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ESGLÉSIA I ESTAT 

ALTRA VEGADA 

La signalura dels acords parcials enlre la Sanla Seu 
i l'eslal espanyol ha lornal a posar damunl la laula el 
lema de les relacions enlre l'Església i l'Eslal. Aquesles 
s'inscriuen, ara. en un marc ben diferent del que sig· 
nificava el Concordal . Més enllà del seu lexl concrel, 
un Concordat té sempre uns aires de solemnitat i unes 
prelensions de durada i de IOlalilal que en fan, de fel, 
un reconeixement públic mutu entre Estat i Església. 
El Concordal del 53, a més, va ser presentat com un 
exemple de perfecció exímia: realitzava -es deia des 
d'instàncies qualificades- la doctrina eclesiàstica -la 
tesi- sobre les relacions Església-Estat. Així, doncs, 
l'Església catòlica era plenament reconeguda per l'Es
tat franqui sta, alhora que ratificava solemnem ent el 
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• 
caràcter catòlic d'aquest. Uns acords parcials són tota 
una altra cosa: sense embalum, sense grans solemnitats , 
es limiten a pactar sobre qües tions concretes en un mo
ment determinat i sempre amb un aire de provisiona· 
litat. 

Si passem ara a l'a rticulat , ens adonem de seguida 
que n'ha desaparegut la gra .. terminologia concordatà· 
ria, amb tota la . filoso fia . que implicava. Ja n.o hi Ile· 
gim, sortosament, que la . Religión Cat6lica, Apost6li· 
ca y Romana sigue siendo la única de la nación espa· 
ñola» (com deia l'article primer), ni hi trobem el reco
neixement de l'Església catòlica com a «societat per
fecta. , expressió, aquesta, encunyada pels ;uristes ecle· 
siàstics. Hem deixat, doncs, el to major i hem entrat 
en un lo menor més aviat saludable. 

Però quan mirem el contingut d'aquests acords, l'ale· 
gria queda relativitzada. Hom s'ha limitat a un «aggiar
namento. mínim, imprescindible, i no ha volgut em· 
brancar·se en un replante;ament a fons . La seva . filo
sofia sub;acenh no és la que deriva de la llibertat re· 
ligiosa i de la seva conseqüència, el caràcter secular de 
l'estat, sinó l'anomenada «confessionalitat sociològica» 
(expressió pintoresca, de creació indígena), que com· 
porta una confessionalitat fàctica de l'estat i un tracte 
d'excepció per a l'Església catòlica per damunt de les 
altres confessions religioses. Aquella mateixa que ;a 
va imposar·se a l'article 17 de la Constitució quan diu 
que «els poders públics tindran en compte les creen
ces religioses de la societat espanyola i mantindran les 
consegüents relacions de cooperació amb l'Església ca
tòlica i les altres confessions religioses». Els acords en 
representen una aplicació maximalista: el matrimoni 
catòlic tindrà efectes civils; l'Estat coHaborarà econò
micament amb l'Església catòlica (l'autofil1anciació que
da formulada en termes de bons propòsits, sense pre
cisar procediments ni terminis i afegint. encara, que 
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quan s'hagi aconseguit s'es tabliran «altres camps i for
mes de coHaboració econòmica» entre l'Església catò
lica i l'Estat); l'ellsellyamellt de la religió catòlica a 
EGB, BUP, COU i els graus corresponent s de Formació 
professional (és a dir, fill s als 18 allYs ) serà illclosa als 
plans d'ensenyament de to ts els centres, en condicions 
equiparables amb les altres disciplines fonamentals i 
no es limitarà a ser optatiu o voluntari, sim plement , 
sinó que thldrà caràcter «no obligatori», que és tota 
una altra cosa i que contempla la possibilitat de ser-ne 
eximit , IaI com ja vigia des de 1967. 

Comptat i debalut som, doncs, allà all érem, per bé 
que dit amb unes altres paraules i situat en un altre 
marc de relacions: aquell que és plaus ible en la nova 
democràcia espanyola. La qüestió és, ara, de saber si 
aquests acords representen Lm punt d'arribada i d 'ins
laNació tranquit/a de l'Església catòlica en la nova si
tuació ° són Ilomés un primer pas que s'ha volgut t er 
amb prou suavitat per ta l de no provocar trontolls. 

El comunicat de la Comiss ió permanen t de l'episco
pal del 8 de febrer tradueix una voluntat de protago
nisme sòcia-polític que inclinaria a pensar en termes 
no massa fala guers. Sortosament l'Arquebisbe de Tar
ragona s'ha tel ressò de la seva inoportunitat . El futur 
té, doncs, la paraula. 

Vistes les coses des de Catalunya, aquests acords 
neixen morts o represen ten, àdhuc, una certa reculada. 
Quan hom pensa de quina manera contreuen «matri
moni canònic» un gran percentatge de parelles, quina 
és la situació real de l'ensenyamen t religiós a moltes 
escoles, i de manera parlicular al BUP i al COU, o re
llegeix què va dir l'Assemblea de preveres de l'arque
bisbat de Barcelona de desembre de 1977 sobre l'auto
finançament de l'Església, comprova que no responel1 
a la nostra realitat i als nostres problemes . El Con
cordat que va ser signat fa ara vint-i-sis anys, venia més 
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a consagrar la situació de just acabada la guerra, que 
no pas a recollir els canvis que s'havien operat d'ales
hores ençà en les nostres esglésies i en la nostra so

cietat i a donar-los carrils de futur. Aquests acords, 
¿tindran un significat semblant i 'representaran l'aco
modació precipitada de l'Església catòlica al canvi po
Utic esdevingut, mirant de treure el màxim rendiment 
dels privilegis del passat i aprofitant-se de la bona en
tesa amb el partit del poder i de la discreció dels par
tits de l'oposició, dolorosament alliçonats per les se
qüeles de la «qüestió religiosa . durant el període re
publicà? 

Nosaltres no volem renunciar a llegir-los, els acords, 
com un primer pas per a desbloquejar el punt mort 
concordatari de les relacions entre l'Església i l'Estat 
i fer possible l'avenç progressiu i decidit cap a una 
nova situació, en què la doctrina conciliar sobre el dret 
civil a la llibertat religiosa i el caràcter secular de l'es
tat condueixin a la independència real de l'església ca
tòlica, a la seva absència de privilegis i al desinflament 
del seu pes institucional i sociològic per a recentrar-se 
en el binomi que li és essencial: la fe i la comunitat. 
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CRISTIANS ENTRE ELS MARGINATS 

JOSEP M . TOTOSAUS 

L'amor dels pobres i els petits ha estat sempre un pol d'atrac
ció per als deixebles de Jesús. Escoles, hospitals hospicis, cases 
de recuperació i àdk uc el vot de comprar la llibertat del cristià 
em presonat pels sarraïns al preu de la llibertat pròpia, bescanviant
ne les cadenes, han estat altres tantes respostes a les paraules de 
l'Evangeli: «en la mesura en què ho vau fer a un d 'aquests ger
mans meus més petits, a mi m'ho féreu . (MI 25, 40) . 

Però aquests exemples ens queden tan lluny! Només cal veure 
on són, avui, i què fan la majoria de cristians i d'instituciolls que 
es r eclamen d'aquells o rígens. Quina difer ència no hi ha, per exem
ple, ent re els m ercedaris que s'enterraven a les presons de B erbe
,ia i els que, avui, fan de capellans a les nostres presons. 

La societat canvia contínuament i sense un esforç constant 
d'atenció i adaptabilitat podem donar una imatge que és precisa
ment a les antípodes de l'esperit que ens m ou. 
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La lluita per l'alliberament 

L'amor als pobres i als petits ha adquirit una nova actualitat 
entre els cristians d'un temps ençà, Hom s'ha fet sensible al tema 
de la justícia i a les seves dimensions estructurals. Hom s'ha qües· 
tionat la caritat i ha predicat el compromís. Hom s'ha adonat que 
hi ha fran ges de pobresa i de misèria, alhora física i espiritual, i 
que el muntatge de la societat n'és responsable. Hom ha escoltat 
també un cIam i ha girat els ulls a una revolta que brollen del 
cor mateix de l'opressió. Perquè, al capdava ll, hi ha opressors i 
oprimits, per bé que a distints nivells, i el deixeble de Crist i la 
comunitat que se'n reclama no poden res tar·ne al marge, sinó que 
han de prendre partit. 

La teologia de l'alliberament, entre altres teologies polítiques , 
i la praxi dels cristians i de l'Església a l'Amèrica llatina, on 
aquests dies té lloc la Conferència de Puebla, donen testimoni d'uns 
camins pels quals el missatge cristià ha recobrat actualitat i inci
dència en un dels grans eixos motors de l'aventura coHectiva de 
la humanitat contemporània. 

La interpeHació dels marginats 

Però, mentrestant, la vida continua i la societat va fent el seu 
camí. I va deixant, com a escòries i desferra, una pila d'homes i 
dones que en són les víctimes: els «marginats». No pas, necessà
riament, per utilitzats, per gastats, per «vells. (que també n'hi 
ha, aparcats i fent la viu-viu, com la cara humana i sofrent dels 
cementiris de cotxes, símbol del nostre consumisme). ¡Que sovint 
les víctimes de la nostra societat opulenta són jovenets i criatures 
que ni temps no han tingut d'encetar una existència «normal»: 
fills de la marginació, condemnats a malviure a les cunetes de 
les nostres magnífiques autopis tes o a arrossegar-se per les gale
ries soterrades que solquen -invisibles , si pot ser- les modernes 
ciutats on nosaltres fruïm de la vida. 

QUADERNS s'ha volgut acostar al món de la marginació. No 
presentem dades, xifres, estadístiques, estudis. Oferim molt més: 
el testimoni viu d'uns cristians que viuen i treballen entre els mar
ginats. 

No és estrany que ens interpeHin i que interpeHin tota l'Esglé
sia: «Nosaltres, els cristians, som també un grup de marginats 
( ... ) I a còpia de relacionar-nos només o sobretot amb els parra· 
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quial1s, ens mirem la resta del món com uns estranys. Però ... , si 
els estranys som nosaltres»! 

Pel solc de Jesús de Natzaret 

Desgraneu plana a plana, aquests testimoniatges de Barcelona 
I de Ciutat de Mallorca_ Hi trobareu un llenguatge que traspua 
sinceritat i veritat, IOt ell amagat d'Evangeli: 

«Cada vegada m'intriga més conèixer el Crist real, les seves 
relacions hwnanes, les seves amistat, les seves diversions, els seus 
jocs d'hi/ant, de jove, d'adult, les seves intimitats i converses quan 
no anunciava la Bona nova. El Crist menjant, jugant, corrent, dor
mint, parlan/. El Crist fo ra dels apòstols, que potser intentaven 
allunyar~lo dels altres i de la realitat , com fan avui amb el seu 
representant en més d'una circumstància. La major part del dia i 
de la nit, Crist devia ser una persona corrent, que alternava amb 
pecadors, amb autori/ats, amb lladres, amb gent de vida dubtosa, 
amb vagabunds, amb empestats que tothom treia de casa i de les 
ciutats, amb nens que es feien pesats ... J devia parlar un llen
guatge inte/-ligible per a la gent, planer i fàcil. També a voltes 
devia enfadar-se, discutir, ter apostes. Bevia vi bo i dolent i as
sistia a fe s tes, on no devia marejar la gent amb predicacions im
possibles. 

»Crec que aquesta és la forma d'estar amb els nens, els nois 
i les noies que es mouen i viuen pel Barri xinès de Barcelona. Es
tar amb ells als bars, sales de joc, racons foscos, carrers sospito
sos ... Jugar amb ells, xerrar, riure, discutir, escoltar-los quan t'ex
pliquen aventures, consolar-los d'amic a amic quan alguna cosa 
no els ha sortit bé, rebre un petó d'una noieta o d'una dona que 
té aquesta manera de saludar. Billar, ping-pong, futbolín, mi
Il6n ... ». 

O parlant de mares solteres i menors d'edat: «El primer que 
hem comprova t és que aquestes menors ja eren 'marginades' du
rant la infància: per dificultats de convivència dels pares o per 
haver passat anys internes en alguna inst itució. Podem veure nens 
semiabaI1l1or:a!s en institucions o en barris, que arriben a l'adoles
cència en unes circumstàncies totalment anormals, tant psíquiques 
com socials. Algunes són mares precoces. Els seus fills acabaran 
seguint la mateixa trajectòria de 'marginaci6' de la mare ( ... ) Ens 
resulta sempre m és còmode el refús en nom d'una moral que 
prego1lem, però les conseqüències de la qual a nivell cristià hau
ríem de replantejar-nos cada dia». 
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I una veu de Mallorca: «Aquest és per a nosaltres el punt neu
ràlgic: arribar a ser una denúncia cons tant de la situació de mar
ginació davant la nostra societat, que viu i defensa un sistema 
productiu de marginació. Que voldria tancar-nos dins unes bosses 
de plàstic i que ens retirassin, als vespres, corn les escombraries. 
Ser una denúncia constant davant unes aUloritats, que segueixen 
les mateixes tàctiques del franquism e, davant uns polítics que no
més cerquen vots, davant uns sindicats venuts per uns plats de 
poder, davant un poble, com el mallorquí, fart i dormit». 

La pobresa evangèlica 

I els evangelis: què en diuen els evangelis?, hem preguntat a 
Miquel Gallart, prevere gironí, estudi6s de l'Escriptura, que tre
balla a Barcelona. I ell ens ha respost amb un bell article, i bella
ment escrit , sobre «els pobres i Jesús», Delicadament, amb una 
fina ironia, amb un «somriure entre maliciós i bondadós », ens 
convida a passar pel sedàs uns clixés massa fàcils, encara que sem
blin actuals: «la imatge de Jesús dels pobres i necessitats» o de 
Jesús donant «exemple de pobresa, fent-se pobre i vivint com els 
pobres» . 

• Del Jesús dels evangelis esdevé en realitat difícil de fer-ne 
bandera. Sobretot per als «rics». Però tampoc els pobres no po
den vantar-se: Aquest és dels «nostres». N'és, però no pas com 
cap d'ells. Per a Jesús ser pobre no és cap destret, cap handicap. 
Segons els textos evangèlics, almenys, no liO sembla pas. I no fa 
res per a no ser-ne» . 

«Quin podria ser ara el camí «evangèlic»? Ara que Jesús no 
és «físicament» presen t, ni parla directament a uns i altres, ni 
envia ell mateix ningú a predicar». 

«L'Evangeli, en el fons, invita a la lucidesa de la ment. ¿Té 
sentit i respon a la realitat aquest «meu» o bé «nostre» que es 
diu d'allò que s'ha guallyat i es té en particular o en comú? Si 
ni de la seva vida ma/eixa l'home no pot dir en veritat «meva». 
«Quin vulgui salvar la vida la perdrà; però qui perdi la seva vida 
per causa meva, aquest la salvarà (Lc 9, 24) ( ... ) La pobresa evall
gèlica apunta més aviat, i més enllà de la manca de béns, cap a 
la pobresa de vida. Els signes exteriors de pobresa, com pot ésser 
el despreniment de coses, no s6n, si de cas, sin6 manifestacions 
visibles de la que es viu interiorment. Per dir-ho d'alguna mane
ra, el pobre evangèlic ta camí cap a dintre seu, un camí que el 
mena, per realisme i enteniment, a descobrir i acollir el «pobre» 
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que ell es, i ql/e cada vegada es fa palès de faisó més radical en 
la i l/ di.~è17cia i la caducitat mateixes de l'existència humana. Avan
('{mt el1 aquest sentit es va revelant la inanitat de la il·lusió de te
l1ir, de posseir ... )). 

E: s clar que «per a buscar se r «evangèlicam ent » pobre, en un 
IliÓll 0 11 lli ha tantes coses bOlliques, cal una bona dosi d'humor. La 
pobresa eval/gèlica es perfila com el gest es piritual més congruent 
amb la m és delicada i agl/da ironia enfront de totes les aparences 
caduques. 'Feliços els pobres' )). 

La Bona Nova és per a ells 

Arribats aqui, tornem a escoltar la interpeNació del s marginats: 
. A les seves vides lli ha Evangeli perquè hi ha dolor, gana, injus
tícia, càs tig, absurd. Si la Bmw Nova és per a algú, és per a ells. 
Ells no Ico reconeixeran mai, tal vegada. No s'apuntaran mai a les 
nostres file s explícitamelll . Però agrairan fin s al moll de l'os que 
algú que es deia seguidor de Jesús de Natzaret els hagi estimat 
( ... ) L'Església hauria de defen sar aquells q1le els grups hwnQl1S 
1/0 vo tCll de fel1sar ( ... ) Si sense paternalismes, moralismes, triom
fali s",es i d'all res ismes, ens dediqlléssim als aixafats de la vida, 
aquests, tímidament però efectivament, podrien comprovar com el 
Regl1e de Déu, el Regne dels fotut s, és ja realitat en aquest móll 
que I li/I du ramen t els ha tractal ». 
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ESGLÉSIA, EVANGELI 

I MARGINACiÓ 

CARLES FLAVIA 

Sovint, per un esforç de fidelitat evangèlica, o tal vegada per 
mala consciència, els cristians parlem de la nostra responsabilitat 
envers els pobres, els explotats, els marginats ... J dic parlem, per
que no hi ha proporció entre la durada dels nostres discursos i la 
nostra dedicació efectiva. 

I quan ens hem dcdicit a ser·hi, ¿és que estem preparats per a 
aquesta tasca? itS que cap director espiritual, cap senyor rector 
o cap Facultat de teologia o Centre de pastoral ens ha ensenyat a 
tractar alcohòlics, borratxos, lladres, prosti tutes, vells, bojos ... ? 
La primera cosa que hom descobreix quan es dedica als margi
nats amb conductes delinqüents és que té ben poca idea del fun
cionament vital i mental d'aquesta gent. 

Marginats -bons» i marginats -dolents» 

Com a església ens hem acostat més i millor al món dels dismi
nuïts físics (invàlids, subnormals) que no pas als altres disminuïts 
psico-socials. Ens fan més pietat e ls malalts físics, innocents, cas
tigats durament per la vida, que no pas els «dolents»: viciosos, 
borratxos, lladres, delinqüents, prostitutes .. . 

Aquests marginats «dolents. -que distingim bé i separem dels 
marginats «bons»- ens resulten força abominables: ens roben, 
ens violcn les filles, cns qüestionen el sexe, cns tempten. Tanmateix, 
un cert voluntarisme ens ha dut a acostar-nos-hi: cristians que 
som, tenim el manament de l'amor com a norma de vida. I això, 
a desgrat del fort sentiment de menyspreu, de fàstic, que hi ha al 
nostre interior. 

Aquest sentiment només l'admetria, en tot cas, pel que fa als 
fets d'aquests marginats; però mai a les persones mateixes. I en
cara a condició d'afegir-hi l'ira contra els explotadors, els lladres, 
que potser no ho són de Codi penal, però sí d'ètica cristiana. Altra-
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men t, no fór~ possibl e d'apïopar-s'hi . Els purs barrejant-se amb 
e ls impu rs! Quina mena dc complica t joc de mans interior no 
s 'hauria de fcr per a estimar dc debò e l deli nqüent o la prosti tuta 
que ni s'admira ni es valora! 

Els nostres esquemes, bon xic paternali s tes, difíci lment ens 
permeten d'apropar-no~ a qui, tota la \'ida, li han dit que és dolent, 
que ha de ser bo , que reflexioni, que canviï, que pens i en l'esdeve· 
nidor, c tc. S i ell es tà I ip i cuit que IJ le coman ci coco»! 

Una Església marginada 

Aquesl p roblema - la nostra gairebé inc~racitat dc connexió 
amb els margina ts- planteja el de la nost ra dificultat de comu· 
nicació com a esglés ia. 

Pot se r un dia acceptarem que l'Església no és e l melic del món. 
Nosalt res, els cris tia ns, som també un grup de marginat s : amb els 
nostres cost um s, Ics nostres manies i neures, estranys per a molts. 
Els nostl-es temples, desèrtics, Ics nos tres reunions, dc pocs parti. 
cipanls i sempre repe tits, ens defineixen com a grup de marginats. 
Què hi ha avui de més estrany que un capell à? 

Als capellans - cristians amb ministeri- se 'ns ha preparat per 
a la pastoral parroquial. Per a aquestes parròqui es que semblen 
botigues que liquiden «per cessar en el negoci ». I, a còpia de reia
cionar·nos només, o sobretot , amb els parroquians, ens mirem la 
resta de l món com uns estranys . Però ... , si els estranys som nos· 
altres! 

Ens han trel del mÓn i ens han ficat a les parròquies. I quan 
anem a l camp dels marginat s, ho fem plens de bona voluntat, sc· 
gurament. Pe rò som fora de joc, Dut s;de. I llavors, amb la nostra 
ben rodo na i quadrada raó, pretenem de comprendre què és una 
prostituta o un delinqüent. I, és clar, no ens en sorti m. 

Aquesta manca de connexió se'ns farà evident només mirant 
d'on procedeixen els qui es dediquen al camp dels marginats. Con· 
cretamen t, entre e ls p reve res, n'hi ha cap que s'hagi criat al Camp 
de la Bóta, a la Mina o a l Barri xinès? No procedim, en gran part, 
de famílies amb un mín im de posició i de cultura? I el seminari 
no ha estat, en tot cas, un lloc de desclassament i d'a llunyament 
C:c la vida real? Els capell ans, gent d'estudi, tractant amb analfa
bets ; honra ts, trac tant amb viv idors; gent ordenada, en contacte 
amb bohemis_ Les monges, verges, tractant amb prostitutes ... ! 
¿No us sembla que n 'estem lluny, que no hi tenim res a veure, que 
resulta absurd de voler·hi estar presents? 

