visqui reco-
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neixent i agraint l'amor que Déu li té, el do que Déu li dóna,
i que a la seva mesura participi , fin s i tot en els sagraments,
de la seva comunió.
El fet que un infant visqui una infància cristiana no assegura,
certament que després viurà en la fe Ja madu resa. Però el fet

que en arribar a la maduresa una persona no integri la fe en
la seva vida, no desvalora e l fet que hagi viscut una infància
en la fe. La fe adulta no serà certament la floració normal de
la maduració de la fe de la infància. La fe adulta no és una
continuació ni una perseverànça de la fe infanti\. La fe infantil
s'acaba en acabar-se la infància. Si no es així. aquesta fe, ja
infantilitzada, estaria constantment amenaçada de mort. Propiamen t ja no seria veritable fe.
Superada la infància, és necessari iniciar un nou camí, que no
és continuació del primer, sinó que ha de reprendre el procés
des de la base. Una catequesi vàlida no ha de tenir en compte
solament una situació de crisi que dificulta la continuitat. Ha
de tenir e n compte que s'ha d'operar una ruptura i un recomençament. ':'s necessari, per assoli r una fe adulta , deixar com
Abraam la terra dels pares per recomençar un camí nou a l'aventura, en la recerca de la pròpia personalitat autònoma.

La catequesi Infantil
Però al meu entendre en relació a aquesta operació de creixença definitiva, la infància, no so lament ha de ser un temps en
què s'han acumulat alguns materials, o s'ha après l'ús de certs
utillatges, sinó l'experiència joiosament viscuda d'una plenitud
personal, malgrat que infantil, dintre l'ambient en què l'infant
s'ha realitzat. l si aquest és cristià, la vivència joiosa del coneixement i la celebració del do de Déu en el Crist en la comunitat
dels cristians.
Tot això no exclou que l'educació de la fe durant la infància
s'hagi de centrar primordialment en l'educació d 'aquelles actituds humanes que són com la base, l'estri, que permetrà progressivament una vivència seriosa de la fe; precisament perquè és
en la primera infància quan s'adquireixen radicalment les actituds humanes fonamentals . Però no vol dir que hagi de reduirs'hi. Ni que el cultiu d'aq uestes actituts no s'hagi de fer constantment en les edats posteriors.
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Si totes aquestes refl exions són và lides, po tse r caldria matisar
certes expressions que l'amic Totosaus accentua amb força.
La ca tequesi infantil és certamen t provisiona l; però, ¿és «només provisional»? Certament he m d'aportar eleme nts que «demà
podran se r útils» però ¿solament pe r a ixò i gens pel -seu possible
va lor avui »?
Penso que , aques t de mà i aques t avui, no s'han de plantejar
tan altc rnativament , de mancra que l'un anuH i l'altre. Pe nso que
e n la d ialèctica de la const rucció di nàm ica de la personalitat ,
di ntre un ve ritable cre ixement antropològic (no simplement biològic), la plen itud real de l'avui prepa ra el demà i que la preparació de l demà aj u da a descobri r la verita ble p lenitud de l'avui.
La crisi de la fe dels adolescent s i joves potser no es deu tant
al que l'infant ha viscut durant la infància com a no trobar
e ntre els adults models engrescadors de vida cristiana. Però això
no es resol afeb lint la vivència de la fe en la infància, sinó intensificant l'an imació de la vida cristiana de ls adult s. Dintre una
comunita t d 'adults, e ls in fa nts podra n viure sens dubte plenament la seva infància en la fe .
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Del món estudiant

universitari

Presència catalana
a nivell internacional
La j a tradicional presència de
Catalunya en els moviments ca·
tòlics internacionals d'estudiants
ha tingut una nova confirmació :
el Conseli Mundial de ia JECI ha
acceptat com a membre de ple
dret el MUEC de Cataiunya i les
Illes . Fins ara aquest moviment
era ja membre afiliat al MI EC, el
moviment internacional germà,
des del 1975 (vegeu «Quaderns de
Pastoral» núm. 40, 1976, 71). De
la JECr, n'era ja membre collaborador . Amb aquesta acceptació, és dels pocs moviments na-
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cionats de caràcter no estatal reconeguts, com passa també amb
la JEC Valona, la Flamenca i la
de Quèbec. A més, un català, i'estudiant Josep M. Carboneli, fins
ara coordinador i responsable de
relacions internacionals del MUEC
Català, ha estat elegit per al sec retariat internacional del MIEC
a mb el càrrec de vice-president.
El lieidatà Bonaventura Pelegri,
que fins ara era consiliari mundial del MIEC i de la JECr, ha
acabat el seu mandat, i se li ha
demanat que a la propera Assemblea Mundial del MIIC, secció
dels inteHectuals i professionals
de Pax Romana de la qual és

me mbre el Centre d'Estudis F .
Eiximenis, n'assumeixi la consiliaria mundial. Alhora se li ha
pq)posat que continuï com a consiliari europeu de MIEC-JECI ,
com a successor del P. Antoni

M. Serrnmona, eleJ!it recentment
prepòs it de Sant Felip Neri de
Barcelona.

Assemblea mundial a
Valladolid: 7 de juliol - 7 d'agost
Són dos fets que toquen de
prop el nostre país i la nostra Esglé s ia. S'han emmarcat dins aquesta Assemblea Mundial conjunta
del MI EC i de la JEC!. Assemblea que ha tin gu t dues parts
més detacades: la S essió d'estudis conjun ta i, les respectives
sessions estatutàries per valorar
i planificar el treball de cada
moviment pels quatre anys vinents. Cada part va durar quinze
dics i segons la metodologia de
la revisió de vida. Hi assistiren
més de dues-centes cinquanta

persones de tots els continents.
Per part del MUEC Català hi
assi s tiren quatre estudiants : Josep M. Carbonell, candidat a l'equip mundial, Imma Mayol, candidata a presidenta del MUEC
Català, Albert Quintana, coordinador de Girona, Pere Artigues,
coordinador de Mallorca, i Salvador Pié, consi liari ge neral del
MUEC. També hi va assistir el