Tímidament, gairebé només hi veig un camí : el de Jesús. Hem 
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de canviar. I crec que l'Evangeli de Jesús dóna aquesta sensibili
tat per als trepitjats i aquest crit de ràbia davant el fariseisme 
que bandeja el margina t. Nosaltres no som responsables de no 
conèixer el que són o com són els marginats; però sí que en som 
de la nostra manca de se nsibilitat envers els petits. Si el Crist gua
reix l'home, fa l'home nou, e ls cristians hauríem de mirar-nos els 
homes amb uns altres ulls, els ulls de l'Evangeli . 

Voluntat d'apropament? 

Dificultats d'apropament, ben cert. Però és només això? ¿l!s 
que hi ha, realment, volun tat de connectar amb els marginats? 
L'Església, ¿vol realment ser-hi , dedicar-s'hi? Sincerament, crec 
que no: la societat església pretén perpetuar-se, romandre, resis
tir; controlar, tenir pes en la societat: influència, importància, 
nombre; d'alguna manera cerca el poder i l'èxit. 

No fóra difícil d 'avaluar els esforços que es dedica a la pastoral 
«norma l» i als marginats. Que si catequesi, que s i pastoral de 
joventut, que si moviments familiars .. Darrera d'aquests grups, 
sempre tinc la impressió que s'hi belluga la mateixa motivació 
que hi ha darrera qualsevol grup humà: l'èxit, el desig de ser més. 
En canvi, dedicar esforços als marginats suposaria, de fet, fer virar 
tota la pastoral d'aquesta societat església. on els qui manen curio
sament s'anomenen e ll s mateixos servidors . Suposaria voler mo
rir: al prestigi, a la influència social, als protagonismes ideològics. 
Per a intentar estar, i pot ser no res més que estar, amb l'home 
que pateix, 

L'Església, com a empresa, intenta solucionar aquesta qüestió 
mirant de tenir, entre els seus quadres, gent que es dedica als 
marginats. Un desconfiat com és ara jo pot suposar, així, que els 
seus executius es posen medalles perquè poden dir que alguns dels 
seus elements fan aquesta feina. 

No fóra difícil de fer una llista de les traves que s'han posat 
a alguns preveres quan han volgut prescindir dels treballs pasto
rals clàssics en parròquies per a dedicar-se únicament als margi
nats, Responsables de l'Església han considerat poc rendible que 
un prevere dediqués el seu temps, el seu ministeri, a conviure -és 
un exemple- amb vuit o deu persones sortides de la presó. Fins 
i tot s'ha justifica t dient que aquesta feina correspon al laica!... 

Però em sembla que no es tracta que s'hi dediqui un petit sec
tor: tota l'Església, com a conjunt, hauria de tenir com a primera 
tasca la lluita a favor dels marginats, la defensa dels seus drets, 

12 



la seva ((sa lvació». I l'Esglés ia no ho vol, em penso, perquè no vol 
morir com e l gra de bla t, perquè no ens volem conve rtir. 

La pas tora l oficia l, fi ns i tot la dels pe tits grups, sembla tenir 
per fina litat fer comunitat. Però, ¿per a pregar?, ¿o pe r a contem· 
plar·se e ls uns a ls a lt res e l macos que som ? Comuni ta ts maser 
quis tes, on ens passem el temps dien t que ho fe m molt malament 
i fin s una altra vegada. 

l 'exemple de Jesús 

Es fàc il l'acudit. Però tanmateix, que diferent no sembla l' Evan
geli d'un document de pas toral! Modes tamcnt, crec que les preten· 
s ions de Jesús no tenen gran cosa a veure a mb les dels executius 
de )'Església. Jesús ens hi apareix barrejat, tacat , amb pobres, ma· 
lalt s , lladres, prostitutes. Jesús ho fa de gust. Sembla que aquesta 
relació s igui la concrec ió de la sc\'u mi ssió . La Bona Nova serà: 
es ti meu to thom, sob re to t aqul!s ts més pe lits. Ai xò és se r cris tià. 

Com a pastoralis ta, J esús va scr ben dolent; co m a predicador, 
un fracà s. Va cremar els ca rtutxos molt av ia t. La gent cI seguia, 
de primer, com avu i segueix e ls cantants. Els va cansar. No era 
comerc ial. Nosaltres, possiblemen t , ho hauríem organitza t millor. 
Co m a bon gen i, el l e ra poc o rganitzado r. 

La pas tora l de Jesús -si e mprar aquesta paraula no és ja des
qua lificar· lo- no va tenir efectes immedia ts: els seus segu idors 
van ser pocs i no sempre ben avinguts; avui, a lguns se n'esborren, 
però, a e ll , fins i to t el van vendre. I potser ni se n'adonava, del 
complot. Però va de ixa r, a ls qu i e l volguessin seguir, l'he rència 
d'u na vida apassionadament ded icada a ls homes. 

Jesús parla dels valors de les prostitutes, que ens precediran 
en e l Regne, pe rquè hau ran esta t millors que nosaltres; pa rla dels 
publicans, dels lladres .. . Quines fili granes mental s no hem de fer 
e ls cris tians amb aquestes paraules que difíc ilment ens creiem ! 
Però no s'equivoca l'Evangeli, no. Els llad res, les prostitutes, els 
borra txos es timen. 

Hi ha Evangeli a les seves vides! 

Segurament només po t ser agraït aquell que no ha tingut res. Al 
llarg de tres a nys de convivència amb joves anomenats delin· 
qüents he conegu t gent agra~ida . Ho expressaven amb e ls ulls, amb 
e l gest, a la seva manera, diferent evidentment de l'agraïment de 
la persona «educada». Nois d'o rigen dramàt ic: fills de la prostitu· 
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ció, recollits a les maternitats, de famílies desfetes , de condicions 
de vida miserables. 

He vist com s'ajuden, aquests nois, com es deixen els diners, 
de vegades producte de robatoris i moltes altres producte del 
treball honrat. Es deixen la roba: camises, mitjons, tot. 

He vist la fidelitat a l'ami stat que hi ha entre ell s. «Eres colega 
mio., diuen parlant d'una amistat fort a i indestructible. La fide
litat a l'amistat els durà de vegades a cometre delictes i a la presó; 
però, «es que no podía dejar solo a mi colega». 

He vist com t'adoren, com fan de tu un petit déu, perquè has 
tractat d'estimar-los una mica. He vist gent sense prejudicis, a qui 
no molesta que siguis capellà, fins i tot penso que els agrada. 

He vist gent indefensa, acorralada, que mai no ha estat esti
mada, fills de la misèria, del pecat mundial, feliços amb gairebé 
res, tan sols que algú els conegui el nom, noti que són al món. 

He vist gent que fa esforços titànics per canviar, per conver· 
tir-se, només perquè algú els digui que ho fan bé, que són bons. 
Tan ingenus són, tan infeliços, innocents, nets de cor i infants, 
aquests anomenats «monstres» de la societat que de vegades, evi
dentment, fan el mal, però que, per a ells, és tota una altra cosa. 

A Ics seves vides hi ha Evangeli perquè hi ha dolor, gana, in
justícia, càstig, absurd. Si la Bona Nova és per a algú, és per a 
ells. Si per a algú té sentit que Déu ens estima, és per a ells. Ells 
no ho reconeixeran mai, tal vegada. No s'apuntaran mai a les nos
tres files explíci tament. Però agrairan fins al moll de l'os que algú 
que es deia seguidor de Jesús de Natzaret els hagi estimat. 

Què pot fer l'Església avui? Crec que, com a defensors de la 
causa de Jesús, hauríem de prendre una posició conjunta a favor 
dels desheretats de la terra: malalts, subnormals, delinqüents, bo
jos, pros titutes ... L'Església hauria de defensar els qui els grups 
humans no volen defensar: ¿heu sentit mai els partits polítics 
parlar d 'aquest tema? 

Potser hauríem d'abandonar disquisicions inútils sobre la nos
tra especificitat com a església i anar definint-nos a partir d'ac· 
cians que intulm com a cristianes. La nostra identitat podria ser 
la de defensors dels qui ningú no defensa. El món ens reconeixeria 
potser, aleshores, com un grup estrany; però evidentment en llui
ta per un món millor. I, si sense paternalismes, moralismes, triom
falismes i altres ismes, ens dediquéssim als aixafats de la vida, 
aquests, tímidament, però efectivament, podrien comprovar com 
el Regne de Déu, el Regne dels fotuts , és ja realita t en aquest món 
que tan durament els ha tractal. 
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MARGINATS QUE NO ,PASSEN, 

DE LA PARRÒQUIA 

FRANCESC SEGAl~S 

Un barri ben caracteristic 

La parròquia de Sant Miquel del Port nasqué amb el mateix 
barri fa un parell de segles. Aleshores era un barri pescador. Ara, 
sense deixar aquesta car3ctc rís tica, ha pres una nova fisonom ia. 

H i ha una pila de peculiaritats q ue el defineixen de manera 
molt original. En primer lloc, està a l cor de Barce lona, A menys de 
15 minuts a peu de la plaça de Cata lunya. Però, a la vegada, queda 
ben aïllat de la c iutat: la platja, per una banda, el moll per l'a ltra 
i la lín ia de l tren amb l'estació de França per l'altra banda del 
triangle. 

Un barri amb plena consciència de barri. Tancat. Autosuficient 
en tot, malgrat no posseir quasi bé cap scnrei social, ni centres cul· 
turals. Barri en constant evolució, té actua lment una de les pobla
cions més e nvellides: un 20 % dels hab itants passen dels 60 anys. 
De ser un barri amb una densitat de pob lació baixa e n e ls seus 
inicis (casetes d'un pis, amb e ls baixos per als arts de pesca) passà 
a una superpoblació els anys de les riuades immigra tòries (vivendes 
«quart de casa)) de 30 metres quadrats) que feren del barri un 
dels de més densitat d'arreu del món. Actualment és e n procés de 
despoblament: cada a ny baixa en un miler el nombre d'habitants, 
to t i que a partir de la crisi econòmica sembla que es torna a re· 
poblar o que, almenys, la població es ma n té. 

Mol ts fac tors han fet que s igui un lloc geogràfic on ha nascut 
i s'ha cu ltivat tota mena de marginacions humanes. Anys enrera el 
barraquisme hi te nia Ja seva seu, a la platja de l Somorrostro. Els 
«q ua rts de casa)) (en total n'hi ha uns 6.000) acollien generalment 
més de 6 o 7 pe rsones, amb molts casos d'habitatges ocupats 
per 10, 12 o més inquilins, molts en si tuació de rellogats. r el que 
fa a la vivcnda, s i bé continua la mateixa configuració urbanística, 
ha baixat la densita t d'ocupants, i gairebé s'han suprimit e ls rello
guers. 
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També ha ajudat a la marginació tot el món de la pesca, espe
cialment de la pesca de llum: molt de proleta riat inculte, provi
nent la majoria de la immigració; treball considerat avui dia com 
a últim recurs , on va a parar tot aquell que no té cap altra pos
sibilitat de guanyar-se la vida. Dins del barri, el b loc de pescadors 
(construït fa anys per la Confra ria) té fama de lloc de bruticia, 
crits, baralles, incultura.. Encara en diuen «els vikingos» . 

El moll ha esta t un altre focus d 'atracció de molta gent desar
relada i transeünt, que busca un t reball circumstancia l (carrega r 
o descarregar) per guanyar unes peles. I ha estat i és un lloc im
portant de contrabond i d 'adquirir gènere per vendre'l de sotamà. 
l , sens dubte, ha estat la font d'on ha rajat i raja la droga. la 
fluixa i la forta . 

També la proximitat amb el barri xiuo ha ana l crean t tota una 
«mà d'obra» que ha vingu t al barri a residir-hi , sense però que 
s'hagi arribat a muntar obertament cap casa eh: prosti tució o s i
mi lar. 

I , fi nalment , el barri és 1111 cul de sac de tots els qui arriben en 
I ren sense rumb fix. Els passavolants, sobretot, i tot el que en 
podríem dir «hippies», sobretot a l'estiu, desemboquen a les p lat~ 

ges per anar-hi a dormir, o a prendre el sol, o a vendre 's sang 
(en una sangonera que funciona ben obertament!), o a procurar~ 

se un poc de pe ix per a poder menjar.. 

Aquí al mig nosaltres, _per a servir Déu i a vostè-

Enmig d'això, ens trobem nosaltres, e ls capellans i e ls cristians, 
amb una parròquia que vol estar oberta a tothom, amb volunta t 
d 'acollir i ajudar en e l que estigui a l nostre abast. I cal dir que 
hem procedit més per ànim carismàtic que amb cap mena de pla
nificació. Però hi ha una intuïció d'en trada: o la «parròquia » (amb 
tot el que vol dir: capellans, temple, despatx, diners, tradició, 
etc.) està «oberta. (amb tot el que vol dir estar a l'abast a to ta 
hora i moment, obert el temple, una pila de serveis sacramentals 
adequats, els capellans disponibles) o, s i no, es podria dir «què 
hi fa un tinglada així en un lloc com aquest»? Perquè realment 
cada cop més les parròquies de barri estan resultant un gran mun
tatge per a una trista reali tat. [ el futur anirà essent cada cop més 
clar en aquest sen tit, a mesura que els serveis socials vagin estant 
en mans dels ciutadans i de les institucions pròpies. Almenys així 
es va donant a l barri de la Barceloneta. 
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Vaja, ja ve un «mangante»! 

I si la parròquia està oberta, aleshores és quan e t trobes so
bretot amb certs tipus de marginats. Especialm ent els que en diem 
e ls «transeünts», els quals, sense domicili fix, viuen voltan t d'ací 
u'allà, arreplegant el que poden, i anant de parròquia en parròquia, 
u ' ins titució benèfica C:1 alberg municipal, de Càritas a l Govern 
civi l. I, també , els tran seünts que s'han situat al barri, aquells 
que pcrman.:n tmcnt , "iuCIl en qualsL:vol racó de la mateixa zona 
urbana. Genera lment són alcohòlics, viuen d'almoina , tencn c i seu 
bJr on fan bona part de la vida, i quan es ve uen «derrotats», a les
hores reco rren;) la parròquia per a buscar menjar, o alguna peça 
de roba, pe rò mentre es \'a len per si mate ixos no s'acosten a 
nosaltres. 

A còpia de t<.:m ps, s' ha crea l relació amb totes aquestes pers<r 
nes. Ens saludem pel carrer. Ens reconeixem mútuament. I un 
xic els seguim la pista: els veiem quan fan cua per a vendre 's sang; 
quan van beguts pe l carrer ; quan demanen caritat; qua n són 
feliços prenent el sol amb els amics amb una ampolla de vi i una 
bossa de menjar; quan els nanos del barri els gasten bromes de 
Illal gust; i quan dormen en a lgun banc , de dia o de nit.. . 

I és tanta la gent transeün t que viu al barri o hi és de pas, que 
hem hagut de posar una mica d 'ordre. De fet mai no hem donat 
diners, puix aleshores tindríem una cua immensa i ens arruïna
ríem. No donem ni una pesseta. Res de diner. Tan sols menjar 
i informació, procuran t donar un bon tracte i explicar bé les 
coses, i si algú ve massa sovint , mirar que espaïi més les seves vin
gudes; amb tot i a ixò, ens preguntem : què caldria fer?, ¿ tancar la 
porta amb un bon porter automàtic, com fan en a lgunes parrò
quies, i, pe r tan t, despatxar to thom que vingui i no sigui de l'olla, 
o bé muntar alguna mena de centre d 'acolliment permanent? Però, 
qui el munta? i amb quins diners? 

La veritat és que tot això recau bàsicament en els dos sacer
dots que ens trobem vivint una pila d 'hores a la casa parroquial, 
11 cos tat del temple. I:!s una tasca interessant i esgotadora a la 
vegada. Abso rbent. A voltes, per tornar-sc boig a causa del seguit de 
gent. Ara hi ha força cal ma, però hi ha hagut alguna temporada 
que hem a tès quinze o vint persones a l dia: només escollar i in
formar i, s i ca l, donar- los a lgun «bocata )), és mol t temps i molt 
d 'esforç. A més, es presenten a l'hora menys prevista. 

¿ Com podrien coHaborar els cristians practicants - que són 
en definitiva e ls qu i mantenen e l templ e i els seus serveis- en 
aquesta tasca d'acoll iment i alenció a aques ts marginats? No es 
veu la manera pràctica de fer-ho, s i no és «pagant» algun tipus de 
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servei tècnic, dut per una persona tècnica. Perquè, a més a més, 
la majoria de practicants gasten «moratina» quan s'enfronten amb 
aquestes persones, i donen consells de «fcr bondat» . 

¿Realment podem fer quelcom des de les parròquies? Ací no 
veiem pas el que caldria fer, ni si el que fem té massa sentit. ¿En
gegar-ho a fer punyetes, potser? Els a lbergs municipals són insu
ficients i no hi ha entitats socials que sc'n vulguin fer càrrec. 
Podria ser una tasca de suplència d'església fins que «algú . se 
n'ocupés, perquè de fet, i vagi com vagi el procés social del país, 
aquestes persones SÓn irrecuperables quasi totalment. El proble
ma serà llarg, puix generacions de gent jove s'hi van afegint. 

Persones rares I estrambòtiques 

També a la parròquia trobem d'altres marginats. Un tipus de 
persona marginada social per qüestions psíquiques. Gent rara. Ma
lalts mentals. Persones necessitades d'atenció, de dist racció, de 
companyia, d'alliberament d'escrúpols .. . Persones torturades in
teriorment, persones asocials, solitàries, obsessionades . .. 

A voltes, les manifestacions més tradicionals i «màgiques» de la 
religiositat amaguen o, millor dit, revelen persones en aquesta 
situació. Tot un món religiós basat en les llànties, els petons a 
les imatges, les reverències i genuflexions distorsionades i exage~ 
rades .. . No tothom, ni molt menys, dels qui ut ilitzen algun d'a
quests elements de religiositat posseeix tara mental, però sí que hi 
ha tot un tipus anormal que es belluga en aquest ambient. L'aco
lliment, aleshores, és més comunitari, puix coincideixen en els 
moments de cuite amb altres creients i donen un xic el to del que 
és la «comunitat practicant», puix són coneguts per tothom. Seria 
interessant fer una enquesta o es tadística dels qui acostumen a 
freqüentar el temple: àvies que viuen soles, persones que han per~ 
dut els éssers estimats, aquest grup de persones amb patologies psi
cològiques, alguns joves amb problemes d'integració al barri i sen
se amistats, infants que acaben de fer la primera comunió i van 
venint a missa, o a fer alguna pregària durant uns anys, els cris
tians practicants normals, els militants cristians, e ls visitants d'al· 
tres llocs, els curiosos, etc . 

• Passotes» I «manguis» 

I, amb la democràcia, a través del temple parroquial anem arri
bant a un altre tipus de marginat: els infants i joves gamberros 
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i delinqüen ts. Sí, sí , des de fa quasi un parell d'anys el temple s'ha 
convertit en lloc de gamberrislne. Això fa venir encara més ganes 
de tancar-lo. Obren els panys de totes les portes; ho roben tot: 
les tovalles de l'altar, els gerros de les flors (tot i que els tenim 
agafats amb cadenes i cantbus); calen foc al Sant Crist, fumen i 
mengen pipes a qualsevol lloc. escampen la cera de les llàn ties, 
fan cÓrrer e l carro dels morts, estripen els pòsters de Ics cartelle· 
res (ara Ics tenim protegides per un vidre·plàst ic amb pany), han 
intentat obrir totes Ics caixetes (poques, però tan ben reforçades 
que no hi ha manera), s'hi han pixat i cagat una pila de vegades, s'hi 
han barallat de mala manera, hi han fet l'amor i, novetat d'última 
hora, hi vénen a fer-sc els porros i, a vegades, a fumar-sc'ls a l por
tal. El porta l és el lloc de trobament de molt de jovent. S'h i passen 
hores i hores, amb una cridòria que el pob re que entra a l temple 
a buscar lranquiHita t troba de tot menys la tranquiHitat i el si
lenci desitjats. 

I de tant renyar-los i avisar-los, e ls he m anat coneixent i esti
mant, encara que ell s ens miren de reüll i no paren de fer-nos la 
punyeta i de continu~1r amb la seva actuació. I és que e l barri està 
quasi a zero d 'a tenció a infants i joves. No hi ha espais per a 
jugar. Han de jugar a ls carrers i a les places (la que h i ha al davan t 
del te mple!). i s'han de t robar a ls portals de les escales dels pisos 
(durant una llarga temporada teníem l'escala del nost re pis sem
pre plena de gen t jove fumant i menjant pipes. Semblava un esta
ble!). A tot arreu embruten i fan ma leses. Però no hi ha centres 
per a ells. Hi ha algun cenlre d'espla i però recull els noi s i noies, 
infants o adolescents menys gamberros i difícilment delinqüents. 
Hi ha un centre excu rsionista, però tampoc no recull aquest tipus 
d 'i nfant i jove. Aquests infants i joves es troben a ls futbolins, a 
de terminats llocs de cita, en a lguns bars determinats, en deter
minades discoteques i pubs de Barcelona ... ¿Qui podrà acollir-los 
i en trar en e l seu món? ¿Qui s'atreveix a fer quelcom amb ells? 
Els cris tians no som joves aquí a l barri, s inó que passem dels 
trenta anys, i costa d'entendre i comprendre la «m arxa» que por
ten els adolescents i joves típics de barriada. Però, malgrat tot, 
si a lgú con necta amb gent jove d 'aquesta mena, és gen t cris tiana. 

No només de parròquia viuen el capellà I el cristià 

La parròq uia m'ha acostat a l món d'alguns marginats. Hi ha, 
pe rò, to t un món més d urament marginat que conviu amb nosaltres 
i a l qual no hem arribat des de la parròquia. Ha estat necessà ria 
la presència constant en Ics diferents en titats i societats del barri 
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i conviure en els llocs normals dels veïns per a complementar el 
que ens dóna el ret parroquial. A mi, personalment, treballar en 
un bar del mateix barri, que és lloc d'encontre de molta d'aquesta 
gent jove i adulta impossible de connectar des de la parròquia. 
m'ha ajudat a entendre, comprendre i estimar molt més el ric i 
gran món dels marginats. Tràgic i dur, però. 
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AL CARRER DE ROBADORS 

MARIA LLUISA 

Qui no coneix e l barri xinès de Barcelona? Qui no ha passat 
alguna vegada, ni que només sigui pe r casualitat, per aquells car
rerons adjacents a les Rambl es, una nil qualsevol, en sortir d'un 
espectacle, amb un grup d'amics, després d'una festa? Potser molt 
de pressa, sense parar-se gaire per por de ser reconegut i perdre 
la reputació. S 'han escrit moltes coses sobre aquesta zona: repor
tatges, estadístiques, enquestes sobre la problemàtica del distric
te V, totes les quals re flecteixen unes peculiaritats i característi
ques ben diferents de les d'altres demarcacions. Però no ens refe
rirem a la problemàtica del barri en ella mateixa, sinó més aviat a 
la població flotant que freqüenta el bar ri xinès, que passa tardes 
senceres a les barres dels bars cercant una evasió i també a les 
persones que treballen d'alguna manera i es guanyen la vida en 
els negocis que hi ha instaHats: bars, cafeteries, restaurants, «meu· 
blés», etc. 

Una presència. una paraula. una amistat 

Vam intentar d'entrar en contacte amb aquest món desconegut 
per les persones «decents »; volíem penetrar en aquest ambient , 
portar-hi una presència, una paraula, una amistat. El nostre ob
jectiu no era ambiciós: simplement es tractava d'esbotzar les bar· 
reres, d'apropar-nos-hi, de conèixer aquells homes i dones, no per 
simple curiositat, ni per a classificar-los en un status social deter
minat. Tampoc no preteníem convertir-los; més aviat volíem con· 
vertir-nos nosaltres mateixos i aprendre a estimar, a sofrir. Volíem 
sentir-nos germanes de veritat de tants ésser marginats per la ser 
cietat i rebutjats per la seva conducta, sense que la societat s'ado
ni que tots som responsables d'aquesta marginació, 

Era molt difícil entaular un diàleg. Dedicàvem algunes tardes 
a recórrer aquells carrers bruts, deixats, al començament amb un 
cert temor, que anàrem superant a poc a poc. Entràvem en un bar, 
ens apropàvem a la barra i demanàvem una beguda qualsevol. La 
gent ens mirava una mica estranyada. Les cambreres es mostraven 
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reccIoses. No era freqüent trobar-hi dones soles, si no eren prosti
tutes. De vegades ens hi confonien. D'altres ens preguntaven: 

-Sou assistents socials, policies o monges? 
-Res d'això. 
-Aleshores, per què veniu aquí? 
-Encara hi sou a temps, no torneu. 
Tot i amb això, aconseguirem mantenir conversa amb algunes 

cambreres. Ens explicaven que no els agradava aquest treball, ni 
haver arribat a aquesta situació, però que les circumstàncies les hi 
havien forçat: un fill del qual el pare no havia volgut saber res; 
trobar-se abandonada després d'un embaràs; un fracàs amorós; 
una violació, fins i tot per part del propi pare. Ens deien, final
ment, que aquest era un treball més fàcil i rendible que fer de 
minyona o treballar en una fàbrica . Problemes d'emigració, sole
dat, manca de cultura (moltes d'aquestes noies són analfabetes). 
No obstant això, el diàleg es feia difícil, no solament pel recel que 
els produíem, sinó també perquè la cambrera havia d'atendre sol
licitament els seus clients i procurar que la invitessin una i altra ve
gada a canvi d 'unes carícies. Ens sentíem bastant desplaçades. Més 
d'una vegada comentàvem: l'única manera de trencar les barreres 
seria fer de cambreres. Però, naturalment, això era una utopia. 

Una tarda vam entrar en un d'aquests bars. La cambrera que 
ens va- atendre ens digué de cop: 

-Que busquen treball? 
De moment vam quedar tallades. De seguida vam reaccionar: 
- Bé... depèn de les condicions. 
-Un moment que 'crido l'amo. Senyor X, aquí hi ha unes 

noics que busquen feina. 
Aixi, gairebé sense adonar-nos-en, vam tenir el «contracte ». Afe

gírem que nosaltres ja teníem un treball estable però que ens aniria 
bé un sobresou els caps de setmana. No hi posà cap inconvenient, 
perquè són els dies quc cal un reforç. 

- Us espero dissabte que ve. 

Treball de caps de setmana 

El dissabte a les 5 de la tarda vam començar la nostra expe
riència al ca.?e" de Robadors. Jornada llarga, fins a les 3 de la 
-matinada. Teníem la por' ficada al moll de -l'os. Per sort aquella 
barra petita estava plena de gent i hi havia un moviment constant. 
La intensitat del treball feia passar la nostra inexperiència més 
inadvertida. Per fi arribà ,'hora de tancar. Vam dir a l'amo que 
possiblement la nostra oferta no li seria rendible i que li convin-
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dria prescindir dels nostres serveis. Ell va contestar que estava 
content i que «ja ens hi acos tumaríem» . 

A partir d'aquí aconseguírem una certa integració. Ja no érem 
unes intruses. Formàvem port, encara que esporàdicament, d'una 
plantilla de treballadores; érem cambreres, encara que ens accep
taven amb unes certes reserves. Ara el coneixement de l'ambient 
e ra molt més real pel [et que havia can viat to talment la nostra 
posició. l!s veri tat que les coses no poden comprendre 's s i no es 
coneixen a fons. No n'hi ha prou amb un coneixement teòric. Vam 
conèixer com era d 'esgotador haver d 'aguantar tantes hores -de 
les 5 de la tarda fins a les 3 de la ma tinada, només amb un des
cans pe r anar a sopar-, servint, escoltant moltes coses , a simple 
vi sta molt intranscendents però que en conjunt fan tota una fil~ 
sofia. I vam conèixer la persona humana molt més profundament 
que llegint manuals de psicologia. Realmen t es tracta d'un món a 
part on conflueixen la pobresa material i espiritual, la soledat, la 
incomprensió. 

Uns homes sols 

Els clients que freqüentaven e l bar eren quasi tots emigrats de 
les regions més pobres i subdesenvolupades: andalusos, gallecs, 
extremenys ... , que un dia es van veure obligats a deixar la terra 
natal, forçats per la ram i la manca d'un lloc de treball d igne. Ho
mes i dones que arriben a Barcelona en recerca de treball per a 
poder sobreviure i que es troben amb problemes de vivenda, de 
desarre lament , d'atur, però que sobretot, i pot ser a ixò és el més 
tris t per a l'ésser humà, es troben terriblement sols. 

tS desolador sentir-se sol enmig de tanta gent, sentir-se estrany 
enmig del brogi t, de la pressa, d'un constant anar i venir. Sentir
se tan petit i tan anònim enmig de l'asfalt i de l neguit de la gran 
ciutat. Per a ixò van a viure a l barri xinès. Després d'una llarga 
setmana treba llant en la con strucció o a la fàbrica, fent hores 
ex traordinàries per poder pagar una cambra destarta lada, arriba 
el cap de setmana i a on anar? ... al barri xinès. Aquí trobes perso
nes amb Ics mateixes circumstàncies i que poden entendre' t una 
mica. Fan el seu recorregut pels bars. Una cervesa aquí. una copa 
a llà. Un disc a ple volum, com més soroll millor; d'aquesta manera 
no cal pensar. Però la seva imaginació continua donant voltes 
encara que se la vulgui aturar: la terra que va haver de deixar, els 
pares, la llar pobra però la seva, la nòvia, la dona ... I continua 
bevent i posa un a ltre disc que conta les seves penes, la tristesa de 
l'emigració, uns ulls negres, uns amors impossibles. I mira cap a 
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la cambrera que té al davant i inte nta contar·H les seves penes, 
però ella ja en té prou amb les seves. No vol sentir-ne més. La invita 
un cop i un altre amb l'esperança de pasar-hi la nit i oblidar d 'al
guna manera la seva solitud. I va de ixant al taulell una setmanada 
que ha guanyat a base de suors, arriscant la vida penjat en una 
bastida o enmig dels motors monòtons de la fàbrica. I el sobre es 
va aprimant i arriba fins i tot a quedar completament buit. De 
vegades acaba borratxo i per te rra , fet una calamita t. Si la beguda 
li fa estralls comença a proferir amen:lces i insults, aleshores la 
policia se l'enduu com un fardell. 

Noies .de vida fàcll_? 

Pràcticament totes les ca mbreres alternen e l seu treball amb 
la prostitució. Més d'una vegada m 'he preguntat per què se les 
deu anomenar . noies de vida fàci¡' . Perquè, de fet, és una profes
sió ben difícil, no pel [et de la prostitució en si mateix sinó per 
tot el que té d'implícit : esclavitud , menyspreu, sacrifici, insegure· 
ta t, risc ... La major part de les prostitutes tenen fills, a lmenys un, 
i s 'han de fer càrrec de totes les despeses. Quan se'n van a treba· 
llar els deixen a altres dones que de joves també van ser prosti
tutes i que cobren un sou considerable per aquest servei. Després 
els porten a eoHegis genera lment de religiosos. Però hi ha encara 
un fet més trist: un percentatge molt elevat tenen el «chulo» O 
«macarra», que l!S un home que -:iu a expenses d'elles i que els 
exigeix un sou. A canvi només reben cops i insults, però malgrat 
to t e lles l'estimen; hi ha molts casos de masoquisme. Això no obs
tant , s i un dia decideixen alliberar-se del «chulo», els és pràctica
ment impossible, perquè les busquen, les pe rsegueixen i fins les 
amenacen de mort. 

- Tinc dos «carneles » --cm deia la sevillana-. Un porta la data 
de naixement veritable (ara tinc 20 anys), l'alt re (que em va fer el 
meu amic policia) porta una data de naixement diferent (hi figura 
que tinc 23 anys: edat en què es pot exercir la prostitució) . 

La vàrem conèixer quan va començar a fer de cambrera. Quan 
algun client li feia propostes es tornava vermella i ho refusava amb 
indignaci6. Al cap de quinze dies ja només «treballava» fora de 
la barra. 

- Al cap i a la fi és igual i en una estona guanyo més que tre
ba llant tot e l dia darrera el taulell. 

Aquestes persones no volen sortir mai del barri. En el fons 
tenen por a la societat, a trobar els seus clients fora d'aqueU lloc 
(aquests procuren esquivar-les). Les cambreres passen generalment 
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al bar ci dia fes tiu s ~ t l11;:tna1. ~s curiós que sempre que hem anat 
amb ell es al cint: , a passejar o a qualsevol altre lloc, hem hagut 
d'acabar anant al bar; fa la impressió que no poden presci ndir-ne 
gaires hores. 

Maria freqüentava c i bar a la recerca de clients. Estava emba
rassada i duia agafat de la mà Josep Antoni , un nen de quatre 
anys. Demanava un cuba Iibre i també en feia beure al nen. Canta
va molt bé flamenc. Tenia quatre fill s , d'algun dels quals s'havia 
incau tat la Pro tecc ió de Menors. Havia es tat internada algunes 
vegades al Sana to ri an ti tube rculós de Terrassa. 

Escoltar i aprendre 

La religiosit¡tt d'aquestes persones és profunda. Tenen fe; una 
fe primi tiva , potser supersticiosa, però creuen en Déu i el respec
ten . Resulta paradoxal que la major part porti n una estampa de 
la Immaculada a la cartera, amb el carnet d'identitat i el de sani· 
la t per poder exercir la prostitució i el retrat dels seus fills. El 
divendres sant n'hi ha molt poques que actuïn: 

- Avui no. Que el Senyor és mort i cal guardar respecte. 
Gràcies a la nostra presència al barri hem conegut molt de prop 

el món de la prostitució, de l'alcohol i la droga. Durant uns quants 
mesos hem viscut amb una no ia drogad icta de divuit anys. No 
vàrem poder separar-la de la droga: desapareixia un s quants dies 
sense que ningú pogués saber on era, i tornava drogada. A dinou 
anys ja era marc; en aquells momen ts va semblar que se sentia 
conscient de la seva responsabilitat i feia propòsits de deixar la 
droga, però havia perdut la voluntat. 

Les dificultats per sortir d'aquests ambients són pràcticament 
insuperables: la manca de preparació per a un treball més o menys 
normal , la incapacitat de sotmetre's a un horari i a una disciplina, 
ci refús per par t de la família i de la societat, la impossibilitat de 
fer front a una sèrie de despeses: «vivcnda », manteniment dels 
fills, despendre sense control, etc. 

Podríem escriure moltes més coses: anècdotes molt variades 
que revelen la id.iosi ncràsia d'uns éssers marginats per la societat, 
homes i dones que el destí no ha afavorit gens... o amb una 
sèrie de qualitats i defectes com els de tots els humans, però les 
qualitats dels quals no han estat gens potenciades. Essers que 
viuen, es timen , treballen, lluiten i moren al marge de la societat 
i que són menysprea ts perquè no se'ls coneix i no se'ls estima, i 
que en e l fons és més còmode ignorar. Personalment, puc con· 
fcssar que, en tractar- los de prop, hom n'aprèn moltes coses. 
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ENTRE ELS JOVES 
, 

DEL BARRI XINES 

ADRIÀ TRESCENTS 

Aquí no parlaré de la pastoral amb els joves quc viuen en famí
lia en algun carrer del barri xinès de Barcelona. Tampoc d'aquells 
joves que hi tenen el treball: botigues, tallers, bars, etc. Ni tampoc 
de la pastoral amb algun grupet de joves que freqüenten la parrò
quia, amb estudiants o afeccionats a l'excursionisme o pertanyents 
a alguna entitat. 

Parlaré dels joves que viuen fora de casa, que, tot i tenir un 
lloc (sovint una pensió) , han trencat els llaços familiars i viuen 
pràcticament al carrer; d'aquells que es van arrossegant enmig 
de situacions enutjoses: declaració de noms falsos, dormir en una 
habitació llogada amb dos o tres més, etc. 

Una Joventut diversa I bigarrada 

Al barri xinès hi cap tothom. Hi trobareu una infinitat de jo
venets procedents d'arreu d'Espanya : Galícia, Cadis, Extremadu
ra, València ... Uns vingueren cercant feina però no n'han trobat, 
i s'han situat aquí com a únic refugi per continuar 3 Barcelona, 
on s'ho estan passant molt malament. D'altres s'han escapat de 
casa, i aquí ningú no els pregunta d'on vénen, ni d'on s6n, ni què 
busquen, ni què volen, ni on volen anar ... N'hi ha que s'han esca
pat d'algun reformatori o que ja hi han acabat l'estada, i que es 
troben abandonats a si mateixos, sense cap més equipament que 
l'angoixa de viure o un sentit radical d'independència després dels 
anys de tancament, o el cor ple de somnis d'aventures. Molts 
dels qui han sortit de reformatoris tenen un ressentiment profund, 
gairebé inconscient, contra l'Església, personificada en els sacer
dots i religiosos d'aquells centres. Hi ha també nois nascuts al 
mateix barri però que no tenen arrels familiars i viuen pràctica
ment abandonats, perquè el pare i la mare tiren cada un pel seu 
costat. N'hi ha que dormen a la mateixa habitació que els pares 
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que de dia i de nit van corre nt pe l barri: el d ia se 'ls torna nit 
la nit , di a. 

El barri xi nès és també un refugi de molts que han sortit de 
la presó. Perquè, ¿on poden anar, sinó a aquest barri , aquells que 
no tenen família, o que se n'han separat, que no tenen diners, ni 
feina, ni amics .. . ? Allà troben companys que també han estat a la 
p resó j que els presten algun ajut en la seva solitud . 

Molt s d'aquests noie ts i joves viuen de robar: «treball em », 
diuen. Una navalla, mo lt a vis ta, cames àgil s, llna bona dosi d'as
túcia i de (ingiment , un s companys que els fan de família i de 
S~)cie t3t , Ics antenes sempre a punt per a captar la presència de la 
policia o d'algun «chi va to ", un nas fi per a detecta r les butxaques 
a mb q l!c1com d'int eressant .. Tot això és el que cal. 

Alguns entre els tre tze i e ls divuit anys fan de «chapas)t , es 
prostitueixen. Sempre Iroben a lgú que els paga - i de vegades 
molt bé- per anar al llit amb e ll s o només per tenir-hi a lguna 
mena de relació sexua l. 

Actua lment n'hi ha bastants que fan de «camell ". Són petits 
venedors de droga. En compren i en venen, i sempre troben 
l'oportunita t de «coHocar-se », és a dir, de fumar algun «porro)) que 
els fa viure un món menys an goixós que el que els envolta. Ells 
no s'enriqueixen amb aquestes vendes; els qui es forren són els 
gra ns negociants , que, com que estan ben protegi ts, no van a pa rar 
mai a la presó. 

Hi ha també força noie tes de tretze a disset anys. Acos tumen 
a tenir la vida més resolta: s'avenen fàcilment a conviure amb qual
sevoL N'hi ha que tenen e l seu «macan"a» jove, que estimen de 
debò. 

Hi ha lambé bandes de nens dc vuil a calorze anys. Són cls més 
perillosos . Porten nava lla (sc n'han vis t fin s i tot amb pis tola), van 
en grups d'u na mitja dotzena i ataquen q ui es presenta. La seva 
vida està en estat permanent d 'alerta, com la d 'unes petites feres 
perseguides constantment. Va haver-hi una banda que es de
dicava a buidar les butxaques dels borratxos i que no va parar 
fins que la policia en va dispersar els components per dive rsos 
llocs d'internament. 

Tota aq uesta joventut viu entre prostitutes, «traves tis », «malÍ
cons», encobridors, polis, «maca rres», «peris tes», e tc. 

Una moral llunyana 

Aquesta és la joventut que tractem. La pregunta que ens fem 
és quina «pastora l» caldria reali tzar amb aq uests nois. 
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Quan hom emprèn la lectura de \libres de pastoral, de cate
quesi, etc., es troba fora de lloc, perquè topa amb un llenguatge 
d'un altre planeta. summament distant d'aquest ambient , amb un 
espirituali sme amanit 3mb un vocabulari de fora del món . ¿Cate
quit zar, moralitzar, donar consells, parlar d'un Déu que han vist 
-si és que l'han viSl- encarnat en persones paternalistes o re
pressores?; ¿presentar la imatge d'una Església que la TV i la 
premsa i molts dels seus membres, presenten tan llunyana del 
seu viure quotid ià? A què els hem de convertir? Quin Evangeli 
se'ls pot presentar? ¿Els hem de dir que tot el que fan és dolent? 
¿ lOS veritablement pecat allò que nosaltres cataloguem com a tal ? 
Tenen uns altres valors, una moral diferent. Han nascut i viscut 
enmig d'un sistema social que els ha aixafat i maltractat, enmig 
d 'una falsa religió que els espanta. ¿ Els podem dir que no es pros
titueix in, quan precisament en la prostitució troben el seu únic 
afecte i els diners que necessiten? ¿ Els podem dir que no enganyin, 
que no robin bosses als transeünts o a les botigues? ¿Els podem 
dir que han d'anar a missa, que entrin en una esgl ésia per escoltar 
la Paraula de Déu? 

Jesús entre els homes 

Cada dia hem de llegi r l'Evangeli . Però cada vegada m 'intriga 
més conèixer el Crist real, del qual tal vegada no parla l' Evangeli 
escrit. Voldria conèixer el que Crist vivia precisament en aquells 
moments de què no parla l'Evangeli: la seva vida senzilla i ordi
nària, els seus costums, les seves relacions humanes, les seves 
amistats, les seves diversions, els seus jocs d'infant, de jove i d'adult, 
les seves intimats i converses quan no anunciava la Bona Nova. 
Seria com un altre Evangeli; i cm caldria conèixer-lo per a tractar 
amb tots aquests joves del Barri xinès. El Crist menjant, jugant, 
corrent, dormint, parlant, assegut amb els seus coneguts -que 
devien ser molts més que els apòstols i deixebles-. El Crist fora 
dels apòstols, que potser intentaven allunyar-lo dels altres i de la 
realitat, com fan avui amb els seus representants en més d'una 
circumstància. 