P. Antoni Serramona, com a cons iliari europeu. Hi havia altres

catalans, com Mn. Joan Casas,
del bisbat de Vic i consiliari
nacional de Rwanda, Fèlix Martí. president internacional del
MITC i, naturalment en Bonaventura Pelegrí , consiliari Mundial
de l MIEC i la JEC!.
A lo sessió d'estudis es tractaren els següents punts: situació
econòmica en què vivim avui a
nive ll inte rnacional, anàlisi sobre
el paper que exerceixen les diverses forces socials a les nostres
societats (hi intervingué com a
expert cI pres ti giós director de
• Lc Monde Diplomatique», Claude Julien). anàlisi sobre el medi
estudiant -institució escolar,
condició estudiant i moviment
es tudiant- o l'Esr-Iésia i la reflexió teològica. Fou el jesuïta Samuel Rayan l'expert que va ajudar la reflexió, que aca h ~ amb
una crítica als nostres moviments
a par tir de tota la realitat con statada. Fou una sessió extraordinàriament rica de la qual es
farà un número extraordinari a
«Eina,., revista de reflexió del
MUEC Català.
Les sessions estatutàries serviren per a fer un repàs del treban
continental i mundial i per a marcar les prioritats per aquests
pròxims quatre anys. Fou un moment privilegiat per conèixer la
pedagogia i la realitat concreta
dels diversos moviments arreu
del món. ¡;s evident la represa
experimentada en molts llocs i
la clara afirmació d'un identitat
militant en el medi estudiant,
malgra t la crisi d'aquest medi,
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i l'opció evangelitzado ra i eclesial
dels moviments MJEC/JECI.
Les orientacions aprovades:
praxi i visió creient
Heu s ací com a conclu sió la
transcripció de les proposicions
d'orientació ap rovades, per unanimitat, després de llargs debats
i de molta reflexió. To t lIegintles, un es pot fer càrrec de la
línia fonamental d'aques ta Assemblea mundial.
\. La JEC / MJEC cerca, a través de la praxi político-crítica
dels seus militants, inscriure's i
assumir les lluites his tòriques
d'alliberament, dels nostres pobles. Així expressa la seva opci6
dels pobres, intentant ésser fidel
a la realitat i a JC.
2. La JEC/MJEC reconeix que
la lluita dels estudi ants, universitaris i secundaris, té sentit s i
està articulada amb les forces
d'alliberament i les masses en una
estratègia universal per a la transformació radical de la societat.
3. La JEC/MJEC creu que la
lluita dels estudiants passa pel
treball en el medi estudiant:
aquesta lluita es comprèn articulada orgànicament en aquestes
principals direccions : a) posant
en relleu les cont radiccions intern es del sistema educatiu; b)
fent un treball de crítica cultural
del saber i de la ciència i la tec-
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nologia a partir de les necessitat s del poble; c) conscienciant
als estudiants, a través d 'un procés continu d'acci6-reflexió per
a transformar la seva vida.
4. La JEC/ MI EC viu i celebra
tot això, en d ià leg amb les cultures i religions dels nos tres pobles, com a procés dc CQ11s t r ll Cció del Regne de Déu. I com a
comunitat evangelitzadora procla·
ma )a presència de Jesucrist en
la hi stòria.
5. La JEC/ MI EC par ticipa en
la tasca l1is tòrica de l'Església,
Poble de Déu , que inten ta encarnar contínuament l'evangeli en el
poble, especialment en els més
pobres. D'aquesta manera la JEC/
MIEC intenta continuar la miss ió de JC i participa en els esforços de conversió de la m a teixa
Església.
6. La JEC / MJEC es compromet a desenvolupar un a reflexió
teològica a partir de la pràctica
alliberadora, referida a la creu
i a l'es perança radical d'alliberament feta possible per la resurrecció de fe. D'aquí sorgeix una
nova espiritualitat per als mili·
tants i per a la comunitat.
7. La JEC/MI EC reconeix que
aquest procés dialèctic entre praxi alliberadora i experiència de fe
troba la seva expressió privilegiada en la Revisió de l,ida. La
JEC/ MJEC l'afir ma com a 010meni de tes timon i, reflexió , pregària i celebració.

A Catalunya i les Illes

Amb data del vint-i-set de
març de mil nou-cen ts setantavuit

la

Conferència

Episcopa l

Tarraconense i els Bisbes de les
Illes Balears , Mallorca i Menorca, han comunicat el seu vist-iplau a l projec te d'estatuts del
MUEC (Moviment d 'Un iversitaris i Es tudiant s Cristians) de
Catalunya i les liles. Aquest projecte havia estat elaborat a la
III Trobada General del MUEC
Ca tal à (28.x ¡ I.XI : vegeu crònica
a «Quaderns de Pastoral» núm .
52, pp. 88-89) . Remarquem alguns punts més significatius d'a·
quests estatuts . En primer lloc

es reconeix el MUEC com una
experiència en la línia dels mo-

viments especialitzats d'Acció
Catòlica (art. 2). L'objectiu del
MUEC Català ve precisat en el
document d'identitat fundacional (vegeu . Documents d'Església. 211 (1976) 385-389). D'aquesta forma el MUEC omple l'espai que en altres diòcesis espanyoles ocupa la JEC, per bé que

en coordenades històriques i
eclesials diferents. D'aquí la seva
afiliació directa al MIEC i a la
JEC internacional, tal com la mateixa JEC espanyola (art. 3).
La relació amb els Bisbes ve
donada per la seva aprovació dels
Estatu ts i del Document d'Identitat i per la necessitat que el
con siliari general o interdiocesà
i els diocesans gaude ixin abans
de la seva elecció del vist-i-plau
dels Bisbes. En aquest sentit la
CET i els Bisbes de les Illes han
reconegut Mn. Salvador Pié com
a consiliari general, d'acord amb
els estatuts aprovats (art. 21.2) .
Heus ací, doncs, un pas més en
la consolidació d'aquest movi·
ment que vol ésser un instrument eclesial per a l'evangelització del medi estudiant, tant universitari com secundari , tenint
present tota la condició del jove
estudiant. (Podeu veure les cròniques de les trobades generals
des de la seva fundació, l'any
1975: . Quaderns de Pastoral>
núm. 40 (1976) 68-70, núm. 44
(1976) 372-373 , núm. 52 (1978)
88-89) .
Salvador Pié
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Crònica del Bisbat de Lleida
Ce rta ment és difícil fer un resum de tota la vida eclesial de
l'estiu passat i del començament
del curs escolar. El nostre Pirineu esdevé cada any lloc de tota
mena de colònies, convivències
familiars, de comunitats, etc. I el
cronista, limitat, no pot fer altra
cosa que prese ntar allò que apareix més fàcilment a la vista
-podríem dir-ne els icebergs-,
i en canvi troba més dificultats
a exposar allò que resta més
amagat.