Si l'Evangeli ens presenta Jesús perdonant aílladament prosti
tutes, acaronant els infants, encarant-se amb els poderosos, multi
plicant el menjar per a aquells que passaven gana, guarint els 
malalts .. . ¿com devia actuar habitualment? ¿Com devia traduir 
l'ésser signe de Déu, Déu entre els homes, Home dels homes, en 
la intimitat de les quatre parets d'una casa o d'un lloc públic, als 
camps i a les places, entre els famolencs de veritat i els tocats per 
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malalties in guaribles? ¿Es negava a parlar-los si e ll s no s'a turaven 
a escoltar- lo? ¿ Els parlava en to dogmàtic, magistral o de predi
cador? ¿ Els parlava sempre en paràboles o en to apocalíptic i mis
teriós? Guaria sempre tothom, no fracassava mai? 

Voldria conèixer les actituds de Crist en la intimitat, el rastre 
de les qual s trobem a l'Evangeli, però que potser nosaltres hem 
mitificat o adulterat. Cris t no era un miracler ni un missatger, ni 
estava constantment en oració quan no predicava. La major part 
de l dia i de la nit Cris t devia ser una persona corren t enmig de la 
gent: un home entre e ls homes , un pobre entre e ls pobres, un per
sonatge viril que alternava amb pecadors , amb au toritats, amb lla
dres, amb gent de vida dubtosa, amb vagabunds, amb empestats 
que tothom treia de casa i de la ciutat, amb nens que es feien 
pesats ... I devia parla r un llenguatge intel-ligible per a la gent, pla
ner i fàci l. També a voltes devia enfadar-sc, discutir, fer apostes. 
Bevia vi bo i vi dolent - a les noces de Canà ho trobem ben dar
i assistia a festes -on no devia marejar la gent amb predicacions 
inoportunes, impossibles. 

La pastoral de l'amor senzill 

Jo no m'atreveixo a predicar a nois del tipus que he descrit. No 
puc entrar en un futbolín, pujar sobre una màquina i posar-me 
a cridar la Paraula de Déu. No puc aconsellar-los que vagin a l'es
glésia a pregar o a escoltar el sacerdot. Tampoc no puc acompa
nyar-me de músiques i balls ta l com fan a lguns grups religiosos 
per la Rambla, ni repartir llibre ts vest it curosament amb corbata. 
Ni posar-me una roba negra o morada o bé un collet blanc perquè 
vegin de seguida que sóc d'un altre món. Crist enlre e ls rics i e ls 
pobres, entre e ls bavosos i el s borra txos -alguns dels quals de
vicn passar per endimoniats-, no anava vestit d'una manera dife
rent, encara que a lguna tradició hagi dit que dugué sempre la ma
teixa túnica inconsútil, la qual s 'anava a lla rgant a mida que es feia 
gran. No. Crist e ra i anava co m tothom. Po tser com els pobres del 
poble, ja que va né ixer com un emigrant en un lloc que no arriba
va a se r una casa. 

Crec que l'única pastoral vàlida , la primera, amb aquests joves 
és l'amor. Un amor natural, espontani, imperceptible potser, inge
nu , de tu a tu, com si no fos amor. Tan natural com l'amor que 
es tenen entre ells. Amoi sense insígnies ni promeses, ni paraules 
sobrenaturals. Un amor que potser no és ni amor: estar amb 
e lls, ésser com ells tant com sigui possible, compartir les seves 
preocupacions, els seus èxits i fracassos, gairebé el seu «treball», 

29 



les seves pors, el goig imperceptible de beure junts una copa o 
jugar al billar. Un amor de carrer, sense etiquetes d'Església i 
sense vestits de cap espiritualitat. Un amor senzillament com el 
seu, que és capaç de robar per a un altre i de pagar-li una fiança; 
d'invitar-lo a menjar i d'acceptar una invitació sense cap mena de 
compliments; de repartir el que s'ha obtingut de la .feina.; de 
compartir l'habitació, i fins i tot el llit, si l'altre no té on anar a 
dormir; de no fer de «chivato», malgrat els cops i amenaces; de 
riure amb els amics i d'esbatussar-se per un altre; de fumar el 
mateix «porro., com en una eucaristia íntima; de protegir-se i 
avisar-se davant els perills; de donar la meitat de la roba que hom 
porta, quan l'altre no en té; d'enviar diners al que és a la presó ... 

Pastoral d'amor senzill, sense cap ingredient de terceres inten
cions. Com l'amor de Crist que plorava amb els qui ploraven, que 
va lluitar per defensar els seus amics, que va dir veritats com una 
catedral, que va deixar que les prostitutes li fessin un petó, que 
va tocar i abraçar els infecciosos i els nens·, sense preocupar-se 
de la mala fama que se'n pogués seguir, i que al darrer minut de 
la seva vida, a la creu, va fer tanta amistat amb un criminal que 
se'l va endur com a primícia de redempció. 

~s aquesta la pastoral. De moment no n'hi ha cap més. I això 
potser durant uns quants anys. Crec que aquesta és la forma d'estar 
amb els nens, els nois i les noies que es mouen i viuen pel barri xinès 
de Barcelona. Estar amb ells als bars, sales de joc, places, racons 
foscos, carrers sospitosos. etc. Jugar amb ells, xerrar, riure, dis
cutir, escoltar-los quan t'expliquen aventures, consolar-los d'amic 
a amic quan alguna cosa no els ha sortit bé, rebre un petó d'una 
noieta carinyosa o d'una dona que té aquesta manera de saludar. 
Billar, ping-pong, futbolí/!, millón ... 

L'amor del Crist fet amor humà 

Tot això sense cap afany de captació política o religiosa_ I quan 
ho busquin o ho demanin, aleshores sf, una paraula de consell, 
d'esperança, de fe; una d'aquelles paraules de l'Evangeli escrit, 
memorial certament pobre de les paraules i de l'acció del nostre 
Crist, el Senyor. I quan en sentin la necessitat, tenir la possibilitat 
d'oferir-los un lloc on puguin ser ajudats, en nom precisament de 
l'amor de Crist, fet amor humà, amb totes les condicions humanes. 
Sempre tractant-Jos com a germans i amics; prestant atenció a les 
seves lliçons de solidaritat, fidelitat, generositat i valentia. 

M'adono que em toca fer aquesta tasca en una hora una mica 
tardana de la vida. El que trobo a faltar és la companyia d'altres 

30 



de més joves que vul guin compartir l'aventura apassionant dels 
nens, nois i noies del barri xinès. Hom demanaria de bona gana 
al Senyor que li permetés de començar la vida de bell nou per 
poder conviure amb ells des del principi, sense cap distinció. I fer 
una pastoral sense cap paraula estranya d'aquelles que es fan 
servir als llibres de pastoral, portant l'Evangeli escrit, però sobre
tot amb el cor ben amarat de l'Evangeli no escrit, el del Crist 
desconegut i amagat entre els homes del seu poble durant trenta 
anys. 
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LA SAPIÈNCIA. MARGINACiÓ 

D' ADULTS A MALLORCA 

JAUME SANTANDREU 

Més que saber qui escriu i el que escriu, crec que cal aclarir, 
de bon principi, des d'on escriu. 

Escric aquesta petita informació damunt una feina de margi
nació d'adults a Mallorca des de dins_ 

- Des d'una vivència, de cada dia, calenta, que és el mateix 
que dir que la meva informació és directa, ni talment freda ni pre
cisament «objectiva». 

- Des d'un procés, un procés extern i intern, anant rent camí, 
descobrint panorama_ Vull dir que avui informaré d 'allò que em 
sembla cabdal i que, tal volta, ahir no havia descobert i que pot
ser demà em semblarà desfasat. 

- Des d'un aprenentatge_ Si de qualque postura tenim -pari 
en plural perquè treball en equip- la consciència ben clara és 
que, del món de la marginació, no en sabem res, que estam aquí 
per aprendre més que per ensenyar, per rebre més que per donar. 
Tot per dir que no tenc, a l'hora a escriure, científicament parlant, 
cap pretensió de càtedra ni de dogmatisme_ 

Escric des d'una limitació personal. Jo no som cap marginat. 
Estic i sent, però no som. Em manca coratge, possibilitats físiques. 
i em sobren moltes xerxes de protecció, de seguretats, d'educació_ .. 
Tampoc me'n faig gran problema. M'escap de la cabòria existen
cialista per la drecera de la metàfora. Dic que som el barram pos
tís d'un cos que no és el meu, però sé que aquest cos tampoc no 
mossegaria sense aquest barram. 

Escric des d'una limitació informativa. M'és difícil situar·me 
defora per fer de guia, davant uns lectors que en reben segurament 
la primera notícia. Hi ha el perill de donar moltes coses per sabu
des perquè jo ja les sé massa, perquè són la meva tasca, la meva 
lliçó diària. Un exemple del que dic és el mateix nom. La Sapiència 
és simplement el nom propi de l'edifici de l'antic CoBegi Major 
d'estudiants de capellà a la plaça de Sant Jeroni de Ciutat, un nom 
sense més implicacions anteriors amb la marginació però que ha 
assolit la categoria representativa de signe, de punt d'englobament 
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del problema. Prefer im un toponimic a un nom conceptual, que 
sempre necessita matisacions. A més gairebé no sabem quin nom 
li podríem donar: Per dir-nc «centre» de marginació, sabem que 
n'hi ha d 'altres; per dir-ne «moviment », sentim que encara és mas
sa prest; per dir-ne «experiència», creiem que és quelcom més 
compromès; per dir-nc «treball, no és suficient, perquè també és 
vocació. curolla. follia i carisma ... Li deim Sapiència. com a mi em 
diuen Jaume, i cadascú l'agafa pel caire que més li escau. 

Comença la nostra història 

Es pot dir que a Mallorca -que és on es tracta de situar l'ac
ci~ mai no havíem conegut la marginació d'adults tal com la 
tenim i l'entenem ara. Mai no hi havia hagut lumpenproletariat. 
Per una senzilla raó, perquè tampoc no hi havia hagut proletariat. 
Mallorca cra -i és- una societat feudaL Mallorca havia estat 
sempre camperola_ Al camp, als pobles, sempre hi havia un lloc 
per als marginats. Qui no servia per l1aurador, servia per oguer, 
j si no per porquer o indioter ... 

Del camp passàrem al fictici i malanat boom turfstic, on pràc
ticament tot era marginació. Es treballava sense llei, es vivia als 
soterranis dels hotels, es canviava de lloc de feina per no res. 
Tothom servia, encara que fos un alcoholitzat o un immigrant de 
fresc, per rentar plats i acaramullar portadores de fems. 

AI principi de la crisi econòmica, els tres nivells: obrers, atu
rats i marginats, encara es veien barrejats. A poc a poc s'han 
aclarit les aigües. Ara els tres camps estan ben destriats. 

La Sapiència va néixer com una tanyada «d'acolliment», que 
era un bar, un club, un lloc de consu lta jurídica, una espècie de 
refugi on es podien reunir els treballadors d'hosteria .• Acolliment_ 
depenia, jurídicament i econòmicament, de Càritas. La Sapiència c" 
mençà amb la mateix. dependència. 

Amb l'arribada de la nostra semidemocràcia. els acolliments 
acabaren la seva finalitat de suplència-amagatall. ja que les insti
tucions obreres podien sortir de les catacombes i tenir els seus 
propis noms , locals i afiliats. La Sapiència es quedà com una obra 
de Càritas. 

En aquells moments -innocents de nosaltres!- pensàvem que 
tot era un fruit momentani de la crisi i que es tractava només 
d'aguantar una obra d'emergència per una temporada. 

No havíem descobert encara el lwnpell, la marginació, com a 
nova classe social a Mallorca, com a camp específic de vida nostra 
i de batalla nostra. 
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Int entàrem, en principi, renovar la institució des de dins -la 
t ~mptació de semprc!-, però era impossible. La institució es men
ja sempre totes les reformes, les imaginacions i les esperances. 

No cal allargar la histò ria. El cas és que ens férem indepen
dents. 

Ara la Sapiència té autonomia pròpia. En el fons, com a obra 
d'Església, però de «pinyó» lliure. En aquests moments pràctica
men t tot el poder decisori està en l'assemblea de l'equip. Tot el 
camí per fer està en les nostres mans. De «l'antiga aliança » ens 
queden una petita ajuda econòmica mensual i l'aspror que deixen 
els frecs familiars o polítics. 

Què pretenem 

Ens movem amb unes finalitats ben definides. Tenim unes pre
tensions ben directes . L'embull , si de cas, ens ve de la impotència, 
nostra o dels mitjans. Sabem a on volem anar. Les volteres llavores 
ens les fan fer la muntanya que pujam o les circumstàncies o les 
tàctiques o també la nostra pròpia covardia, inbeciHitat o inexpe
riència. 

Podríem incloure en cinc punts la nostra curolla: 

1. Atenció immediata a les necessitats més vitals de la persa
na : acolIida, menjar, jeure i recerca de recuperació i feina. 

Sempre amb consciència plena de suplència. Feim una feina 
que no és nostra, sinó que és de tot el nostre poble, mitjançant les 
seves autoritats i institucions. Per ara a Mallorca, oficialment, el 
marginat adult sols té tres llocs per anar: al manicomi, a la presó 
o al carrer. Totes les infrastructures socials de Mallorca perta
nyen encara a l'edat mitjana. 

Sempre amb consciència d'urgència. Sabem que la fam no es
pera. Al que et demana un llit no li pots parlar de reformes estruo 
turals a llarg termini. 

Sempre amb consciència d'es tricta justícia. Mallorca ha estat 
un avenc d'immigrants i de treballadors temporers. Allà per l'a
gost del 73 , necessitàvem encara 70.000 «forasters. per atendre els 
set milions de visitants. Ens diuen les darreres estadístiques que 
cent mil han tornat a la seva terra. Es just que no deixem morir 
de fred i fam els qui no tenen port de retorn. 

2_ Punt de concentració. La màxima iHusió de les autoritats, 
de la gent, i fins i tot de la mateixa Església seria demostrar que 
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no exi s tim . Poder seguir fent e l joc mortal de la individualització: 
«he vis t un ga t a l car rer )); «hi havia un pob re que dormia a aquell 
porta l»; «ha (u it un mala lt del manicomi » .. Pe r això ens mante
nim reunit s. Pt.! r poder d ir: «Veniu i veurew). Totes aq uestes per
sones que s 'aca ramullen per les ce Hes i corredors, que fa n coa pe r 
un pla t de sopa, és pe rquè hi són, i segur que no ho fan per gust. 

En ma nco de t res anys, han passat pe r la Sapiè ncia , més de 
t res mil persones. 

A o n do rmien abans vu it pri vilegia ts es tudiants de l'Evangeli, 
avui s'hi en c is ten, moltes voltes sense ll its, ma ta las ~us per te rra, 
cent c inq u.:lJ1ta pobres , se nSl! es tud i n i Evangeli . 

No és agradable -ni per a ell s ni pe r a nosa1trcs- mantenir 
un maga tzem d 'homes, però és ,'única manera de persevera r dins 
la fogatera de l problema. L'única forma de demos trar, en carn 
viva, Cj llC aques t maga tze m s'ha d 'acabar a l més prompte possible. 

3. Denúncia d'Ulla si tuació. Aques t és per a nosa lt res el punt 
neuràl gic : fe r, produi r, arribar a se r una denúncia cons tan t de 
la s ituac ió de la marginació davant la nost ra socie ta t. D'aq uesta 
societa t que viu i defen sa un sis tema productiu de marginació. 
D'una socie ta t q ue voldria tancar-nos dins unes borses de plàs tic 
i que ens retirassin , a ls vespres , com Ics escombra ries. Se r una 
denúncia constant dava nt unes autorila ts que segueixen les matei
xes i criminals tàctiques del franquisme, davan t uns polítics que 
soJs ce rquen vots, davant uns sind icats venuts pe r uns pl a ts de 
poder , davant un poble com el mallorquí, fart i dormit. 

Ha estat , aques t de la denúncia, un camí penós i llarg, cridaner 
i clamorós. Hi ha hagut vagues de fa m , judicis públics pe r un 
article contra la Diputació, manifestacions pels carre rs, encade
na ments a l monument del Conqueridor cata là , i fin s i to t, una mar
xa a peu , estil capta ire, de quinze dics, per tot s e ls pobles de 
Mallorca 

A voltes, e ls mitjans han esta t manco espectaculars: octavetes , 
art icles, reporta tges, escrits , xerrades , taul es rodones, e tc. 

Tot per crea r una consciènc ia del problema cada dia més viva 
i fe rido ra i per defugir, de pas, un perill , que de vegades es fa rea
Iila l, acusació i complex: pari de l pe rill de palerna li sme o el que 
seria pitjor del perill de l'encobriment. 

4. D ese obri l71 ellt d'un estil propi de la marginació. No ens 
conformam que se cerq uin i es trobin unes solucions a curt, a m ig 
i a lla rg termin i. No ens conformam que aquestes solucions les 
doni qu i Ics ha de donar, aq uell a qui laca, que no es més que 
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el qui té els diners del poble i el poder del poble. Pretenim, volem, 
desesperadament, que aquestes solucions se cerquin i es donin des 
de la mateixa marginació. No importa només el què: importa molt 
més el com. No basta dir que necessitam una desalcoholització o 
una ajuda tècnica. Volem saber -hem de saber- com ha de ser 
aquesta integració. No ens basta reclamar uns centres nous: un 
alberg per a transeünts, una llar per a vells prematurs, un centre 
de rehabilització, etc. Perquè llavors ens donin unes noves presons, 
uns nous ghellos. 

Aquest secret que ningún no sap. ni psiquiatres, ni tècnics, ni 
professionals, ni paternalistes, ni. . . només ens el parem descobrir 
els mateixos marginats. Només ens el pot descobrir el refer amb 
ells l'antiga i maternal drecera de la tendresa. D'aquí la nostra 
follia enrampada de recerca i escolta. D'aquí que gran part de l'e
quip s'hagi centrat, en persones i mitjans econòmics, en el mun
tatge i mantaniment d'una comuna, en un casal de camp, a on un 
grup de la Sapiència -de 25 a 30- té espai i ambient per a una 
teràpia en lli bertat. 

D'aquí l'esforç d'incorporació a l'assemblea de tot l'equjp i dels 
mateixos marginats. 

5. Ser punt d'unificació. La Sapiència no és tota la margina
ció a Mallorca. Es tan sols una petita part, una petita finestra. 
Però té l'avantatge, la responsabilitat, de ser l'única fines tra oberta. 
Tots els altres punts, tant oficials com particulars -manco peti
tíssimes excepcions-, són autèntics bunkers, vertaders ghettos, 
impenetrables. Voldríem servir de cap de pont per a fer explotar 
aquestes vergonyoses olles de castell feudal. Voldrlem també, per 
aquest petit finestró que som nosaltres, aguaitar els altres veïns de 
marginació. La meta seria arribar a fer una gran unió lliure de 
tot tipus de marginació, una assemblea de tots els marginats. 

Per ara, a l'hora de les sortides al carrer i d'altres lluites ens 
donam la mà amb el poble gitano, amb el grup dedicat a la part 
juvenil (OBINSO), amb el grup de defensa de la naturalesa, amb 
les Minyones (CoHegi de nines orfes o problemàtiques) ... I per 
ara ningú més. Ens queden molts bunkers per explotar i molts de 
punts per lligar. 

On som 

Qualsevol lector, per benvolent que sia, ens podria dir en aquests 
moments: . Anau bé d'històries i curolles, però realment, ara, a la 
pràctica, què teniu? Què feis? Com estau ? 
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Vet aquí, necessàriament resumida, una panorà.mica de com 
jo veig la nostra situació: 

I. Tenim guanyada la bataUa de l'existència. En aquests mo
ments e l poble de Mallorca no ens comprèn, a voltes ens insulta 
dient-nos «vagos», gats, forasters. bruts, mansforadades .... però ja 
no pot negar que existim. A més ja no pot ignorar, per molt que 
faci el sord, que demanam uns drets essencials. que són salut i 
feina. 

2. Un cert res pecte de les autoritats. Les autoritats. encara 
que sia de mal grat, ens han de rebre, escoltar i atendre. Cosa que 
no passava abans de les nostres accions als carrers. Literalment 
es reien de les nostres manses peticions per escrit. De fet, la Dipu
tació ens ha hagut de donar menjar, l'Ajuntamen t, feina, i l'Hospi
tal, cura gratw'ta. 

3. L'equip. Aquesl és el noslre millor lresor. IO.s un equip molt 
variat. S'obrí dins un ventall molt ampli de procedències i perso
nes: objectors de consciència, treballadors socials, un psiquiatra. 
religioses, immigrants, mallorquins, creents , capellans, professors 
de moral, marxistes, homes de Déu, ateus .. , units per a una tasca 
i per una característica comuna: una sensibilització envers el mar
ginat. Quinze persones dedicades a temps complet i cinc més que 
hi dediquen gairebé Iol el seu seny i lot cI seu temps ll iure. 

4. Els Uocs. 

La Sapiència. Un edifici anlic i ampli, al lloc m és propI I es
caient (en tres anys no hem rebut una sola queixa dels veïns), en 
e l barri vell i «marginat» de Ciutat. Va ser la primera passa. La 
nostra primera passa. Va ser bona d'aconseguir. Estava tancada i 
sense perspectives immediates. Sols empram els nou dormitoris
estudi dels vuit seminaristes becats. La capella, la sala capitular, la 
sala rectoral, la biblioteca." estan clausurades, plenes d'art i d'his
tòria de tres segles. A poc a poc l'hem anant dotant de les instal
laci ans mínimes per a dormir i rentar-se. 

Tenim propòsit d'horari, un propòsit ampli i faHible com d'e
xerc icis espiritual s, En teoria tancam, per neteja i perquè vagin 
a escapar boires, des les \O del malí a les 5 de la tarda. 

La dificultat de la Sapiència no neix de la incomoditat de l'e
difici, ni de la nostra manca d'ordre, sinó de la barreja de perso
nes: devora un vell prematur hi ha de dormir un psicòpata, devora 
un transeünt, el que acaba de sortir de la presó ... Però, si no els 
rebem nosaltres. a on van? 
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La. comuna de camp. Una autèntica mansió camperola, amb 
quatre quarterades de regadiu. Just a on acaba la Ciutat. Bona 
combinació. Un dels llocs més saludables de Mallorca. Començà 
fa sis mesos com per miracle. L'únic que teníem era una neces
sitat, una obsessió de fer un intent d'ajuda especialitzada. Una 
família ens deixà la finca, que en aquell moment estava totalment 
abandonada. La feina, l'interès, l'amorosida cura dels comuners 
i de l'equip han fet la resta. A la comuna hi viuen ara tot el dia vint
i-cinc persones. S'hi fa tractament en llibertat , teràpia de grup 
su i generis, feina ... 

Menjador. Situat just devora la Sapiència. Fins ara havia estat 
el menjador del Patronat Obrer, depenent dels JeslÜtes. S'hi poria 
anar, pagant un poc, a dinar els migdies. Aleshores els de la Sa
piència anàvem molt mal arreglats quant al menjar ... dinàvem a 
l'Auxilio Social, sopàvem un plat de sopa freda que ens enviaven 
de l'Asil de Vells ... i demanaven almoina per ací i per allà. 
Fa uns dies hem aconseguit unificar les tres menjades. La Dipu
tació dóna un parell de diners per als queviures, l'Ajuntament 
paga jornals, el Patronat posa local i olles i Ja Sapiència posam la 
responsabili tat i la fam. 

5. L'organització. L'equip de treball formam quatre grups: Sa
piència, Comuna, Patronat i Carrer (Carrer vol dir tota l'acció 
directa) . Cada grup té responsabilitat, iniciatives i reunions prò
pies, però ens conjuntam en dues assemblees mensuals. 

6. Els que ens envoli en. No són molts però són bons. Ens se
gueixen, acompanyen i ens donen suport. El ventall d'aquests amics 
és encara, tant en mentalitat com en situació, més ampli que el 
mateix equip de trebal1. Entre aquests amics comptam amb els 
diaris. 

7. Els escafeïdíssims mitjans econòmics. Per ara, gràcies a Déu 
i que mai no vengui, no ens ha afagat la roda de les construccions 
i dels crèdits. Vivim al dia de cada dia. Simplement subsistim. 
Com els amics, com la mateixa marginació, els mitjans econòmics 
són molt mestallats tant pel seu origen com pel mode d'aconse
guir-los. Hi entren Diputació, Ajuntament, Càritas, Bisbe, Convents 
de Religioses, Caixa d'Estalvis, Caixa de Pensions, Club de Lions, 
part iculars ... 

8. Treballs comunita ris. Els de la Sapiència, a plena responsabi
litat, hem participat, ansa per ansa amb el Poble Gitano i els altres 
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a turats sense subsidi, que a M:t ll orca són quatre mil, en les cam
panyes directes per la consecució d'aquests treba ll s. 

Les defensam perquè per a nosa lt res són una a lenada fonda . 
Pe rquè donen oportunita t de rcmunta tge a a lgú que havia arriba t 
a la Sa piència més per acabada de combus tible que per avaria se
riosa de motors. Perquè ens do nen peu a demostra r que és pura 
calúmnia a llò que sempre d iuen de nosaltres les ben intencionades 
males llengües: que som uns fo mentadors i ma ntenidors de «vagos 
y maleantes» . Perquè ens acostam , amb e ls treba lls com unita ris, 
més a prop de l'experiència dels qui l'han d'en tendre i a tendre: 
l'Ajuntament i e l poble. D'aquest mode l'Ajuntament ha d 'adonar
se, amb l'a ficada de dit , que hi ha persones que necess iten una 
cura abans de tota a ltra fe ina . I que quan demanam c i que dema
nam estam en el camí que toca. 

9. Pors i esperances. Po r a la insensibilita t, a l cansament, a 
la po r, a l risc ... Por a la po r. 

Espe rança de veure que e l carre r és nostre , que la marginació 
pot ser fon t de revo lució, de sabe r que estam amb l' Evangeli. 

Ciutat de Mallorca, novembre de 1978 
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MARES SOLES 

MARIA ROSA BORGU~Ó 

S'ha parlat molt de _mares solteres.: és un tema que ha sortit 
ara i adés. I elles mateixes han constituït no fa gaire una associació, 
cosa que, només uns anys enrera, hauria estat impensable. Però 
potser convindria actualitzar-ne el tractament. 1 potser fóra millor 
parlar de _mares soles •. Tals són també les dones casades que no 
tenen el marit al costat i que es veuen afeixugades amb molts pro
blemes. No cal concretar la condició de soltera_ 1 cal tenir present 
que les motivacions i els condicionaments socials que pot tenir 
avui una mare soltera ja no són els d'abans. 

Mares abandonades 

Vet aquí unes dades, simplement a manera de sondatge, que 
corresponen a l'any 1977. D'un total de tres-centes mares que van 
acollir-se a una institució benèfica, per a donar a llum, 

a) cent-cinc eren solteres de condició i de situació, és a dir, 
abandonades, sense recursos, al marge de la família; 

b) cent-sis convivien amb la parella sense que el fet de ser 
solteres els comportés problemes particulars ; la família estava 
formada, a la seva manera, tot i que no estigués legalitzada. La 
seva situació era, doncs, equiparable a la d'una casada; 

e) només quinze d 'aquestes mares eren casades separades, i 
convivien amb una altra persona, amb un home casat o solter. 

Aquestes dades ens diuen prou que el problema actual no pro
vé de l'embaràs d 'una soltera, sinó de la situació d'abandó en què 
es troba una mare, tant si és casada com soltera. 

l , si parlem de mares soles, tampoc no hem d'oblidar que ens 
trobem al davant de _fills sols •. Deixem, doncs, de parlar d'una 
bona vegada de fills -naturals. o _iHegítims •. Perquè, en tot cas, 
podrem parlar de pares o mares iHegítims, però mai no existirà 
una criatura iHegitima, per molts qualificatius que li apliqui la 
llei. Els drets humans comencen amb el naixement; sense discri
minacions. 

He volgut referir-me a aquests aspectes perquè és hora que 
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reflexionem sobre la necessitat d'un canvi pe rsonal de judicis i 
criteris. La realitat ens diu que, d 'aquestes tres-centes mares, si 
n 'h i ha unes que es troben en una sit uació d'abandó injus t , n 'hi 
ha d'altres -cenl noranla-cinc- que, a la seva manera, han cons
tituït de fe t una família : no han legalitzat la seva situació davant 
la societat, però mere ixen la nostra a tenció i el nos tre respecte. 
I si un dia, per desgràcia , e ls ava ta rs de la vida deixen aques tes 
mares en una si tu~ció d'abandó i es troben amb les dificultats que 
sol comportar, sovint més difíc ils del que pensem, i sempre molt 
personals, l'importan t és que trobi n, a leshores, acollimen t en la 
nostra socie tat hu mana i en els nostres grups c ri s tians no precisa
ment pe r la co mpassió que ens inspiren, s inó per la justícia de 
què són mere ixedores. 

Mares amb més d'un fill 

Vegem ara aquest s imple mostreig. També correspon a l'any 
1977. Es tracta de setanta-dues mares solteres que tenien més d'un 
fill: trent a-nou en tenien dos; vint-i-tres en tenien tres; vuit en 
tenien q uatre; dues en tenien cinc. Podríem continuar analitzant 
les diferents situacions en què es troben aquestes mares : unes 
s'han quedat , de fet, soles amb els seus fills; altres tenen família 
o bé una altra forrna de convivència arnb la parella sense matri
moni legal. 

S 'ha comprovat que les solteres que tenien un segon fill no 
acostumaven a tenir una si tuació familiar estable. I que depèn 
molt de la manera com s 'intenta solucionar el problema d'un pri
mer f ill fora del matrimoni perquè es produeixi --o no-- un segon 
embaràs. Sovint, l'aj uda econòmica o el s imple reconeixement del 
fill per par t del pare dóna continuïtat a les relacions. I deriva 
fàcilment cap a la repe tició d 'uns actes que no són assumits pel 
pare amb plena responsabilitat. I així és força freqüent que, en 
quedar embarassada per segona vegada, el pare es desentengui de 
la mare i aquesta quedi tan abandonada com la primera vegada, 
o encara més. 

I vull fer constar que aquesta dona no trobarà acolliment en 
cap de les residències que existeixen per a «solte res» (si és casa
da, encara pitjor). Perquè algunes, cert, permeten d 'ésser-hi durant 
e ls mesos de l'embaràs; pe rò, de cap manera, residir-hi amb dos 
fills. ¿Quina alternativa se li ofereix? No pot ser admesa -se li 
diu- «per reincidència». A aquesta mare - que ja té un primer 
fi ll a l seu càrrec- no se li dóna a ltra opció que internar el segon 
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fill, que .ha tingut la desgràcia. de concebre i la valentia de no 
avortar. 

Quan es tracta d'una «reincidència. de la mare, la nostra socie
tat castiga, doncs, el fill. Hem de reconèixer-ho. 1 quan neguem 
aquesta relació normal entre mare i fill el que fem, en el fons, és 
jutjar aquesta mare reincident sense conèixer les seves circums
tàncies personals i familiars. Perquè, el cost de la vida, de l'escola, 
etc., ens diuen prou bé que a una «mare sola» sense família se li 
fa molt difícil, normalment, de tirar endavant quan té un fill i 
gairebé li resulta impossible quan en té dos. 

Com a homes que som, i com a cristians que ens reconeixem, 
hem de reflexionar amb tota honradesa sobre un problema tan 
actual avui. Perquè és un fet que algunes d'aquestes mares no 
tenen alternativa i que l'única llar per a aquests infants serà l'in
ternat o la guarderia permanent (a tot Barcelona només n'hi ha 
una que atengui aquests casos amb una finalitat social; i no té pati 
per a les criatures i a penes hi toca el sol). Només així la mare 
podrà treballar i endur-se'n els fills els caps de setmana, si és 
que té la sort d'haver trobat una pensió on pugui hostatjar-se 
amb ells. 

Mares menors d'edat 

Un simple repàs als problemes d'avui, ens diu que hi ha tres 
tipus de mares soles: amb un sol fill; amb més d'un; i mares m<> 
nors d'edat. Parlem d'aquestes darreres. 

Sobre cinquanta-sct mares, menors, solteres, que han estat es
tudiades, 23 tenien 18 anys; tretze, 17; quatre, 16; tres, 15; una, 14; 
tres, 12. 

El primer que hem comprovat és que la majoria d'aquestes 
menors ja eren «marginades» durant la infància: per dificultats 
de convivència dels pares, o per haver passar anys internes en al
guna institució fins que els pares van anar-les a reclamar, de ve
gades quan ja havien fet 14 anys, per tal de fer-les treballar. Encara 
avui podem veure nens semi-abandonats, en institucions o en els 
barris, que arriben a l'adolescència en unes circumstàncies total
ment anormals, tant psíquiques com socials. Algunes són mares 
precoces ; si no fem res per a protegir-les i per a ajudar-les a des
enrotllar les seves capacitats personals, els seus fills acabaran se
guint la mateixa trajectòria de «marginació » de la mare. 

Si continuem aquest fil i ens endinsem en el problema, arriba
rem a veure per què hi ha mares solteres, sobretot adolescents. 
Entre altres factors determinants (l'ambient familiar hostil i la 
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soledat) cal comptar·hi també Ics defi ciències de la info rmació o 
de la fo rmació rebuda en matèria sexual, sobreto t q uan es tracta 
de noies que ha n viscut en un interna t. El fe t socia l d'aquestes 
-marcs solte res» s'origi na més per la manca de dià leg i de comu
nicació educativa i a to ts n ivells sobre temes sexuals (pe r part 
de ls pares , de Ics escoles , dels mi tjans de difusió) que no pas per 
ir respon sabilita t consc ient. 

La persona és sempre la persona 

Es ve rita t que e l problema ha canvia t ; pe rò no s 'ha resolt. 
Les mares solteres, en general, són més acceptades. Pe rò es conti
nua marginan t unes «mares soles» i uns nens. Perq uè, tot i que 
és cert q ue avui és acceptada la circumstància (la societa t accepta 
ci fet que existe ixi una «ma re soltera» , sense obligar·la a amagar
se, com abans , en una Materni ta t, a penes apuntava l'embaràs), en 
e l fons no és acceptada la persona, en la seva tota lita t ; és a dir 
amb tota la seva problemàt ica concreta. Tingui un fill o en tingui 
dos , la persona és sempre la persona. I , en aquest s casos, es tracta 
a més de persones que ja arrosseguen al damunt p rou dèficits 
perquè hagin de sofrir la nostra marginació. Marginem perquè ens 
resulta sempre més còmode e l refús, en nom d 'una moral que 
pregonem , pe rò Ics conseqüències de la qual, a nivell cris tià , hau
r íem de replan tejar·nos cada dia. Si ho fè iem, ben segur que mi
llora ria la nostra ac ti tud davant les persones del m ón on vivim . 
Sense discri minacions de cap mena. 
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A QUATRE PASSES 

DE LA PLAÇA DE CATALUNYA 

MERC~ AMARGOS 

Se m'ha demanat d'escriure alguna cosa sobre el treball que 
estic fent amb noies que tencn diversos problemes familiars i que 
viuen en una comuni tat educativa. 

El punt de partida del meu treball es fonamenta per a mi en 
l'encarnació de Crist. Ell va assumir la realitat humana amb totes 
les seves conseqüències. La vida del cristià ha de ser també plena 
de l'Esperi t i abocada totalment a l servei dels homes , com la de 
Jesús. 

En aquest servei del Cris t a tots e ls homes hi ha una predilecció. 
J esús està preferentment a l costat dels més pobres, dels més fe
bles, dels oprimits per qualsevol causa, d'aquells que d'alguna ma
nera estant marginats de la societat. En l'evangeli Jesús se'ns pre
senta enmig dels pastors, atent als leprosos, relacionat amb les 
dones de mala vida i amb tots aquells que no són considerats «ap
tes» en la vida socia l d 'aquell temps. Si hi ha salvació per als rics 
serà sempre i quan es posin en relació amb els pobres, mentre no 
es tanquin en ells mateixos i sàpiguen compartir e ls seus béns amb 
els altres. 

Tot això m'ha po rtal a concretar el meu seguiment de Crist, 
posant-me al servei d'alguns d 'aquests que la nostra socie tat injus
tament margina. Dic «posar-me al servei. , tot i que estic plenament 
convençuda que és molt més el que n'he rebut que no pas el que 
els he pogut donar. 

Després d 'haver es lat cinc anys en un internat de nenes amb 
problemàtica familiar dificil, vam intentar la creació d'uns grups 
més rcdtiits , que fess in possible una vida més normal i una major 
atenció a cadascuna de les persones. Veiem molt important que 
les nenes es puguin integrar p rogressivament en el mÓn en què 
viuen, ja que havíem detectat el xoc que es produïa quan sortien 
de l'internal d'una manera sobtada. 

De la vida del nostre grup, poca cosa hi ha per dir: procurem 
de compartir totes les coses senzillament, dia a dia. Les nenes van 
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a l'escola, com nosaltl-es - un petit equip de religioses- sortim 
per a la nostra tasca. Fem el possible perquè es puguin trobar 
«com a casa», amb l'est imaci6 i la comprensi6 que e ls ha mancat 
de pe ti tes. 

D'allra banda, a través de les nenes he tingut possibilitats d'es
tar en con tacte amb les seves respectives famílies i de poder conèi
xer bastant a fon s molts dels seus problemes. Això ha facilitat el 
treball de cara a aj udar- les a superar- los. 

Amb el temps he anat descobrint que hi ha moltes persones 
que s'han trobat en ci rcum stàncies molt difícils, que e ls han portat 
a cometre fets inacceptables; però que jutjar-Ics des de si tuacions 
i actituds ben instaHades resulta massa fàcil. Quan e t trobes ficat 
en aq uest camp descobreixes més de prop la injustícia que hi ha 
en l'estructura de la societat, tal com la tenim . Considero que e l 
missatge de Jesús proposa molt clarament un món de germans, on 
no hi hagi privilegis de cap mena, on no hi hagi ni meu ni teu, 
perquè tots som fill s d'un mateix Pare. D'aquí arrenca per a mi 
la responsabilitat del c ris tià de lluita r per unes relacions huma
nes mé:s fraterna ls. 

El con tacte amb to ta aquesta realita t, m 'ha aj uda t a no proble
matitzar les petites coses de cada dia. Si ens obrim una mica més 
als altres, si procurem deixar ben oberta la porta de casa nostra, 
moltes petites preocupacions deixaran de tenir sentit. 

Per acabar, voldria només dir que sí, que Déu és aquí, en els 
petits, en e ls pobres, en e ls que ningú vol.. Per a mi, Déu se m'hj 
ha fet present. 
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ELS POBRES I JESÚS 

MIQUel GAlLART 

Jesús dels pobres 

Ha estat en la lectura dels Evangelis. naturalment, i sobretot 
dels Sinòptics, que ha sorgit i s'ha configurat la .imatge., incon
trovertida i pacíficament admesa, de Jesús amb relació amb els 
pobres. Si bé Jesús no va excloure ningú, ni els rics, del seu amor, 
es diu, nogensmenys va mostrar una clara «predilecció» envers els 
realment pobres, malalts, marginats, perjudicats de la societat. 
Jesús dels pobres. 

A favor d'aquesta predilecció de Jesús envers els necessitats 
s'addueix tot un repertori de textos evangèlics, que en donen testi· 
moniatge. I!s a dir, per bé que pugui sorprendre, de semblant amor 
de Jesús, no podem tenir-ne altre coneixement que el provinent 
d'uns textos que en parlen. 

Segons els textos, Jesús neix en el si d'una família senzilla i 
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humil, la de Maria i Josep. També ho és la dels seus parents : Za
carias, Elisabet i Joan. Ni cal parlar dels pastors que el visiten a 
l'establia. Pobres són, igualment , l'ancià Simeó i la vidua Anna. 
Jesús apar·eix, doncs, com un home del poble, que es fa sobretot 
amb gent del poble. E ls rics de veritat, els posseïdors de riquesa 
i detentors de poder, els qui van vestits amb robes delicades i 
sumptuoses, i viuen amb luxe, resten absents de l'entorn humà de 
Jesús. Ells viuen a llà, lluny, «als palaus dels reis » (cfr. Lc 7,25). 

Així, doncs, els necessitats del poble esdevenen els principals 
afavorits de l'activitat benefactora de Jesús. No podia ésser altra· 
ment. Era e l poble, en efecte, el qui s'arremolinava contínuament 
al voltant del Mestre. Encara que ningú no podrà saber mai el 
nombre exacte de malalts que foren guarits, els textos evangèlics 
menen a pensar que Jesús curava lots els qui se li acostaven (cfr. 
4,40; 5,15; 6.17-19; 9,10). Sana leprosos (cfr. 5, 12-14; 17,11-19). Res
tableix paralítics i invàlids (dr. 5,17-26; 6,6-10; 13,10-17). Torna la 
vista a cecs (dr. 7,21; 18,35-43). I fins ressuscita morts: e l fi ll de 
la vídua de Naín (dr. 7,11-17) i una nena (dr. 8,40-42 i 49-56). Tam
bé expulsa dimonis (dr. 4,33-35.41; 8,26-39; 9,37-43; 11,14). 

Subvé, així mate ix, a les necessitats «materials», per dir-ho 
així, més immediates d'aquella gent. Un cop almenys multiplica 
pans i peixos, a fi de donar menjar a la multitud que el seguia 
(dr. 9, 10-17). I bé podem pensar igualment que la gen t pobra s'a
profitaria de la pesca miraculosa (cfr. 5,1-1 I ). Altrament, què n'hau
rien fet aquells pescadors, i com haurien gosat vendre aquell bé de 
Déu de peixos haguts tan gratuïtament! 

Jesús, endemés, agraeix al Pare la revelació feta als petits (cfr. 
10,21). l, paradoxalment, anuncia que hi ha darrers que seran pri
mers (cfr. 13,30), i, també, com qui s'humilia serà exaltat, i a l'in
revés (cfr. 11,7-11) . Es deixa ungir per una pecadora (dr. 7,36-50). 
Alaba l 'ofrena minsa de la vídua pobra al Temple (dr. 21,1-4). 

Aquestes coses i d'altres de semblants narren e ls evangelis que 
Jesús va fer a favor dels necessitats . No obstant això, caldrà ano
tar igualment, respecte a la «imatge» de Jesús, que subratlla la 
seva afecció i predilecció envers els pobres, la parquedat i sobrie
tat dels textos tocant als afectes i sentiments que animaven Jesús,. 