Camp de treball a Juneda
Un grup de joves de les Garrigues, per tant del món de pagès,
varen portar a terme una experiència de camp de treball a l ple
de la recollida de la fruita, veritable exponent de vida evangelitzadora. El camp h avia estat ben
preparat i era obert a joves de
tota la comarca i fins i tot de
fora de l bisbat. Cada nit es feia
revisió i hi havia un temps de
silenci i p regària. Tothom era
ben rebut a collir fruita o a menjar-ne, però sobretot a participar
en les inquie tuds del grup que
va animar aquestes jornades.
Aquest treball del camp va resultar molt engrescador per al grup
d 'animadors i els va ajudar molt
a fer passos en el carni de la fe
i el compromís.
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Consiliaris de pastors l juveni l
Tot i que el momen t presen t
sembla de gran aïllament dins la
pastoral, fa un any que a nivell
de bisbat s'està treballant am b
joves a base d'anar iniciant i consolidant un equip coordinador de
consiliaris de pas toral juvenil.
Els components del grup són:
Jaume Rubió, de la JOC/ F, Xavier
Saigi, del MUEC, Jaume Teulé
i Lluís Martínez, de la JARC,
Joaquim Lax, de parròquia urbana i de la . Acción Católica Genera l. , Lluís Sillan , del moviment
d'adolescents MIJAC , Josep Puig,
de l'Escoltisme, i Ramon Prat,
com a coordinador gen eral. Enguany s'hi ha incorporat Josep A.
Jové , de l Ser vei de Colònies de
Vacances.
Aquest equip pa rtia de dos
principis: que ha de ser considerat consiliari de joves tot aqueU
que hi exerceix una tasca pas toral, i que la coordinació ha de
ser un esforç de tots plegats a
partir d t: la realitat exis tent. A
més, per tal de desenvolupar
una línia eclesia l vàlida, considera com a base fonamental el
fet de relacionar la pastoral ju~
venil de les parròquies amb la
dels moviments apos tòlics. Es
considera que totes dues es complementen . Engua ny es proposa
promoure la creació d'una Cam i:i5ió o Secretariat Diocesà de
Joves, a partir del qual es puguin

fer ac tl vtt at s g:c nerals. com rccessos, etc. Hi ha també el projecte d'organitzar un servei de
fe obert a tots els joves a lguna
tarda a la setmana.
Al final de la reun ió a lgú va
proposar fe r e l mateix a les cornuni lat s i als grups o movime nt s
evangelit7..adors o catequètics d'adult s ja existents. Creiem que cal
donar suport «coHegial », per no
di r- «ofi c ial», a aquestes accions ,
ja que a1trament quan canvia el
mossèn «consiliari » -jo crec qu e
també un laic o una religiosa
poden ser consiliaris, oi?- la comunitat , el grup o el moviment
moren .
Per acabar, vull deixar constància , per a joia i coneixença de

l'església d'Urgell i nostra , que
Jaume Rubió ha estat elegit responsable nacional de l'HOAC.
Aq uest moviment té a Catalun ya,
com a d'altres països, una comissi ó nacional formada per s is
membres laics . A casa nostra,
ar ran de l'assemblea del 8 d'octubre , ha quedat consti tuït el següen t equip respon sable: presidència. Josep R. Mora (Manresa,
hisbat de Vic); fo rmació, Santiago Añó (resident a Barcelona i
del bisbat de Tortosa) ; organitzac ió , Josep Regordosa (Igualada,
bisbat de Vic); enquadrament,
Enric Angelet (Barcelona); difusió, Emili Ferrando (Barcelona);
consi liaria, Jaume Ru bió (residen t
a Lleida i del bisbat d 'Urgell).

Xavier Batiste

Crònica de Mallorca
E ntre l'estiu i la tardor, consignam en aquesta crònica els
fets més sobresortints de la vida
illenca, eclesial i cívica.
Autonomia, -ma non troppo»
Dia 28 de juliol, festa de la
Beateta (per coincidència gens

cercada), estrenàrem pomposament pre-autonomia a Bellver
arnb discursos i mambel1 etes ,
quan es constitul en Consell General Interinsular. Jeroni Albertí, el p resident (UCO), pronuncia un bell discurs; també el ministre Clavera Arévalo; hi assistien l'honorable Tarradellas i el
presidenl de la Junta d'Aragó.
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Els valencians «s'abstingueren».
Tarradellas s'esforçà una altra
vegada a foragitar la bubota del
centralisme barceloní, es manifestà contra la vigència actual
dels Països Catalans, respongué
asprament als periodistes. En
aquest assumpte (les repetides
int ervencions en aqueix sentit
del «vostre» president, senyors
del Principat) no m'hi vull enfadar més, perquè vaig estar a punt
d'escriure una carta al diari tarradellista «Avui., però només us diré que aquest honorable «en lloc
d'esmolar fa osques», com solem
dir per aquí.
La p re-au tonomia, doncs, és en
marxa, s'han constituït les comissions de transferències, hi comença a haver discussions de competències entre conselleries i
Ajuntament de Ciutat i Diputació
(aquesta a punt de desaparèixer,
en bona hora!), Albertí ha visitat Barcelona i ha dit que els
mallorquins parlàvem català , els
partits s'han gatinyat com a moixos sobre la diada autonòmica i
aquesta s'ha fixada, a la fi, per
dia 30 de desembre, dissabte de
l'aniversari de la Conquista del
Rei En Jaume el 1229. Dia 31 de
desembre, per la seva història i
per la tradició encara arrelada
en el nostre poble és, sens dubte,
la data millor.
També aquest estiu la benaurada host dels ignorants, i manipuladors i manipulats, han atiat
el caliu sempre colgat de l'anticatalanisme. Tant des del punt de
vista polftic com lingüístic. Un
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membre distingit dels .Clrculos
José Antonio. ha fundat el .Centro cultural mallorquín », com a
continuació gloriosa del colonialisme cultural del darrers 40 anys
i del mallorquí d'anar per casa,
i prou. Les cartes al diari han
mogut un aldarull mai vist i així
ens hem divertit una mica aquest
estiu, entre turistes (que n'han
vingut a voler), bon sol, bataionades d'uns i rèpliques ben assenyades dels altres, com p .e. la del
diputat socialista Fèlix Pons (descenclent del renaixentista Pons i
Gallarza), l'escrit del qual era incontestable perquè els seus arguments no admetien rèplica .. més
que dels analfabets.
Ara, fora de la Diputació (que
l'anomenà «Iengua vermicula.) i
altres cercles d'ignorants, cada
dia més planerament s'escriu que
el s mallorquins parlam català ...
o català de Mallorca.