Efectivament, només el quart evangeli fa referència expressa a 
l'afecció i amor de Jesús . Hi ha escrit que va estimar Llàtzer i les 
seves germanes , Marta i Maria (dr. Jn 11,3.5.36). el deixeble «esti
mat» (cfr. 13,23; 19,26; 20,2; 21,7-20), i «els seus», els deixebles 
(cfr. 13,1; 15,9-12), a part les professions d'amor al Pare. Als Sinòp
tics, en canvi, solament d'un es diu expressament que Jesús el va 
estimar (dr. Mc 10,21) . El fet pot semblar sorprenent, però és així. 

Ens trobem, doncs, que, tot i que la dita «imatge» de Jesús as-
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senyala els pobres com els seus predilectes, els evangelis, en canvi, 
no ho diuen. Ara bé, encara que no en parlin expressament, ¿no 
presenten en realitat Jesús com mogut per un tal amor preferent 
envers els pobres i necessitats? 

En aquest punt, sembla que convindria fer·se unes preguntes. 
Per exemple: Per més malalts que va curar Jesús, per què no cls 
va guarir «tots». I això mateix quant als leprosos, cecs, paralítics, 
morts, endimoniats... Es a dir, breument, per què uns si, i els 
altres, la gran majoria, no. I encara. Per què multiplica els pans 
i els peixos només «un. cop. Fent·ho cada dia, hauria pogut apai· 
vagar la gana de tantíssims necessitats. 

Parlar dels pobres i dels necessitats amb relació amb Jesús, 
suscita, tant si es vol com si no es vol, una qüestió altra que la 
immediata de l'ajuda que se'ls pot donar. I això, no pas només 
amb relació amb Jesús , sinó pel sol fet de parlar de pobresa i de 
necessitat. El problema que plantegen no és més que un aspecte 
de la pregunta més general sobre la presència del mal al món. 
En efecle, ningú encara no ha explicat com és que, després de la 
vinguda de Jesús, al món hi ha encara pobres i necessita lS, o sigui, 
iDal. Així, si Jesús estimava tant els pobres, com vol donar ente
nenl aquella .imalge. seva, no resulta pas tan fàcil de respondre 
per què no va fer efectivament tot el que era a la seva mà a favor 
d'ells. 

Enfront de semblants preguntes, «aquella. imatge de Jesús es
devé, vaciHant, difosa. Tronlolla i tendeix a esvair·se. Qui sap si, 
malgrat les aparences, per comptes d'aclarir, no feia sinó ocultar 
i obstaculitzar la comprensió de Jesús a la qual volen menar de 
verilat els evangelis. El perill de les imatges, totes, és de resultar 
massa dares i precises. mentres la realitat que intenten reflectir 
es mostra prou més complexa i imprecisa. 

Jesús, pobre 

Un es pot dir: Per bé que la imatge de Jesús dels pobres i ne· 
cessitats aparegui discutible i no prou sòlida, és ben cert, amb tot, 
que Jesús tanmateix va donar «exemple» de pobresa. fent·se pobre 
i vivint com els pobres. J:.s a dir, una altra imatge de Jesús, al cap.. 
davall. La que prové del fet d'haver nascut en el si d'una família 
pobra, i d'haver viscut amb els pobres, com un d'ells. Els pobres, 
com dèiem, formen l'entorn humà de Jesús, aquells amb qui tracta 
contínuament. 

Per altra banda, Jesús no es diu que faci res per a tenir res. No 
treballa amb afany de guanyar diners, i, així, poder comprar, ad· 
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quirir, posseir. Ni tan sols es diu que treballés per menjar. Sem
bla, més av iat, que vivia d 'allò que li donaven, d'almoina. Lluc par
la d'unes dones que manten ien Jesús i els dotze amb els seus béns 
(cfr. Lc 8,1-3). Jesús nu vol sentir ni parlar d'intervenir en el re
partimen t d·herències (cfr. 12,13- 14). I mor sense deixar res; si de 
cas, només la túnica, que els solda ts es sortegen (cfr. Jn 19,23-24). 
Si ni tenia on reclinar e l cap! (cfr. Lc 9,58). 

Jesús pobre. Pobre, però, com els pobres, d'ahir, d'avui i de 
demà' Hom diu que va escollir la pobresa. Els pobres, en canvi, 
els necess ita ts i desva lgut s, no han pas tingut opció. I s i Jesús ha 
escollit de ser pobre, a ixò vol dir que podia haver fet altrament, o 
sigui, presen tar-se ric , poderós, triomfado r. Tanmateix, això hauria 
estat molt «humà». 

Del Jesús dels evangelis esdevé en realitat difícil de fe r·ne ban
dera. Sobre tot, per al s «rics ». Però tampoc e ls pobres no poden 
vantar-se: Aquest és dels «nos tres». N'és, però no pas com cap 
d'ells. Per a J esús ser pobre no és cap destre t, cap handicap. Se
gons els textos evangè lics almenys, nu ho sembla pas. I no fa res 
per a no ser-ne. 

Els pobres de Jesús 

El de Lluc ha estat anomenat «evangeli de ls pobres ». Així, en 
assenyalar-ne les característiques doctrinals, se'n subrat lla la pro
jecció o ,'abast «social». 

Ben aviat ressona al tercer evangeli la primera de Ics benaven
turances: «Feliços e ls pobres, perquè és vostre el Regne de ~éu. 
(6,20). J esús ho proclama dirigint·se als deixebles. ¿Són ells, doncs, 
aquests pobres, o bé es refereix a «tots » els pobres? Si fos així, 
podríem dir que la condició de pobre revesteix una mena de sacra
mentalitat. I implica ria una conseqüència lògica paradoxal: Fer 
pobres significaria augmen tar e l nombre d'afortunats del Regne de 
Déu. D'aquest punt de vista, la consciència dels rics podria restar 
tranquil·la. Tot pensan t en el «mal » que causarien als pobres en 
cas de fer-los participants dels seus béns i possessions, llevant-los 
així la certesa del Regne. En canvi : «Ai de vosaltres, els rics, per~ 
què teniu el vostre consol. (v. 24). És arriscat de pelluca r els tex
tos evangèlics, de llegir-los a pessics, prenent cada pessic al peu 
de la lletra. Perquè, ¿fóra a leshores l'inteHigent, l 'assenyat aquell 
que es fes tan pobre, necessitat i desvalgut com li fos possible? 
Qui ho sap! Mateu, per alguna raó, mat isarà la benaventurança: 
«Feliços els pobres en l'esperit ». 

49 



La situació històrica que pressuposen els relats evangèlics in· 
clou un fet central: la presència «física. de Jesús, que fa i diu, que 
va d'un cantó a l'altre, que es dirigeix a uns i altres. Quan parla, 
ho fa a gent que té davant seu, que veu, i que el veuen, tant si es 
tracta dels deixebles com del poble. 

Jesús esperona cap a la pobresa tothom, però sobretot aquells 
qui el volen seguir. « Veneu el que teniu i feu·ne almoina. Feu·vos ... 
un tresor indefectible al cel. (Lc 12,33). Com aquell qui, tot i 
haver complert e ls manaments des de la joventut, encara vivia 
inquiet : .Encara et falta una cosa: ven tot allò que tens i dóna-ho 
als pobres, i tindràs un tresor a l cel; després vine, segueix·me. 
(18,22). I àdhuc més terminant: «Així, doncs, qualsevol de vos
altres que no renuncia a tots els seus béns, no pot ser deixeble 
meu . (14,33). 

Així, amb perfecta coherència, en enviar els seus deixebles a 
predicar i guarir, els diu que hi vagin desproveïts de tot: .No 
prengueu res per a l camí, ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, ni 
tingueu dues túniques (dr. 9,1 -6 i 10,1-12). No portant res, tampoc 
no podran donar res a ningú , sinó solament la seva paraula, i 
guarir malalts i expulsar dimonis. Per a menjar i vestir, més aviat 
s'hauran de refiar d 'allò que els donin . • A qualsevol casa que en
treu, quedeu·vos·hi fins que marxeu ». «Poseu en aquella casa, i 
mengeu i beveu del que tinguin, que l'obrer bé prou que mereix 
el seu jornal». 

L'experiència, com diríem avui, val a dir que fou satisfactòri3 
i feliç . Comptaven, és clar, amb Jesús present. A l'últim sopar, 
aquest els pregunta, als deixebles : «Quan us vaig enviar sense 
bossa, ni sarró, ni calçat, ¿que us va mancar res? I ells li respa. 
nen: «No res. (22,35). Per a aquells deixebles, a llò de donar-ho tot 
va ser possible aleshores sense que en sofrissin cap detriment. 
Nogensmenys, en fer·se imminent l'hora de la separació, les reco
manacions de Jesús canvien: «ara, en canvi, el que tingui bossa, 
que la prengui, i semblantment el sarró; i qui no en tingui, que 
es vengui el mantell i es compri una espasa. (v. 36) . 

La pobresa evangèlica 

En vista d 'això, doncs, ¿quin podria ser ara el camí «evangè
lic»? Ara, que Jesús no és «físicament» present, ni parla directa
ment a uns i altres, ni envia ell mateix ningú a predicar. ¿Anar pel 
món amb sarró o sense, calçat o descalç, amb diners o sense, amb 
una túnica o amb dues? 
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El ric corre un risc: el de perdre ci sent it de realisme en l'es ti
mació dc la pròp ia vida, d'ell ma te ix. De cop, l'home es va veure 
ric. Quin bé de Déu de collita de gra, aquell a ny! No sabia on fi
car-lo. Pe r a poder guardar-lo tot, va haver de construir graners 
més grans. D'ara endavant, a viure i a fol gar, sense maldecaps. 
Però: «Neci! Aquesta mateixa nit ct reclamaran la teva àni ma; 
i e l que has acumula t, pt!r a qui se rà? » I acaba la paràbola: «Així, 
ci qui atreso ra per a e ll mat eix, i no és ric envers Déu» (cfr. Lc 
12.16-21 ). 

Pel qu t.: fa a la vida, parlar de segureta t no és més que pura 
il·lusió. Trebal lar, escarrassar-se, atresorar per a un mateix, és de 
neci. Aquí rau , precisament, la fa Bàcia de les riqueses, de totes, 
Ics mol tes i ks poques , Ics reals i Ics somni ades: en la iHusió que 
tendeixen a susci ta r d'una segureta t impossible. Aquell home va 
deixar-s'hi emmallar amb ingenuïtat de peix. La paràbola, més 
que ll ançar una invect iva contra les r iqueses, a lerta enfron t del 
peri ll d'enterboliment de la ment i del seny provinent de les ri
queses en l'apreciació realis ta de la pròpia vida. 

Sembla que hi ha en l'arany de gua ny, de posseir, de conservar 
i augmenta r a llò que es té, quelcom de desassenyat, de poc ente
nimentat. «Perq uè, ¿què en treu un home, de guanya r e l món en
le r, s i es pt.:rd O es perjudica a si mateix» (9,25). t:.s a dir, (te ll ma
te ix » val més que lot a llò que l 'home pugui arribar a guanyar. ¿Val 
la pena , doncs, d'esmerçar «to ta» la vida acumulant riqueses? 

L'Evangeli , en el rons, invi la a la lucidesa de la ment. ¿Té sentit 
i respon a )a realitat aquest «meu» o bé «nostre » que es diu d'allò 
que s 'ha guanyat i es té en particular o en comú? Si ni de la seva 
vida mateixa l'home no pot dir amb veritat «meva }) . Per això també 
la pot arribar a perdre. «Qui vulgui salva r la seva vida, la pe rdrà; 
però qui perdi la seva vida per causa meva, aques t la salvarà» 
(9,24). I no és si nó qüestió de lucidesa la voluntat de desempalle
gar-se dc preocupacions sense sen tit i inútils. «¿Qu i de vosaltres, 
pe r més que es preocupi, pot a llargar d'un sol moment la seva 
vida?» (Ml 6,27) . 

La pobresa evangèlica apunta més avia t, i més enllà de la man
ca de béns, cap a la pobresa de vida. Els signes exteriors de po
bresa, com pol ésser el despreniment de coses, no són, s i de cas, 
sinó manifestacions visibles dc la que es viu inte riorment. Per 
dir-ho d'a lguna manera, el pobre evangèlic fa camí cap a dintre 
seu, un camí que e l mena, per realisme i en tenimen t, a descobrir 
i acollir el «pobre» que ell és, i que cada vegada es fa pa lès de faisó 
més radical en la ind igència i caducitat mateixes de l'existència 
hu mana. Avançant en aquest sent it, es va revelan t la inanitat de 
la iHusió de tenir, de posseir, de dir: «Això és meu ». J:.s que, ben 
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mirat, el «meu» i el «nostre », sobretot, pertanyen al llenguatge 
dels iHusos. 

Des d'aquí, quan perd sentit qualsevol relació de possessió, es 
comença a comprendre que es parl i de viure com els ocells del 
cel, els lliris de bosc, o l'herba del s camps (dr. Mt 6,25-34; Lc 
12,22-3 1), amb semblant indiferència negligent amb què ells viuen 
envers ells mateixos. En efecte, qui ha esborrat del seu llenguatge 
interior el terme «meu» i tots els qui hi fan referència, per tal com 
ha vist que en realitat no té res seu, a aquest, ja no li caldrà preocu
par-se per res : ni per la «meva » vida, ni pel «meu » vestit, ni per la 
_meva » ciència, ni per la _meva» fe, ni pels «meus» pecats, ni pel 
_meu» Déu ... 

A aquest, se li podrà dir, perquè ho entendrà de seguida, que, 
quan faci un dinar o un sopar, no hi convidi els amics, germans, 
parents o verns rics, sinó «crida-hi pobres, esguerrats, coixos, cecs; 
i ,eràs sortó:; perquè no te'n poden recompensar. (cfr_ Lc 14, 12-14). 
Els que ha d 'invitar són aquells dels quals l'amo va manar a l servent 
omplir la seva casa, després del refús dels convidats (cfr. vv. 15-24). 
No obstant això, a la fi no li quedarà a ltre remei que haver d'acabar 
dient: «Som uns serven ts inútils; hem fet tan sols el que havíem 
de fer» (cfr. 17,7-10) _ 

(Si, en obrir l'Evangeli no ens poséssim tan seriosos, potser se'ns 
encomanaria aquest somriure, entre maliciós i bondadós, que s'in
sinua en el text. No digueu que no tenir-se, al cap i a la fi, per res 
més que per un «servent inútil », si un s'ho pren al peu de la lletra, 
no sigui una manera finíss ima de r¡ure's d'un mateix. Igualment, 
per a buscar ser «evangèlicament» pobre. en un món on hi ha tan
tes coses boniques, cal una bona dosi d'humor. La pobresa evan
gèlica es perfila com el gest espiritual més congruent amb la més 
delicada i aguda ironia enfront de totes les aparences caduques_ 
. Feliços els pobres !.) 
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L'ESCOLA DE DEMÀ 

JOSEP M. VI LASECA I MARCET 

La controvèrs ia entre escola privada i escola pública, a casa 
nostra, continua i con tinuarà. Potser una veu aliena, no perta
nyent als directament interessa ts en la controvèrsia, pot ajudar a 
acla r ir algun punt. Confesso que sento pel tema una preocupació 
religiosa i ciu tadana i c i desig de ser molt reali s ta i, si volem, fins 
i tot , poss ibilista. No pre tenc, doncs, ésser objec tiu, o el que se'n 
diu objectiu, si és que aquesta pretesa objectivitat exis teix real
men t. Però també crec que, havent d 'antuvi ensenyat Ics cartes 
que jugo , n ingú no es podr~l sent ir enga nyat. 

I. ALGUNES PREMISSES 

Em limitaré a aquelles que defineixen d'una manera rellevant 
ci tema en e ls temps actuals a la nostra àrea de civilització i més 
en particular en e l moment del pas de la dictadura a la democràcia 
a Catalunya, i en una situac ió religiosa dels catòlics i de l'Església 
catòlica, amb tota una història passada molt con creta i particular, 
i en moments de transició i crisis eviden ts . Per ésser més concret, 
i per això més entenedor, em referiré normalment a l'escola pri
mària i mitjana o sigui fins als 17 o 18 anys de la vida d 'una pe r
sona. 

Escolarització general 

Encara que no ens ho sembli, aquesta exigència és més aviat 
moderna; en realitat constitueix una caracte rística peculiar del 
nostre temps. De fel no ha estat aconseguida totalment a gaires 
països. A casa nostra mate ix, encara hi ha molts infants que no 
assis teixen a l'escola. 

A més, quan es parla d'escolarització general es pensa que tots 
els infants i adolescents tinguin un lloc escolar durant e ls anys 
que ha de durar la instrucció e lemental, o sigui uns vuit o deu 
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anys com a mínim (dels sis als setze, per exemple) i que la instruc
ció que rebin durant aquest període sigu i completa i amb tots els 
requisits de la ciència pedagògica actual : locals, instaHacions, ma
teri al pedagògic , mestres suficients i preparats, etc. 

Aquestes condicions mínimes han de passar davant de tot , ja 
que la sensibilitat dels homes del nostre temps les considera fona
mentals. Aconseguir-les a tot arreu on encara no existeixen és un 
deure social irrenunciable que obliga tothom a cercar-ne els mit
jans necessaris. Molt particularment, crec jo, obliga els cris
tians a preocupar-se'n, perquè constitueixen un bé essencial al 
qual tenen dret tots els homes, germans nostres, per raó de la 
igualtat essencial de tots ells , siguin els que siguin, ja que tots 
són fills de Déu, i perquè aquest tipus de cultura escolar consti
tueix avui dia una eina indispensable per a la realització plena i 
harmònica de la persona humana. 

Escola obligatòria i gratuïta 

No solament tots els infants i adolescents tenen dre t a tenir 
una escola adient, s inó que al mateix temps tenen l'obligació d'as
sistir a aquesta escola i de rebre'n l'ensenyamen t. Aques ta obli
gació correspon molt particularment als pares i guardadors dels 
infants, amb més força que el dret corresponent ; no poden rebut
jar-la, perquè la seva potestat sobre els fills i pupils no és iHimi
tada, sinó estrictament condicionada al bé d'aquests, dintre del 
qual s'inclou l'adquisició d'un cert grau d'instrucció, d'acord amb 
el nivell de coneixement s actual; aquest nivell avui dia només pot 
proporcionar-lo l'escola. 

Per a lt ra banda, aquest deure ha d 'estar protegit per la llei a 
fi de garanti r-ne el compliment efectiu i per tant ha d'ésser im
posat per l'autoritat pública civi l i castigat l'incompliment. Ningú 
no discute ix en el nost re temps aquesta premissa. 

Si tots han de tenir un mateix nivell d'instrucció escolar, cal 
que l'escola sigui gra tuïta, perquè és l'única forma d'aconseguir 
que arribi a tots sense di scriminacions per raons econòm iques i 
que es realitzi un principi molt estimat dels nostres contempora
ni s: la igualtat d'oportunitats. 

Aquest principi suposa, pel que fa referència a la qüestió con
creta que ens ocupa, que to ts els interessats tinguin lliure accés 
a una escola que ofereixi les condicions mínimes suara indicades, 
sense altre requisit que tenir l'edat establerta per a rebre la cor
responent ins trucció. El tema és tan delicat que exigir qualsevol 
pagament per petit que fos posaria en perill aquest dret. 
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Servei públic 

Els principis fin s ara examina ts ens porten a una conseqüència 
que cons titueix, al mateix temps , una nova premissa de l'escola 
de l nostre temps: hom ha de co nside rar·la com un servei públic. 
Una activitat que con vé a una determinada categoria de ciutadans, 
però que in teressa també a tot s pe rquè és un e lement bàsic per a 
la convivència en la comunitat socia l, que és un deure exigible 
coactivamen t per l'auto ri tat pública i que ha d'ésser gratuïta, cons
titueix un servei públic a tot arreu . No cal esverar-se, pe rò, perquè 
e ls serveis públics poden prcs la¡"·se de moltes maneres i en tot cas 
no suposen pas l'exclusió de la inte rvenció dels particulars en llur 
exercici . Sobre la forma concreta de pres tar aques t servei públic 
escola r , o sobre la diversitat de formes de prestac ió que pot re
vestir o que convé que revesteixi, tindré ocasió de parlar-ne més 
endavant. 

E l que vull deixar clar des d'ara és el dret i l'obligació de les 
autorita ts públiques d'un país (no solament ni principalment l'cs
tat) de prendre totes les mesures que s iguin necessàries perquè hi 
hagi escoles adients per a tothom que tingui el deure d'assistir-hi 
i perquè aques tes s iguin gra tuïtes. Alme nys és indiscutible quc les 
esmentades autoritats poden i han de dictar les no rmes generals 
reguladores d'aita l ac tivita t i assegurar-ne el complime nt. 

Deixeu-me dir, també, que aquestes faculta ts públiques no són 
discrecionals, sinó que hauran d'adaptar-se, e n qualsevol cas, a 
les necessitats i condicions d'un determinat poble i d'uns deter
minats ciutadans, perquè només inspiran t-se en el bé total d'a
quests seran justes, Des del punt de vista del dre t positiu tindran 
e ls seus límits en la Cons titució que el mate ix poble hagi establert; 
sob re la que hem aprovat recentment e ls espanyols, en parla ré 
expressament més endavant. 