Encara els marginats

Els aturats i marginats de tota
c.asta han atret constantment la
preocupació als diaris, a les manifestacions, a la vida ciutadana.
La Sapiència ha continuat funci~
nant com a lloc temporer de gent
que ve a cercar feina i en troba:
dóna informació, acolliment i un
llit. Hi ha cabuda per a 100 persones. Cada dia sol enviar al menjador del Patronat Obrer uns ISO
o 200 aturats. Ha començat una
tasca nova a la comuna terapèutica de Ca'n Gazà, devora La

Real, per a unes 25 persones, a
basc d'una teràpia de treball, de
llibertat, aprofitant els avenços de
la tècnica (sobretot per a alcoholitzats). S 'han demanat i aconseguit de l'Administració treballs comunitaris. L'ajuntament de Ciutat
hi coHabora. També la Diputació
ajuda la comuna de Ca'n Gazà
i contribueix als dinars del Patron at fins al desembre. Càritas
diocesana també presta el seu
ajut. La Caixa d'Estalvis (.Sa
nostra . ) de Balears hi ha ajudat i
vol contin uar la seva tasca. La
Caixa de Pensions de Catalunya
i Balears acaba de fer un donatiu
d'un milió al bisbe per ajudar els
marginats.
Però no tot queda resolt ni
d'un bon tros. Hi ha hagut moments
de
tensió :
tancades,
obrers fermats sota el cavall del
Rei En J aume a la plaça d'Espanya, manifestacions, etc. Cal
destacar la marxa del treball i la
cultura que, sota el lema «Amb
treball i cultura farem poble"_
es dugué a terme pel mes d'octubre. Es ficaren cartells a molts
indrets i es repartiren octavetes
en castellà i català, on manifestaven les seves reivindicacions
amb fra ses força punyents: «Puebla de Mallorca: el día que abras
los o;os, los volverds a cerrar
de vergüenza ... Nos in sultdis porque decís que hemos ensuciado
el caballo del Rey, mientras ac/arniUs como salvadores a los que
han convertida Mallorca en un
estercolero de Europa". AHudeixen als senyors mallorquins (ma-

1I0rquins?) que tuden tres-cents
milions en dos mesos de casino
provisional. Passen revista al balanç fi scal de Balears ressaltant
co:n aques tes no reb,:n C:1p contrapartida al que aporten al Govern central. Demanen treballs
comunitaris, que es retornin, en
forma de treballs nous, les divises que Mallorca envia a Madrid,
millores a la pagesia i reestructuració de la política agrària. La
marxa del treball i la cultura
s'inicià a Ciutat i, després de recórrer dotze pobles, acabà a Lluc.

«De re pastaran-

El passat curs acabà amb uns
recessos on el tema dels nomenaments eclesiàstics fou el tema,
presentat pel bisbe mateix. Bé,
es feren diversos nomenaments.
Pel mes de juliol, des de Lluc, el
consell episcopal envià una carta
confidencial als preveres de Mallorca sobre el que havien fet i
havien intentat de fer. Remarquen la seva preocupació per servir a l'interès de la nostra Església sense favoritismes, amb respecte als preveres, potenciar el
servei als sectors més necessitats. Diuen que han parlat amb
els qui duien cinc anys en el seu
lloc (des de fa 5 anys els nomenaments es fan per aquest període); als nomenaments fets fa
més de 5 anys «hem fet solament
algunes revisions amb el propòsit
de continuar les que falten dins
el curs pròxim', El que desper-
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tà més suspicàcies fou aquesta
frase : .han resultat infructuoses
certes gestions per aconseguir alguns canvis a parròquies de Ciutat i de qualque poble gran >.
A finals de juny sortiren les
orientacions diocesanes sobre la
pastoral de la malaltia i de la
mort del cristià. La innovació
externa més esperada de tots els
capellans de Ciutat, és que a la
capital, a partir del dia I de juliol, ja no es duen els cadàvers
a les esglésies_ Això ha alleugerit
el servei funerari parroquial sobretot a causa dels desajustaments d'horaris entre la parròquia i el servei municipal funerari, que solia imposar l'hora de
les exèquies de cos present.
Entre els dies 11 i 15 de setembre tingué lloc una setmana
d'estudi i programació pastoral
al santuari de Santa L1ucia de
Mancor. Fou organitzada pel Consell episcopal i pel Centre d'estudis teològics_ El tema d'estudi

fou l'Evangeli de Marc _ De la
Pas to ral es tm ctà gairebé de tot:
homilia , sagraments, catequesi,
àudio-visuals, mitjans de comunicació, petites comunitats, reorga-

nització de les comissions diocesanes, etc. Els assistents foren
devers 115. Hi hagué absències
notables, malgrat el nombre elevat de participants. les intervencions foren lliures, si bé hi hagué abstencions (l 'ala més conservadora, no gaire present per altra banda) ben significatives. El
clima fou de convivència cordial.
El defecte més gros: la dispersió
de temes i manca de conc1usions.
Tal volta pot fer la impressió
que estam com estàvem.. . S'ha
revisat la setmana i es preparen
programes per a futures trobades
de programació més efectiva. Per
cert que ja tenim un calendari
d'activitats diocesanes, imprès.
per a tot aquest curs, on reapareixen els recessos espirituals.
que gairebé els darrers anys només organitzava l'Opus Dei...
Pere Uabrés

Des de Menorca
Ara fa poc s'ha complert el
primer any d'estada amb nosaltres del bisbe Deig_ No en podem
fer un balanç_ Si m'apurassin
molt hauria de dir que durant
aquest any el bisbe ha intentat
U6

conèixer Menorca i Menorca el
pot haver conegut a ell (malgrat
les anades i vingudes exigides
pels seus encàrrecs en el si de la
Conferència Episcopal)_ Ha escrit
molt, ba parlat molt i fa poc

- record de la seva ordenació
episcopal- ens ha explicat què
és el bisbe i, per tant, ens diu
com vol esser ell. Programa? Se-

vita l popular són -perdonaunos! i penediu-vos!- els catalans.

gons el que cadascú entengui per

memòria no em falla ja ho van

programa. Per enguany només -i
no manco- ens ha dit «Pregau
i feis feina. . Tot plegat haurem
de dir que la valoració d'aquest
primer any del bisbe Deig és se·
renament positiva.
Altres coses? N'hi ha, ja és segur! Sura en el nostre poble de
Menorca un interès ecològic creixent i la defensa de la nostra illa.
Açò es veu tenyit sovint d'uns
colors molt poc acollidors. Les
víctimes propiciatòries més fre-

fer el 1287).
El passat dia II de novembre

qüents d'aquesta nostra agressi-

Diuen que els catalans vénen a

Menorca a conquerir-la (si la

es va fer una manifestació -la
primera, em sembIa- per defensar la natura i les platges, encara
verges, de Macarella: «Qui estima M enorca, no la destrueix.»

No és que no hi hagi res més ,
senzillament us hauria de contar

el fet de cada dia, que, mentre no
es demostri el contrari, és el més

important però no és apte per
a la crònica. Esperem una altra

vegada!
Ciutadella de Menorca, /2 de
novembre de /978
Miquel Anglada

Solsona: reprenent la xerrameca
Sant Tornem-hi! Poques nove-

tats dignes d'esment. Potser no-

jornades selembrines foren, doncs,
en aquest sentit, una represa.

més una: les jornades diocesanes

Més encara: una represa fornida

de pastoral celebrades a Solsona
els dies 6 i 7 de setembre. D'ençà de les patacades de l'assemblea disconjunta (abril de 19721

d'una nova esperança, la que ins-

havíem trencat el bon costum de
retrobar-nos cada estiu a la capi.

pira el bisbe Miquel i les necessitats pastorals reclamen. Aquesta mena de trobades, organitzades d'aquesta o d'aquella altra
manera, orientades així o aixà,

que arrenca, com a mínim, dels

són necessàries com el pa que
ens mengem. Cal que una vegada
a l'any almenys l'església diocesa-

millors temps del postconcili. Les

na s'aplegui en assemblea per a

tal del sol i de la lluna en pla
d'estudi i reflexió, bon costum
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compulsar la seva vitalitat , reo rien tar i coordinar les seves tas·

ques. I que ho faci en un clima
familiar com el d'enguany, obert
a tot el Poble de Déu: bisbes, capellans, frares, monges, laics, etc.
El concert surt mol t més harmòni c. Els capellans sols no anem
enlloc, som una colla de concos.
Els assistents a les trobades solsonines fórem, entre tots, 158,
desglossats així: I bisbe (no en
tenim més), 71 capellans (d'entre
166 residents), 20 religioses , \O
religiosos. 3 diaques. 3 semina ristes i 44 seglars (25 homes i 19
dones), Déu n'hi do .
Com anaren? Es dividiren en
dos dies, ben diferenciats l'un
de l'altre. El primer, dedicat als
consells de pastoral ; el segon, a
les delegacions diocesanes. El primer, a càrrec de Mn. Joan Batlles; el segon, a càrrec dels dive rsos delegats i del vicari de pastoral.
El conferenciant barceloní es
va defensar magis tralment del
vell rodolí que fa : _Batlles, tot
ho espatlles ,.. En aquest cas no
podia pas espatllar res perquè
no hi havia res a espa tllar; no
'podia sinó intentar d'adobar, que
és el que va fer. Partint d'algunes monografies parroquials i arxiprestals, va parlar d'allò que
és i d'allò que no és un consell
de pastoral, com s'ha de compondre, com s'ha d'institucionalitzar,
quina metodologia ha de seguir,
etc. El va definir com _un organisme qualificat destinat a fer
efectives l'ajuda i la participació
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de tot el Poble de Déu en la funció de guiatge d'aquest mateix poble, funció que primàriament correspon als pas tors legítimament
constituït s». En \ '3 di r moltes de

coses, I am b aquella gràcia, murrieria i sentit comú que li pernleten de ficar-se la gent a la butxaca així que puja (i necessita pujar-hi) a la tarima. I amb aquell
optimisme indefallent , a prova
d'amor i de mort , que fa relluir
encara més la seva gloriosa calvície. En un parell de xerrades
com en un parell de píndoles, ens
va donar tot un curs de pas toral.
Faran efecte les píndoles? No
tenim encara consell diocesà de
pas toral. són pocs els consells
parroquials i menys encara els
arxiprestals que existeixen i, soh re tot , que rutllen. Tampoc no
hi ha, o no hi acaba d'haver, cap
rector que s 'hi faci tot sol, allò
d'«ordeno y mando». Per decència, si més no. No es tracta de
«manar» s inó de «menar», recalcà Mn . Batlles fent gala de coneixements semàntics i fo nètics.
De cara al bisbat e m fa la im·
pressió que s i s'aconseguís d'aixecar una mica els ànims de la gent
i de posar en solfa un programa
pas toral mínimament coherent i
acceptat pels dete rgent s, ai, pels
agents de la pastoral, tot això
de l'estructura ja aniria venint
per si sol. Per necessitat , si més
no. Als diversos nivells. El reglament, va dir el mestre, és l'últim
que s'ha de fer, Sí, perquè el risc
és permanent: el de posar-se ara
a muntar consells pastorals a tort