Il. INSTRUCCiÓ I EDUCACIÓ 

Estable rtes les premisses anteriors, cal precisar quina ha d'és
ser la fina lita t, o s i volem, el contingut, de l'escola extensiva a 
to thom, obliga tòria i gra tuïta que he descrit. Aquest punt és molt 
importan t i no l'he vist prou aclarit en e ls centenars d 'estudis , 
declaracions i manifestos entorn de l'escola de demà apareguts 
aquests darrers mesos. 

A mi em sembla que la fina litat d'aquesta escola està cond icio
nada necessàriament per les bases que he deixat establertes, cosa 
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que ens obliga a deixar de banda la pretensió que sigui un instru
ment fonamental d'educació, almenys en el sentit en què s'ha entès 
generalment fins ara. 

Instruir significa transmetre als altres una sèrie de coneixe
ment s científics, tècnics i humans que són eines indispensables 
perquè l'home pugui participar en la vida social i per a desenrot
llar la pròpia personalitat. Educar suposa, en canvi, inculcar una 
determinada manera d'enfocar la vida individual i social, basada 
en una cosmovisió més o menys total i excloent de qualsevol altra. 

Certament que aquesta distinció que teòricament és clara, no 
acostuma a traduir·se realment a la pràctica; perquè fins i tot en 
el coneixement més abstrús, fàcilmen t s'hi introdueix una con
cepció filosòfica i antropològica determinada, àdhuc sense una vo
lunta t conscient de l'ensenyant. I perquè la ciència i la tècnica més 
elevades no sÓn pas mai absolutament neutrals_ 

Per això reconec que no podrem evitar mai que en qualsevol 
escola s'introdueixi un cert component ideològic; fins i tot quan 
es proclama que l'escola no es proposa educar l'alumne recolzant
se en una determinada ideologia dogmàtica . 

Una educació antldogmàtica 

Una cosa ben diferent en resulta quan l'educació que es propo
.sa inculcar l'escola s'orienta només vers el desenvolupament ple 
de la personalitat humana i el sentit de la seva dignitat, a enfortir 
el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals, a fer 
capaces totes les persones per a participar efectivament en una 
societat lliure i afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat en
tre tots els pobres i entre tots els grups socials, ètnics i religiosos, 
com diuen els Pactes Internacionals de l'ONU de l'any 1966. Per
què aquest esperit és suficient per a neutralitzar la ideologia dog
matitzant del mestre, impedint-li de convertir-la en un component 
educatiu. 

Aquesta fóra una educació antidogmàtica, perfectament com
patible amb la lliberta t de la persona i per tant possible i desitja
ble en l'escola comuna i obligatòria_ Respecte d'ella no tenim cap 
objecció a fer-hi els catòlics, ni tampoc han de tenir-la els qui 
professin una altra concepció religiosa o siguin agnòstics o ateus. 
Potser per això mateix no sembla que d'aquesta concepció se n'ha
gi de dir educació, en el significat estricte del mot. 

En resum el meu criteri, derivat de les premisses tantes vega· 
des recordades, és que l'escola de demà, que tots els infants de 
casa nostra tenen dret a tenir, ha de limitar-se a instruir sobre els 



cuneixemen ts necessaris perquè l'home participi en la vida social 
i desenrotlli la seva persona lita t , i nu ha d'i ncu lcar cap a ltra con
cepclO q ue l'esperit democrà ti c ent ès de la mane ra que diuen els 
Pactes Inlcrnaciona ls de , 'ONU. 

Rebuig de l'escola com a centre d'educació dogmàtica 

Qua lsevol intcnt d'educació pròpiament dita , o s igui fonamen· 
tada en una det erminada concepció fil osòfica o relig iosa, fet mit
jançant l 'escola, em se mbla abusi u, ja que aquesta ha d'esta r obli· 
gntori amen f obe rta a to thom i e ls homes no estem d'acord en una 
mateixa ideo lugia, i reivindiquem unànimement e l dret que no ens 
en sigui imposada cap. I això no ha de conduir pas cap a l'agnos
ticisme com anirem veient. 

L'escola pre tesament educadora sembla una romanalla d 'altres 
èpoques, en Ics quals mo lt par ti cula rment l'Església catòlica, però 
també altres religions com l'is lamisme, pretenien estendre coac
tivamen t llu r cosmovisió a lots els ci utadans, aj udades pe ls res
pectius estats. Per l'estat , aq uesta educació e ra cons iderada part 
in tegranl de la convivència social i fonament del propi sis tema 
jurídic const ituciona l. Certa ment que, a lesho res, no s'havia ar ri
bat a considerar l'escola com un dret de tots i per tant -almenys 
en la realitat- com a obligatòria, i que els homes tampoc no eren 
tan gelosos del respecte de llurs drets i llibe rta ts. 

O també pot provenir d'una concepció totalitària dc l'estat , 
més moderna, que aprofita l'etapa escolar per a formar les noves 
generacions en la peculia r ideologia que sustenta; no cal dir, però, 
que al nostre país no participem avui d 'aquesta concepció estatal, 
sinó que proclamem obertament la rea lita t d'un pluralisme polític 
i ideològk pa lès i volem respectar-lo màximament. 

L'escola de demà haurà d 'instruir molt i d 'educar poc (en e l 
sentit propi del mot ). Només adoptant aques ta posició volguda
ment modesta és possible, com veurem, sortir del laberint inex
tricable e n què es caBoquen tots aquell s que configuren l'escola 
de demà sobre les pautes d'allò que han estat -o han pretès ser
Ies escoles que hem conegut, sense tenir en compte les premisses 
noves i diferents en què avui s'ha de fonamentar necessàriament 
l'escola. 
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III . ELS DRETS DELS PARES 

De tot el que hem dit fins ara deriva lògicament l'abast que 
tenen els tan recordats drets dels pares. Deixo de banda la possible 
confusió que en algun cas s'endevina darrera de la proclamació 
insistent del respecte a aquests drets, els quals semblen més aviat 
els drets de Ics esglésies o d'altres organitzacions ideològiques o 
els drets dels qui han fet professió d'un determinat tipus d'ense
nyamen t. Altres vegades aquests drets són considerats com la con
seqüència del deure que tenen els pares d'educar els fills en llur 
ideologia. cosa perfectament respectable, però segurament mal en
tesa quan es vol projectar sobre l'escola. 

Dret dels pares a educar i a crear centres educatius 

No nego el dret de tots els parcs a inculcar a llurs fills l'edu
cació en sentit propi, és a dir, la seva pròpia cosmovisió, sempre 
que vagi acompanyada del respecte a qualsevol altra i no atempti 
contra la llibertat del nen, sobretot a mesura que vagi essent adult, 
d'escollir per ell mateix la ideologia que cregui més encertada sen· 
se imposicions externes. 

Però crec que aquell dret no s'estén a exigir que l'escola sigui 
una continuació de l'educació familiar perquè és una altra cosa; 
i menys encara que supleixi la manca d'educació familiar, com ha 
estat propugnat molt sovint. Certament podem lamentar que, per 
manca de preparació dels pares, la família no sigui un espai edu
catiu o, fins i tot, que produeixi uns resultats clarament desedu
catius, però aquest buit no l'ha d'omplir, ni tan sols en aquest cas, 
l'escola; ja serà molt important que ensenyi al noi l'esperit demo
cràtic tal com l'he explicat. 

En l'exercici d'aquest dret a educar llurs fi lls, els pares podran 
ésser ajudats per les esglésies i per les institucions filosòfiques o 
polítiques, però no per l'escola, la qual té una missió més general, 
oberta i pluralista, perquè ha d'ésser per a tothom. 

Notem que ci dret patern a educar és diferent del dret a ins
truir i que aquest darrer no correspon als pares. Aquests no són 
lliures de determinar el grau ni la classe d'instrucció que han de 
rebre els infants i els adolescents, perquè aquest dret seria contra
dictori amb l'obligatorietat de l'ensenyament, que és una exigèn
cia general del nostre temps. Sí que tenen dret que l'escola no 
contradigui l 'educació familiar amb una educació diferent de la 
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qu e el s fills reben a casa i pe r mitjà dels auxi liars de In família 
que he i ndicat abans. 

De tot el que vaig dient es dedueix el drd a crear cen tres d 'e
ducació religiosa o filosòfica no solament pe r a infan ts i adoles
cents, sinó per a adults, a càrrec dels pares, de les esglésies, de 
\es institucions, dc les associacions, els qual s seran una cosa dife
ren t de l 'escola pròpi ament d ita . Només s'ex igirà que aques ts cen
tres educatius respectin també el s principis de moc rà tics vigen ts 
a l p:.:lÍs ; en tola la res la podran adoc trina r e ls a lumnes amb tota 
Jl ¡bc r tat i ~eIlSC cnp intrumissió Ge Ics aut ori ta ts. 

L'educació a l'escola general i obligatòria 

El que dic no inclou , però , el d ret de ls pares a cre:lr lliurement 
escoles pròpiamen t educadores. mal grat que sigui recollit expres
sament als Pac tes Internacionals de l'ONU de 1966 . Jo l'estimo 
lloable, com una defensa enfront de l'escola pública adoctrinado
ra , pròpia del s règims polít ics autoritaris o totalitaris, però em 
sembla m olt d iríeil de mantenir ocr in necessa ri i contradictori , 
enfron t de l'escola que he descrit.' 

Aques t plantejament que, pe r a mi, és prou clar, em sembla, en 
canvi, que s'expressa de forma molt confusa en uocuments signats 
per personalitats eminent s que han trac tat c i tema; no solament 
des del camp cris tià, s inó també des d'all res . Veig congruent , i 
~\(.l huc em tranqui Hitza consta tar-ho, que no l'acceptin els defen· 
sors de les concepcions totalitàries, siguin de dreta o d'esquerra. 
Pe rò, en canvi, em preocupa que el rebutgi tot sovint el pensamen t 
més o menys oficial de l 'Església catòlica, seguramen t perquè re
co lza en premisses diferents de les que he establert a l comença
ment d'aques t treball . 

Era eviden t e l dre t dels pares que l'escola eduqués en les seves 
co:wiccions quan l'estat pretenia professar una determinada reli
gió (estat confessional) i era considerat de bé comú que tothom hi 
fo s educa t; també per a l'Església catòl ica quan no reconeixia la 
lli bertat re ligiosa, almenys com a tesi, i només la tol erava com a 
hipòtesi. Però to l a ixò ja no és tan eviden t des del moment en què 
aquestes qües tions es plantegen ben a l 'inrevés: han desaparegut 
e ls estats confessionals i el Conci li ha proclamat el dre t a la lliber
ta t religiosa . Per a ixò ja no es pot parlar del dre t dels pares a 
exigir que l'escola de tots eduqui els nois en les conv iccions reli
gioses o fil osòfiques que e ll s professen sense crear unes d isc rimi
nac io~s intolerables. Educar dogmàticament tothom només és pro
pi dels estats totalitaris. 
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IV. L'ESCOLA CRISTIANA 

Amb lol el que he dil fins ara, e m sembla que he posal lolalmenl 
en qüeslió l'escola cris liana, de la qua l s 'ha parlal lan l da rrera· 
ment; a lmenys segons com aques ta s'entengui. He de confessar per 
un deure d 'honestedat i de consciència que aquest nom em resulta 
sospitós, perquè em recorda els de cinema cristià, casino parro
quial , premsa calòlica i lanls d'altres. Àdhuc m 'alreviré a dir que 
la contrad icció i la inconseqüència de l'express ió escola cristiana 
(lai com jo concebo l'escola) és m"s gran que en els altres exem· 
pies cilals. 

L'educació cristiana a l'escola 

Ha de quedar ben clar, d'an tuvi, que no ex is teix cap precepte 
evangèlic ni cap defin ició del magisteri que afirmi directament 
que l 'educació re ligiosa o més encara la transmiss ió de la fe hagin 
de realitza r-se necessàriament a través de l'escola. Com a màxim 
s'afirma que l'escola constitueix un lloc privilegiat. però no l'únic, 
per a la fe , s i bé molts pensadors catòlics ho discuteixen i fins 
i lOl ho neguen. 

Si és a ixí, com crec, jo afegeixo que aq ues tes comeses l'escola 
no pot portar-les a terme, ni que ho vulgui. Per a afirmar això em 
fonamento -espero que dintre de l'orlodòxia- en el fel que la 
fe és una opció lliure, aj udada per la gràcia, i que qualsevol coac· 
ció, no solament va contra la doctrina que hem rebut, sinó que 
acostuma a ésser contraproduent. 

En tot cas crec que només els pares, i pel fel d'haver engendra t 
l' in fanl, lenen el dret de proposar·li l'acceptació de la fe, més o 
menys autoritàriament segons l'edat i la maduració que posseeixi 
en cada moment. Però crec que aquest dre t no s'estén a ningú més, 
ni tan sols a l'Església, s i no és per encàrrec dels pares. 

Em fundo, a més, en l'experiè ncia que els ¡¡lis no rebulgen, 
almenys a la llarga, l'educació rebuda dels pares, sobrelol s i aques
ta ha estat coherent i amorosa, mentre que els rellisca més fàcil· 
ment la que han intentat inculcar-los altres instàncies eclesials 
o escolars, fins en e l cas que hagin estat escollides pels propis 
pares. 

A més, segons les darreres conclus ions de la psicologia, el tren· 
cament que suposa avui dia l'adolescència acostuma a ser tan 
dilatat i tan profund que la imposició religiosa transmesa al nen 
corre el r isc de no conduir a la seva acceptació voluntària a l'ed.at 
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adulta. Cada vegada es veu ITI ::s cla r que l'acceptació de la fe és 
foname ntalment una cosa pròpia de l'adull. 

Experiències i realitats 

Per altra banda, també són un fe t d 'experiència els migrats re
sultats que en l'ord re de la fe resulten de les escoles cristianes. 
Estem tips de veure que els antics a lumnes d'aquestes escoles, 
si no han confluït sob re e ll s altres instàncies educadores , són 
molt sov int e ls pitjors agnòstics, i fin s i tot ateus, d'un país. I en 
canvi que homes que han estat educats en escoles públiques o pri
vades no religioses, i algunes vegades antireligioses. però que han 
rebut la re rara de l'escola, han resu Uat c ri s tian s ferms i exemplars. 

Concretament, i pel que fa al nostre país, el que es tic dient es 
veu amplament confirmat pels n.:sultats de ls darrers quaranta 
anys d'escola oficialment catòlica i de clara preponderància de 
l'escola p ri vada, la major part de la qual volia since rament educar 
catòlicament, àdhuc en casos en què estava regida i servida per 
laics. 

Algunes raons que expliquen aquest fet, a més de les pròpia
ment teològiques i psico lògiques que he esbossat abans, són la 
manca creixent dc mestres religiosos O laics, ben preparats peda
gògicament i doctrinalment pe r a llur comesa, la dificultat que 
tenen propieta ris i directors de con trolar l'ensenyament rea lment 
impartit sota l'e tique ta ca tò lica de l'escola i la manca de coHabo
ració de la familia pe¡- cu lpa de l'ambien t materialis ta, i de fet 
anticristià, que dintre d'ella viu l'infant i més encara l'adoles
cent. Molt sovint a ls pares, en portar ll urs fill s a l'escola catòlica, 
només e ls preocupava la qualitat tècnica de l'ensenya ment i l'en· 
torn socia l de Ics a ltres famílies que també h i enviaven llurs fill s. 

Més important i definitiu que tot el que he dit és el fet que, 
en forma creixent, resulten més educa tius el carrer, els amics, les 
revistes i la televisió que no pas l'escola , sobretot a causa de l'am
biva lència d'aquesta. Em sembla que honradament ningú no pot 
creure que aquestes circumstàncies hagin de desaparèixer en el 
futur; ben a l contrari creuria que a lgunes d 'elles s 'han d 'agreujar. 

Què pot fer l'escola per a l'educació religiosa 

En canvi estic convençut que la inculcació de l'esperit dema-. 
cràtic a l'escola de l futur, del respecte a ls drets de l'home i de la 
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.pràctica activa d'aquests drets constitueix un ambient obert a 
la fe. Una escola no dogmàtica que relativitzi tot l'humà i destrueixi 
críticament els ídols que tan sovint ens fabriquem, fàcilment por· 
tarà l'alumne a cercar l'absolut fora d'aquest món i a trobar·lo on 
realment és, en Déu. I si malgrat tot acaba fabricant-se altres 
ídols, la culpa no se rà certament de l'escola. 

Essent rea li stes -i els propugnadors de l'escola cristiana del 
futur ho són- sabem que és impossible esperar que es mantingui 
la legislació actual d'imposició de la religiositat cristiana a totes 
les escoles del país, cosa que a més seria contrària a la doctrina 
conciliar de la llibertat religiosa. Per tant, l'únic que poden ambi
cionar és la possibilitat de mantenir algunes escoles privades d'ins
piració cristiana, les quals en tot cas seran relativament poques 
i amb totes les dificultats per a l'educació de la fe que he assenya
lat anteriorment. 

Deixo de banda el fet que a totes les escoles , a demanda dels 
pares, es donin classes de religió, ni que sigui dintre de l'horari 
escolar, perquè em sembla molt més ineficaç que l'escola cris tiana 
que he rebutjat anteriorment. 

Cosa diferent és que l'escola presenti objectivament el fet reli
giós -i, en un país de tradició cristiana com el nostre, el fet cris· 
lià- com un componenl cultural importanl i destacat que l'alumne 
no pot desconèixer. O, com precisa Genís Samper, que l'escola faci 
un servei informatiu, sistemàtic i crílic sobre la globalitat del fet 
religiós, tal com el noi l'afronta fora de la gàbia escolar, cosa que 
fins ara no ha fet. El que no correspon a l'escola és dirimir les 
qüestions religioses en nom d'una determinada confessió ni menys 
d'una pretesa crítica científica; s'ha de limitar a explicar què creuen 
alguns homes i què fan o han fet en virtut d'aquesta fe. 

La mateixa escola per a tothom 

Una tie les bases de l'csperit democràtic que ha d'inculcar l'es
cola és que aquesta sigui la mateixa per a tothom, perquè la demo
cràcia es fonamenta en la igualtat dels drets de tots, cosa que, a 
nivell de la instrucció elemental, es tradueix entre altres coses 
que tots els infants convisquin junts en escoles inspirades en els 
mateixos principis democràtics, perquè és l'únic sistema apte per 
a construir un poble, 

Les escoles religioses, encara que segueixin les línies generals 
de l'escola de tothom, esdevindran fàci lment un «ghetto>, i això 
no ens fa r;' cap bé als catòlics. Millor serà que exigim que l'escola 
general sigui respectuosa amb totes les idees. 
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A més, aquestes esco les cristianes privades només estaran a 
l'abast d'uns quants fills de burgesos i de les classes mitjanes i 
quasi mai no arribaran als pobles ni als fills dels treballadors, mal 
que siguin subvencionades pel s poders públics , cosa que serà di· 
fícil de fer en la quantia ex igida per les condicions actua ls de l'en· 
senyament. Entre a ltres coses perquè és dintre d'aquells estaments 
on tindran la seva clientela i perquè als pobles, molt més que a les 
ciutats , és impensable l'existència d'una duplicita t d'escoles, so
bretot quan les públiques siguin tècnicament eficients. 

Per altra part, seria cosa comprensible, si bé inconvenient per 
a la nostra mentalitat actual, l'existència d'escoles d'una determi· 
nada profess ió de fe, quan aquesta fe és l'oficial de l'esta t, però 
resulta totalment imposs ible l'establ iment d'escoles múltiples a 
lots els racons del territori per a atendre les demandes dels pares 
que llurs fills s iguin educats a l'escola en la respectiva fe de cada 
família; i encara més si aquestes, entre propiament religioses i filo
sòfiques, són moltes, diverses i contradictòries. A més, des d'un 
punt de vista econòmic, seria un luxe insostenible. I ll U crec que 
els catòlics, a aquestes a ltures, vulguem reivindicar aquest dret 
per a nosaltres i negar·lo per als altres. 

Sobre la subvenció de les escoles religioses privades vull afegir 
que, malgrat to ts els exemples es trangers que s'a Beguen i e l que 
diu la nova Cons titució, veig molt difícil que això sigui una reali· 
tat eficaç a casa nostra, sobretot quan els poders públics hagin 
aconseguit la creació de totes les escoles que necessita el país i 
disposin dels mestres que han de regir·les. 

Observi 's -i això em sembla que ha passat bastant desaperce
but- que aquesta meta és ja clara a la Llei d'Educació de 1970, 
en l'època franquista, i que no és fàcil que sigui variada pels go
verns democràtics d'avui i de demà. Les subvencions actuals, es
casses, discriminades i poc segures, no pretenen altra cosa que 
impedir que acabin de morir les escoles privades mentre no s'ha· 
gin pogut crear les escoles públiques necessà ries per a escolaritzar 
digname!1t tot s els no is. 

Pensem també que resulta una mica paradoxal que durant 
tants anys les escoles cristianes no han exigi t que un estat cato
licíssim les subvencionés, perquè ja es mantenien econòmicament, 
i ara pretenguin que e ls poders públics actua ls i futurs ho facin. 
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V. LA LLIBERTAT D'ENSENYAMENT 

He tingut ocasió ja de parlar de qüestions que fan referència 
al que se'n diu lliberta t d'ensenyamen t: des d'afirmar, com una 
de les premisses de l'escola de demà, que els pares no tenen dret 
a decidir la mena i el grau d'instrucció de llurs fills, però si la 
manera com han d'ésser educats, fins a deixar establert ben cla
rament que l'ensenyament bàsic ha de ser pràcticament igual per 
a tothom, s i bé no gens adoctrinador. 

la llibertat de càtedra 

La llibertat d 'ensenyament consisteix primordialment en el dret 
de proposar i defensar lliurement les pròpies idees, respectant les 
dels altres i no presentant-les com les úniques vàlides i verita
bles: aquesta llibertat ha d'anar acompanyada d 'una certa humi· 
Iita t : hom té dret a exigir que les idees de cadascú siguin deguda. 
ment fonamentades i no es presentin com a axiomes indiscuti
bles, però indemostrables. En aquest sentit forma part de la lli· 
bertat de pensament i d'expressió, i és pròpiament el que se'n diu 
la ll ibertat de càtedra. 