i a dret perquè toca, perquè una

cosa o altra s'ha de fer, per que·
da r bé davant el bisbe ... Com és
ben real el fantasma descobert
agudament per la Maria Martinell
a Montserra t : el de dedi car·se a
organitzar l'organització. AI marge , si no en contra , de la vida .
HC'I1"! par lat de l prime r dia . El
sc~on fall dedicat a les delega·
cians diocesanes. Cada una d'elles
( 14 (' 11 total) va traçar un esbor·
rany de programa de cara a l nou
curs. Ja tindrem ocasió de dirne a lguna cosa, si Déu \'01 , :1 mesura que els seus programes es
compleixin o no es compleixin .
El prometre no fa pobre.
Les nostres deficiències a nivell
diocesà són qui-sap-les. Hom s 'ha
entre tingut a comptar·les fins a
fer·nc un elenc dc divuit , que
prou deuen se r més nombrose s
encara . Són els buit s dc la nostra
pastoral diocesana ofic ialment reconeguts . Difícils d'o mplir. molt
difícils alguns d'ell s. Vegeu si no :
Una pedagogia per a incorporar
els Jaies a la militància cristiana.
Una animaclo espiritual dels
age nts de la pastoral. Moviments
especialitzats que cobreixin els
diferents camps a evangelitzar.
Capellans més o menys all iber·
tats per als moviments. Consells
de pastoral que integr in reli giosos/ es i laics a la responsabilitat pas toral. Formació permanent
oberta a tothom. Delegacions diocesanes de litúrgia i família. Una
acció pastoral ben pensada amb
els de la tercera edat. La impl àn·
tació efectiva i legal dels nous

,·¡tua ls. Coo rdinació de la pastcr
ral pre-matrimonial. Catequesi de
confirmació. Oficina d'informació
i cstadíst ica . Organigrama que art.iCldi i coordini les delegacions.
S 'aprofiten poc el s tale nt s dels
sacerdots ben prepara ts d el bi sbat. Cal don a r una estructura mínima a les zones ja que, don a t el
trencament geogràfic del bisbat,
no es pot funcionar com un «quid
unum »; se sug!!creixen diverses
formes. però sembla la més via·
ble que el Vicari de Pastoral ac·
tuï de ca p de cada una de les
zones en trobades periòdiques i
freqüent s amb els arxiprestos
respectius. Caldria solucionar la
situació d'interinitat dels arx i·
prestos. Cal estructurar o reestruc turar la delegació d'art i ar·
xius. Com a conclusió d'aquesta
intermina ble lletania di guem que
C'\ I trebrdlar sobretot e n l'animac ió dels agents de la pastoral (i
tant!) i en els consells pastorals.
Com veieu, de buits no ens en
fa lten. T de nous tampoc. I de
cartes que no lliguen. Venim
d'uns anys llargs de desgovern
total i d'anquilosament vètercr
testamentari, cal no oblidar·ho,
i ens trobem de cop amb la crisi
general. Mentre a lguns escèptics
o desenganyats s'ho miren a distància, d'altres, que no voldrien
perdre l'esperança, creuen encara
en les reunions. tS evide nt que
en sofrim una inflació alarmant,
de reunions. Com de paraules.
¿Amb unes i altres intentem desesperadament de suplir la vida?
Dins aquest panorama m és dra-
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màtic que falaguer destacaria
coses corn a més importants
o significatives del moment que
vivim. Primera : la intervenció
personal del bisbe Miquel en
aquella animació que dèiem dels
agents de la pastoral a través de
tandes d'exercicis espirituals. En
va donar lIna a capellans, força
fallida d'assistència, no pas d'interès. Una altra a monges, plena
j entusiasta. I ara es disposa a
donar-ne una altra, oberta a tothom, que és un interrogant. Sembi ti que és una tasca. aquesta,
que s'adiu molt amb el seu temperament i amb la seva especialit zació. Segona: els canvis que
hi ha hagu t en els dos càrrecs
més alts de la cúria, com són el
Vicari General i el Secretari de
Cambra. Déu vulgui que siguin
una reforma en profunditat i no
sols la substitució d'uns noms
per uns altres. Sembla que vol
ser-ho. En aquesta línia també
ha estat reforçat l'equip de govern o consell episcopal. Hi ha
qui hi troba a faltar la persona tal
volta pastoralment més ben preparada del bisbat, sense negar
les qualitats dels elegits per a
formar-ne part. Hi ha subjectes
que poden ser incòmodes, però
s6n necessaris, sobretot en una
casa pobra com la nostra. I tercera: la intenció de treballar per
zones. Pot potenciar la vicaria de
pastoral la qual es trobava com
perduda i desintegrada de tant
com un individu sol havia d'abastar.
Déu hi faci més que nosaltres.
t res

Deixeu-me dir, abans d'acabar.
que tornen a bufar mals aires per
:1 la indús tri" tèxtil del llobrega t. S'ha tancat la fàbrica de la
Colònia Manén (352 treballadors
al carrer) i a la Colònia Rosal
també tenen problemes greus. Les
a ltres s'aguanten pe r un fil . però
aguanten per ara. Hi ha hagut
una ordenació sacerdotal a Bellpuig que resultà, segons diuen,
molt emotiva i participada, un
petit pentecostès : la de Mn. Alfons Busto i España. Enhorabona! La Marxa del Llobregat, que
dies enrera va recórrer el nostre
riu des de Castellar de n'Hug on
el fan fins a la desembocadura,
va aconseguir de despertar força
interès, sobretot entre el jovent.
Un gest de generositat a destacar
per partida doble, del bisbe i dels
capellans. Aquests, alguns d'aquests, és a dir, els qui tenen ingressos a part de la nòmina, arriben a renunciar a favor de l'Ajuda a l'Església la quantitat de
2.032.856 pts. anuals. Aquell ha
renunciat també els drets de la
mitra que li pervenien de les finques de Pallarès, vora Solsona,
les dues propietats que en temps
del bisbe Tarancon donaven, segons testimoni d'ell mateix, per
a la gasolina del seu cotxe. Ens
anem posant al dia quant a estudis pastorals: enguany se ran set
els alumnes solsonins que faran
el curs bàsic del CEP i tres o
quatre més els que aniran a saber a Sant Cugat, l'altra Salamanca barcelonina.
Navlls - Solsona. 6 octubre 1978

Climent Forner
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Urgell: crònica de començament de curs
Sobre )a taula resums de rcunions, projecte d'objectius pastorals, programes de visites pastorals, etc. A l'hora d'escriure
aquesta crò nica miro de posar e n
ordre els papers. Difícil. Al final
decideixo donar tres pinzellades
per deixar entreveure com és ta
nost ra vida al començament de
curs.

Quatre reunions programàtiques
7 d e setembre: La perm anent
dc I Consell diocesà de Pastoral
prepara e l treball del nou curs.
Un tema que preocupa: la promoció de l'Apostolat Seglar al
nostre bisbat. El Consell hi està
interessa t. fin s i tot c reu que
un a de les seves tasques és la de
promoure'l. Es proposa a l llarg
de les tres r('unions programades
fer un e studi de la realitat , una
reflexió serena sobre el document
conciliar i unes propostes operati ves que assenyalin el camí a
seguir i els moviments apostòlics
a promocionar. En un horitzó no
gaire llunyà, la creació d'un moviment de mestres i ensenyants
cristians que doni resposta a una
inquietud present en molts d'ells:
donar testimoni de la seva fe enmig del món escolar.
11 de setembre: Es reuneixen
per prime ra vegada lot s els de·

legats diocesans per presentar i
compartir els seus programes
pas torals. La conversa va posant
en relleu diverses accions a promoure. A títol d'exemple: Cate·
quesi pensa treballar d'una mane·
ra especial amb els ado lescen ts
i joves. continuar promovent la
formació de catequistes mitjançanl els cursos de l'escola dioce·
sana i impulsar la catequesi familiar. Litúrgia porta entre mans
projectes concrets de cara a l'edició d'un Oracional, d'uns fulls
per promoure la participació en
el can t litúrf' i: i d 'Ull full per
animar les celebracions matrimonials. Acció caritativa i social
-al servei de la promoció d'una
consciència i una ac titud c rít ica
davant les dc ncièndes i e l pecat
de la societat i dels membres de
l'Esglés ia- con tinuarà fe nt cursets de mentalització i oferint
ajuda de cara a la solució de la
problemàtica social present a les
diverses comarques.
Els gru ps comarcals de joves
cristians són una de les preocupacions de la Delegació de Joventut.
La programació i promoció de
)'Escob diocesana de teologia
ha portat moltes hores de treball
a la Delegació de formació per·
manent: és un programa de formació bíbli ca i tco lòf!ica . d'hi stòria de l'Església, de moral i altres
qüestions pastorals i actuals, que
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er. dis lri bueix en quatre anys i
amb un ritme setmanal.
I així podríem anar resseguint
els programes de les altres delegacions : ensenyament, pastoral
familiar, missions, vocacions, mit·
jans de comunicació social i reli·
gioses.
El diàleg sobre el conjunt de
la pastoral diocesana fa descobrir les interrelacions entre una
delegació i l'altra, la necessitat
d'un treball de conjunt; uns temes a reflexionar: celebracions
dominicals, pastoral educativa,
formació permanent, ministeris,
etc.

18 de setembre: La Permanent
del Consell Presbiteral posa fil a
l'agulla a les activitats del Consell . Dos temes es proposen com a
centrals per a la reflexió del present curs : la celebració dominical i l'evangelització i promoció
humana. Uns temes que caldrà
reflexionar tenint en compte els
preveres del bisbat, el Consell de
Pastoral i altres agents de pastoral.
20 de setembre: El coRegi d'arxiprestos es reuneix. La vida de
cada arxiprestat, inquietuds, projectes, accions a promoure, etc.,
es van dibuixant a mida que
cada arxiprest exposa el programa d'activitats arxiprestal. Es
dibuixa, am b les llums i ombres
pròpies, el m apa pastoral del bisbat. Hi ha unes constants: la ca·
teques i parroquial, l'atenció abans
de celebrar els sagraments del ma-
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trimoni i de l bapti sme. els cur·
sets pre·matrimonials programats
arreu, els recessos de preveres,
les reunions de revisió pastoral,
etc. Accions noves com escola de
lectors i animadors de cants, la
catequesi d'adults, els grups de
pregària, la participació de les religioses, l'edició de fulls parroquials propis, etc., van sorgint a
diferents llocs. E l fet de compartir les diferents accions pastorals
és sovint es tímul , detonador, que
fa posar en marxa altres accions.
Arreu es nota una preocupació
pel que significa la formació dels
agents de pastoral: l'escola de
formació de catequistes, la formació de la joventut, l'escola de
teologia es van organitzant a di·
versos arxiprestats.

Sis objectius

pastorals prioritaris
Són, per ara, un projecte. Tanmateix han estat discutits a la reunió de delegats diocesans i al
coHegi d'arxiprestos. El Consell
Presbiteral i el de Pastoral en
faran l'aprovació definitiva. Són
aquests:
- Una participació activa i
conscient dels religiosos/es i dels
seglars en l'activitat de l'Església i llur formació.
- Promoure una consciència
de la importància del ministe ri
presbi tera l i de tota vida con sa·
grada a l servei de l'Església.
- Atenció al món dels joves i

a la seva fo rmació cristiana.
- Promoure una consciència i
una actitud crítica davant les deficiències i el pecat de la societa t i dels membres de l'Església .
- Reflexió sobre Ics celebra·
cions dominicals, amb una catequesi per a millorar-les.
- Pregària, reflexió pastoral
conjunta i formació permanent
dels p reveres.
Altres notícies

El retorn del Retaule d'Abella
de la Conca ha estat un gran motiu de goig. Amb senzillesa ho
hem celebrat. Han estat presents
al dinar de germanor, els membres de la comissió diocesana
pel Patrimoni Artístic, el policia
del FBI de Nova York i l'advocat Sr. Piqué, apoderat del bisbat
en aquest afe r. El Sr. Bisbe agral
a tots el seu interès i manifestà
el goig de compartir junts aques·
ta diada de festa.

Comencen les visites pas torals :
la Conca de Tremp i la Vall
d'Aran han esta t les primeres.
Durant l'any el Sr. Bisbe es farà
present a tots els arxiprestats
per compartir amb els preve res
Ics seve s inquietud s i el treball
pas toral. Una experiència començada el curs passat i que ha donat
lI ns bons resultats.
A Balaguer, del \2 alIS d'oc·
tubre es farà un Curset de cris·
tianitat, inte rd iocesà i mixt.
Finalment, l'Escola diocesana
de teologia comença enguany les
seves activitats a Andorra i a la
Seu d'Urgell. La Noguera, Tremp
i Pobla i alt res llocs estan estu·
dian t la seva viabilitat.
E l nou curs comença, com
veieu, amb optimisme, treball
programat i pastoral conjunta.
Més fons , la vida oculta de l'Es·
perit que guia la seva Església.
També la d'Urgell que vi u com
el pagès removent any rera any
el solc de l'esperança.
Joan Pujol

El pare Fullana

l'ultra-dreta valenciana

El pare Fullana, escriptor i gramà tic valencià de pri me ries de
l'actual segle, ha estat notícia
aquest es tiu amb motiu de la reedició de la seua Gramàtica Elem enlal de la Llengua Valenciana.

El fet en si no hagués tingut una
importància extraordinària si no
hagués estat pel mòbil i les con·
seqüències d'aquesta reedició.
Anem a contar els fets . Des
de fa poc menys d'un any exis93

teix a la ciutat de València un Fullana no apareixia com un angrupuscle de tendència ultr:l-urc- t ¡catalanista sinó tot al contrari,
tana anomenat CAV, 4C Grupo de ràpidamen t es posà en acció i reacción valencianista», creat amb passà totes les llibreries per comun objectiu clar de lluita contra prar totcs les existències que
tot el que fassa olor de catalanis- restaven de la gramàtica que
me, per la qual cosa no estalvien amb tanta iHusió ell s mateixos
esforços ni mitjans, fins i tot (per havien presentat a l públic.
no dir sobretot) els de violència
Ja en el pròleg, Teodor Llofísica _ Una de les seues darreres rente (fill). aleshores director del
actuacions fou llur «participació. Centre de Cultura Valenciana,
en la clausura de la III Escola p resen ta el pare Fullana amb els
d'Estiu, participació bastant con- següents termes: «Acadèmic de
tunden t (amb barres, cadenes i número de la llengua catalana.
altres armes obligaren a suspen- Autor d'obres filològiques com
dre l'acte)_
Característiqu es catalanes usades
Doncs bé, aquest grup, malgrat en el rein e de València, Ullada
la seua ideologia i trajectòria general a la morfologia catalana.
política, ens ha sorprès a tots Aquest treball fou premiat al Conamb l'estran ya ocurrència de re· grés Int ernaciona l de la llengua
editar la gramàtica del pare Fu- catalana , al qual va assistir com
llana. Amb això pretenien portar a representant de Val ència. CoHala lluita al camp dels contraris, borador del Diccionari de la ll enés a dir, al camp de les idees, gua catalana que dirigeix l'In sticamp, per suposat, que els és tut d'Estudis Catalans. Acadèmic
de la Nova Acadèmia Catalana de
estrany.
Havien senti t dir que el pare la Llengua fundada en BarceFullana escrivia en valencià i era lona».
contrari al català. I aquest rumor
Després, en la introducció el
fou el que els va decidir a reedi· mateix Fullana diu: «El va lencià
tar en facsímil la seua gramàtica, no és llengua essencialment difeperò tanta fou la pressa que es rent del català i el baleàric. Rònevan donar, que ni temps van te· gament existeixen certes diferènnir per poder-la llegir abans.
cies dialectals pròpies de les reEl ben cert és que la gramà- "gions valenciana, catalana i bati ca es reed ità i es posà a la ven- leàrica: mes nostra llengua té
da en totes les llibreries de la per di stintiu especial la dolçor i
ciutat amb gra n sati sfacció dels suavitat en sa fonètica i la vivea,
bibliòfils. I és aleshores quan es moviment, gràcia i energia en
produí la cosa més xocant: el l'expressió».
Malgrat aquestes explicacions i
GA V, assabentat, potser per algú
relacionat amb ells que havia go- altres declaracions sobre la uni·
sat de llegir el llibre, que el pare tat de la llengua, el pare Fulla-
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na ha estat considerat per no
pocs valencians com un escriptor
reaccionari , perquè en certa època de la seua vida (en la segona
dècada de segle) es manifestà
molt contemporanitzador amb les
idees folkloritzants i exaItadores
de la personalitat valenciana tot
recalcant públicament aquelles
formes dialectals pròpies de València i insistint en allò de la
Cldolçor, la yivea i la gràcia».
Tanmateix, quant a les conviccions, el pare Fullana té clara des
del principi la unitat de la llengua de tots els països de parla
catalana i així ho fa saber en carta dirigida a un filòleg valencià
de la Reol Academia Española,
entre altres.
Conscient que en la seua gramàtica havia insistit massa en les
nostres variants dialectals, de mane ra que hom pogués entendre
la distinció de llengua entre el
valencià i el català, ja en la darrera etapa de la seua vida es de-

dicà a reformar-la i corregir-la per
tal d'adequar-la a les normes fabristes, ja que no debades -i
això ho desconeix molta gentel pare Fullana fou el primer a
signar el document de Cas telló
el 1932, on tots els escrip to rs ca·
talans acceptaren les normes gramaticals de Pompeu Fabra.

Pe nso que aquest afer ha estat
molt oportú ja que, entre alt res
coses , ha servi t per a conèixer
millor l'escriptor Fullana i rescatar-lo de les mans dels ultres,
in dignes d'utilitzar-lo per als seus
interessos.
Esperem que aquesta gent haurà a près amb la gramàtica del
pare Fullana que «un bolet és
una lliçó. i un bolet és el que
els ha passat en gosar introduirse en polèmiques culturals.
Com que l'especialitat dels GAV
és el «bastó. , suposem que ahi
seguiran, ja que en aquest camp
es troben al seu aire.

Antolli Signes
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