La llibertat d'ensenyamen t no té res a veure amb la fe cristiana 
ni li és contrària, sempre que s'exerceixi en sentit positiu, com a 
defensa de la convicció pròpia i no com a condemna de la convic
ció d'altri. No cal ja condemnar el cristianisme i l'Església, des 
del moment que aquesta abandona les condemnacions en les quals 
ha estat tan pròdiga la seva història. l crec que els catòlics ens 
guanyarem aq uest respecte que exigim dels altres si nosaltres som 
els primers a respectar llurs conviccions. 

l això no ha de produir cap confusió en la ment dels infants, 
preci samen t perquè així s'acostumaran de petits a saber que les 
ideologies són moltes i molt sovint contradic tòries . Ells, per altra 
banda, reben les mateixes impressions mentals , múltiples i diver~ 

ses, a fora de l'escola i molt sovint en el si de llur pròpia família 
oficialment cristiana. 

Creació lliure d'escoles 

Ara bé, si la llibertat d'ensenyament vol dir el dret a crear in· 
discriminadament escoles i a ensenyar-hi allò que als propietaris 
els sembli bé, ja es veu que això no és possible. Si l'ensenyament 

64 



ha d'ésser avui un se rvei públic , com he di t a l començament, no 
es po t negar a l'autoritat pública, democràticament posada al 
servei de les necess itat s i desigs majoritaris dels ciu tadans i res
pectuosa amb els drets i lli bertats de les minories (garan tits a la 
Const itució del país), e l dre t a fixar el nivell d'instrucció que ha 
de proporcionar l'escola, i el nombre, grandària i ubicació de les 
escoles pe rquè arribin a tot s els interessats, coses que fan impos
sible atorga r al s particula rs e ls dre ts menciunats. 

A més hi ha d 'haver un planejament coactiu de les escoles per 
c..;v itar la malversació que suposaria duplicar-les o triplica r-les en 
uns det e rmina ts llocs mentre a d'a ltres en fa ltin , perquè els recur
sos econòm ics de la comun ita t són limi tats i perquè el que es 
gas ti de més en les escoles, en definitiva, mancarà per a una altra 
activi ta t econòmica també necessària; i no es digui que una cosa 
són e ls béns de què disposa el poder públic i una a ltra la hisend~ 
dels particulars, perquè a nivell macroeconòmic tol surt de la ma
teixa bossa que és la riquesa tota l del país i fin s i tot de l món . 

Si ll ibertat d 'escola vol dir pluralitat d 'escoles a l'abast de 
to thom, cosa que en cert sentit podria ser desitjable, també això 
es veu com impossible; a leshores succeirà que, malgrat una certa 
plural it a t escolar, serà molt difíci l que tots els pares trobin pre
cisament l'escola que desitjarien per als seus fi ll s. 

AplIcació als cristians 

Torno a repetir e l q ue ja he dit : que en aq uestes condicions, 
que són fet s reals i no imaginaris, e ls cris tians tenim menys dret 
que ningú a exigir de posseir les nostres escoles, aBegant una su
posada llibertat d'ensenyament, mentre e l dret primordial a una 
escola per a tothom no s'hagi pogut satisfer. 

No sembla lògic que demanem, precisament, nosaltres, la lli
bertat d 'ensenyament, quan durant tants anys hem obligat els fills 
dels que no pensaven com nosal tres a ésser adoctrinats en les 
nostres idees, sense cap respecte a la ideologia de llurs parcs, als 
quals hem nega t pràcticament tota llibertat d 'ensenyament. 

¿O és que hi ha pares, els drets dels quals són més respectables 
que els dels a ltres?; ¿o és que encara creiem en el dre t a imposar 
coactivament la veritat que creiem posseir en exclusiva? Pensem 
més aviat que la veritat en la qual creiem s'obre camí per vies 
misterioses que esta n en mans de Déu, més que no pas a través 
d'imposicions de les autoritats públiques. 

És curiós que l'episcopat francès en l'assemblea plenària de 
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1969 establís solemnement la llibertat per als pares catòlics d'es
collir en consciència l'escola de llurs infants, i per tant també l'es
cola pública, en contra de les disposicions generalment establertes 
fins aleshores que prohibien als pares catòlics de portar llur fills 
a l'escola estatal. 

Entre altres raons, crec que aquest canvi d'opinió obeeix al 
reconeixement d'una sensible evolució de l'escola pública fran
cesa, que ja no és l'escola laica, en el mal sentit del nom, i anti
religiosa de primers de segle, i a la constatació que la lluita entre 
escola privada i escola pública constitueix una batalla perduda 
i per tant inútil de mantenir. Realitats aquestes que són igualment 
aplicables als allres països i particularment al nostre. l que ens 
obliguen a abandonar, si no volem ésser iHusos, la vella concepció 
de la llibertat d'ensenyament en el sentit impropi en què hem 
vingut sostenint-la. 

VI. ELS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS 

Després de repetides aHusions a la recent Constitució espa
nyola, em sembla que ha arribat el moment de presentar siste
màticament els principis en què s'inspira en matèria d'ensenya
ment. 

Vaig a examinar, doncs, el cèlebre article 27, fent constar abans 
de tot que malgrat el molt que se n'ha parlat, fins a fer témer que 
fos origen d'una autèn tica guerra de religió, ha anat canviant la 
seva numeració, però ha restat pràcticament idèntic. El text ela
borat per la comissió dels set que va redactar l 'avantprojecte, a 
través de les successives discussions a la Comissió Constitucional, 
al Congrés, al Senat i a la Comissió Mixta, és en essència el que 
definitivament s'ha aprovat. Només s'ha afegit al primer paràgraf 
un reconeixement explícit de la llibertat d'ensenyament, que man
cava al text primitiu, l'abast del qual veurem tot seguit. 

He dit que vull presentar sistemàticament e ls principis cons
titucionals de l'article 27, però he de confessar que això no és fàcil, 
perquè aquest article, més que molts d'allres de la Constitució, 
apareix com el resultat consensuat de principis clarament opo
sats. S'observa, efectivament, que coexisteixen en ell preceptes 
clarament inspirats en la idea de la instrucció com a servei públic 
amb altres que s'inspiren en la llibertat d'ensenyament entesa 
en el sentit més ample dels que he assenyalat a l'epigraf anterior. 

Els juristes, però, no podem inhibir-nos davant els textos am
bigus o aparentment contradictoris, sinó que hem d 'aplicar les 
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normes de l'hermenèutica que ens manen que els interpretem har
mònicament, tenint en comp te e l context, i en e l sentit de la mà
xi ma complement a rietat i eficàcia ju r ídica. 

Dret a la instrucció-educació en la democràcia 

Fent-ho a ixí, em sembla que l'a rticle 27 proclama primordial
ment ci d re t de to thom a l'educació (paràgraf I), la qual ti ndrà 
com objecte el ple desenvolupamen t de la personalita t humana 
en ci re specte a ls principis democràt ics de convivència i a ls drets 
i a les ll iberta ts fo namenta ls (paràgraf 2). 

Es t rac ta, doncs, cla ramen t, del que n'he di t instrucció, com
plement ada amb una educació en e l senti t impropi o sigui no 
dogmàtic, coincident p recisament amb e l concepte que establei
xen els Pactes Internacionals de l'ONU. Exclou , per tant , implíci
ta ment tant l'educació c ris tiana, com la marxis ta, com qualsevol 
a lt ra de tipus filosòfic o ideològic en el sentit ja explicat. 

Aque lla ins trucció-educació en els pr inci pis democràtics és la 
q ue la Constitució garanteix a tots els espanyols i l'única que po
u rà ésse r reclamada per aquests i que inspirarà tot el s is tema edu
catiu de l país, per ésser un dels princi pis constituc ionals bàsics. 
Oualsevol altra no pod rà ésser imposada per ningú , ni podrà ser 
fomentada ni ajudada per qualsevol poder públic. 

Em penso que, com a catòlics, hem d'es ta r satisfets que la 
nostra Constitució p roclami aquests princi pis, ben d 'acord amb 
les decis ions de l Concili Vaticà lI , i hem de desitjar i a judar que 
siguin realita t a l nostre pa ís ; sobre to t que aquesta instrucció
educació democràtica a rribi efectivament a tothom i que les es
coles que exis teixen a l país s igu in, sense cap excepció, tota lment 
respectuoses amb les idees de tot hom i gens adoctrinadores, s i 
no és en la convivènc ia de to ts enmig de la plurali ta t. 

La Constitució obl iga els poders públics a garanti r aquests d rets 
mitjançant una p rogramació general de l'ensenyament amb la par
ticipació efectiva de to ts els sectors afecta ts (pa ràgraf 5) , precepte 
que es concreta en la intervenció dels professors, dels pa res i en 
ci seu cas dels a lumnes en el control i en la gestió de tots els cen
t res sost ingut s per l'administració amb fons públics (paràgraf 7). 

Entenc que aques ta programació general no pot imposar la 
unifor mita t de l'ensenyament, perquè en les comun itats autòno
mes po t correspondre als seus poders públi cs peculiars, ja que 
no se la rese rva l'estat a l'art. 149 de la Constitució, malgrat que, 
a darrera hora , s 'hi hagi afegit que l'estat considerarà el servei 
de cultura com un deure i una a t r ibució essencial; i p erquè admet 
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una àmplia participació dels professors, pares i, en alguns casos, 
dels alumnes de cada escola. 

L'article estableix, a més, que l'ensenyament bàsic serà obli
gatori i gratuït (paràgraf 4), que els esmentats poders públics hau
ran de crear centres docents (paràgraf 5) -aquests seran públics, 
però no singularment estatals- i que inspeccionaran i homologa· 
ran la totalita t del sistema educatiu (paràgraf 8). 

Llibertat d'ensenyament 

L'article constitucional que estic examinant proclama un altre 
principi en reconèixer expressament la llibertat d'ensenyament 
(paràgraf 1) i ben concretament el dret de les persones físiques 
i jurídiques a crear centres docents dins el respecte als principis 
constitucionals (paràgraf 6) . Com es veu, però, aquest dret no és 
iHimitat, ja que està supeditat als principis constitucionals, al
lusió clara, si volem ésser coherents, als que acabo d'assenyalar. 

Per tant, jo crec que els centres docents privats hauran de li
mitar·se a impartir una instrucció.educació democràtica, com els 
públics, a acceptar la programació general de l'ensenyament que 
s'estableixi, a impartir gratuïtament l'ensenyament bàsic i a sot
metre's a la inspecció i homologació del sistema educatiu del país 
que exerciran els poders públics. Aquests centres seran ajudats 
pels poders públics, si reuneixen els requisits que les lleis esta
bleixin (paràgraf 9), i que no haurien de ser altres que els ja dits. 

La Constitució, doncs, no garanteix, segons em sembla, la lliber
tat d'ensenyament en el sentit que alguns propugnen de poder 
crear centres docents que formin part de la xarxa obligatòria i on 
s'ensenyi una determinada concepció religiosa o filosòfica o que 
tractin d'inculcar qualsevol cosmovisió dogmàtica; per tant a Es
panya d'ara endavant, amb la Constitució a la mà, no podran exis
tir escoles que cobreixin l'ensenyament obligatori i que es procla
min catòliques o bé marxistes o que vulguin inculcar una concep· 
ció filosòfica totalitària o liberal capitalista. 

Això no és un obstacle, naturalment, a l'existència de centres 
d'estudi orientats en el sentit d'aquestes cosmovisions o en el d'al
tres; però sempre al marge de la xarxa del sistema escolar obli
gatori. Només a través d'aquesta xarxa, i per mitjà d'escoles pú
bliques, i també privades que estiguin dintre de la programació 
general de l'ensenyament, es farà efectiu el dret a l 'educació que 
la Constitució garanteix a tots els espanyols i que serà únicament 
una educació conduent al ple desenvolupament de la personalitat 
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humana en e l respecte a ls principis democràtics de convlvencia 
a ls dre ts i a les llibertats fo namen tals (paràgraf 2). 

Per tan t, les esglésies i les enti tats filosòfiques o polítiques 
podran crear lliurement centres d'ensenyament de llurs doctri
nes per a aquell s que voluntàriament vulguin rebre aquests ense
nyaments o per als menors els parcs dels quals ho desitgin, però 
en tot cas els a lumnes, si es troben en edat escolar, hauran d 'as
sistir a les escoles generals que els corresponguin, i aquells cen
tres no podran presentar llur adoctr inament com a oposat a l'e
ducació dels a lt res en l'esperit democràtic . 

Aleshores queda ben clar l'abast del dret dels pares que llurs 
fills rebin la formació religiosa i moral q ue vagi d'acord amb llurs 
conviccions i de l'obligació dels poders públics de garantir-lo, que 
estableix l'ar ticle que es tic comentant (paràgraf 3). Aquesta obli
gació no pot consisti r a garanti r e l dret dels pares que l'escola 
general dels fills imparteixi un e nsenyament fonamentat en les 
conviccions religioses i morals d 'aque lls , perquè això faria inútil 
la definició de l'educació a què té dret tothom segons el mateix 
article cons tituciona l. Per a ixò no puc interpretar-la més que e n 
el sen tit de prohibir als poders públics espanyols de posar cap 
dificultat (àdhuc d'obligar-los a donar totes les facilita ts), per
què la formació religiosa i moral segons unes determinades con
viccions arr ibi a ls fi lls dels pares que ho vulguin, però a través 
d'ells mateixos i de les entitats i associacions que lliurement exis
teixin o es creïn a l territori de la nació espanyola i de cadascuna 
de les nacionalitats i regions. 

No crec que això vagi contra la doctrina catòlica, de la manera 
com jo l'entenc. Els principis constitucionals responen a la doc
trina del dret a la llibertat religiosa proclamada pel Concili Vaticà 
i, s i no s'ajusten a la lletra de la Declaració sobre l'Educació Cris
tiana, crec que sí que ho fan a l seu esperit i a la seva finalitat. 
La Constitució no nega el dret de l'Esglés ia a ensenyar, i menys 
el de cap dels seus membres, com feia la Constitució republicana 
del 193 1 respecte a ls ordes re ligiosos; únicament estableix que 
l'ensenyament general i obligatori haurà de fonamen tar-se en l'es
perit democràtic i no en cap esperit dogmàtic. 

El dre t dels pares a escollir l'escola dels seus fills no podrà 
exercir-se , per les múltiples raons que he explicat en a lt res llocs, 
respecte a l'ensenyament general obligatori. La manera com la 
Constitució e l configura em sembla que és abastament satisfactò
ria; el Concili no va pensar en una escola del tipus que dibuixa la 
nostra Constitució perquè la realita t de l'escola pública ha estat 
molt diferent en temps passats. 
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Garanties pertocant a l'escola obligatòria 

A més, cal remarcar que la Constitució coHoca l'article 27 din
tre de la secció la_ del capítol 20n. del títol l, o sia entre els drets 
i les llibertats que, segons l'article 53, seran exigibles directament 
per qualsevol ciutadà davant dels Tribunals ordinaris, mitjançant 
un procediment especial inspirat en la preferència i la sumarietat. 
A part d'això, podran ser exigits davant el Tribunal Constitucional 
a través del recurs d'empar. 

Per tant, qualsevol pare podrà reclamar amb eficàcia contra 
qualsevol intent d'adoctrinament del seu fill en conviccions altres 
que les de la seva família. Em sembla que aquestes garanties han 
d'ésser suficients per a assegurar els drets dels pares, encara que 
aquests no puguin escollir lliurement l'escola de llurs fills. 

Vull remarcar que el dret a disposar d'escoles altres que les 
de l'estat, que estableix el Pacte Internacional de l'ONU sobre 
drets econòmics, culturals i socials, no pot ser exigit pels ciuta
dans perquè aquell dret no està inclòs en el Pacte addicional 
que és el que regula aquella possibilitat. 

VII_ L'EDUCACIÓ DEMOCRÀTICA 

Voldria insistir sobre l'exigència que l'educació impartida per 
l'escola general espanyola s'ha de fonamentar en el respecte als prin
cipis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats públi
ques, perquè em sembla transcendental i molt esclaridora. 

En primer lloc, perquè és un principi netament cristià i fins 
i tot evangèlic. Cal adonar-se'n, perquè estem una mica acostumats 
a sentir criticar la democràcia per part d'algunes jerarquies ecle
siàstiques. No em refereixo a les encícliques papals del segle pas
sat on es tronava aferrissadament contra les «llibertats de perdi
ció »; això ja ha passat per a no tornar, car els fonaments en què 
recolzava -el naixement de la democràcia al món enfront de la tra
dicional aliança entre el tron i l'altar, i per tant amb un esperit 
antireligiós manifest- s'han esvaït des del moment que l'Església 
ha sabut fer una millor leclura de la doctrina tradicional catòlica 
i que els estats democràtics de veritat han comprès per això que 
els cristians són ciutadans de ple dret, com qualssevol altres. 

Els drets i les llibertats públiques es fonamenten en la dignitat 
de l'home, com proclama la Constitució a l'article 10. Els cristians 
estimem com ningú més aquesta dignitat, fins al punt de fer-la 
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derivar de la filiació amb Déu, que proclama repetidament Jesu
crist a l'evangeli. 

A més el trilema de la democràcia: llibertat, igualtat i frater
nitat, té també arrels evangèliques, com ho va afirmar Pau VI fa 
uns quinze anys, malgrat que, en la seva primera proclamació 
pels homes de la revolució francesa, fos interpretat d'una manera 
molt diferent, i que, de fet , en nom d'aquests ideals s'hagin comès 
molts crims al llarg de la història. Encara que en recordem molts 
més de comesos en nom de l'esclavitud, la preeminència i l'odi 
entre germans. Avui dia aquelles expressions són presentades per 
l'Església ca tòlica com els ideals de la seva concepció de la comu
nitat política. 

Però el que em sembla veritablement transcendental és que 
l'escola de demà a Espanya, per exigènc ia de la mateixa Constitu
ció, hagi de ser una escola on es presenti al nen i al jove, com a 
base del seu comportament social i com a mitjà per obtenir el 
ple desenvolupament de la seva personalitat, el respecte d'aquests 
principis democràtics de convivència i dels drets i les llibertats 
fonamentals . I que els poders públics renunciïn solemnement a 
imposar als súbdits, a través de l'escola, una determinada cosmcr 
visió, i que respectin, en canvi, la llibertat i la igualtat de tots els 
ciutadans. 

Quan això s'hagi aconseguit, mercès a l'esforç dels mestres de 
totes les escoles del país, haurem assolit una meta gloriosa en l'e
ducació del nostre poble. S'haurà acabat la intolerància en tots 
els ordres, tan característica del temperament espanyol, i el «tot 
o res» que tantes vegades ens ha definit als catalans; haurem acon
seguit que ens respectem mútuament en les nostres divergències 
d'opinions i de creences i que tractem de fer triomfar les de cadas
cú sense necessitat d'anihilar el contrari; i s'hauran acabat les 
guerres de religió i les altres guerres civils que omplen dissortada
ment la nostra història. 

No suposa això que hàgim de ser menys ferms en les nostres 
conviccions, cadascú en les que tingui, ni menys diligents a abastar 
la veritat -aquella petita parceHa de veritat que som capaços d'as
solir-, però haurem renunciat d'una vegada per sempre a impo
sar-la als altres, la vulguin o no, sense perjudici d'oferir-la bona
ment i de tractar per mitjans civilitzats de fer-los-la entendre, 
deixant sempre a l'Autor de la Veritat la tasca de fer que els nos
tres desigs esdevinguin o no una realitat. 

Si aquest no és un camí honrat i cristià, ja em diran quin aJtre 
n'hi pot haver de més vàlid per als nostres temps. l aquest camí, 
vull recalcar-ho, és el que em sembla que ens ofereix l'escola de 
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demà a casa nostra , si fem realitat els principis establerts a la 
nostra Constitució. 

VIII, PER A CONCLOURE 

He d'afirmar, una vegada més, que no he pretès dibuixar doc· 
trinalment un esquema ideal d'escola, amb una preocupació volun, 
tarista, sinó, més modestament, assenyalar amb esperit pragmàtic 
com em sembla que serà l'escola de demà, tal com resulta dels 
principis de la Constitució espanyola i tal com l'exigeix la realitat 
en què ens movem a casa nostra. I treure de tot això uns suggeri
ments per a l'acció dels nostres cristians. 

Vull creure que ha quedat clar que s'ha d'abandonar la insis
tència excessiva en el paper de l'escola en l'educació religiosa, la 
qual mai no ha estat gens satisfactòria i avui dia és totalment 
impracticable; que és més positiu el neutralisme ideològic de cada 
centre escolar que no pas el pluralisme d'escoles religiosament o 
ideològicament confessionals; i que cal deixar de banda els esque
mes del temps del franquisme, notòriament fracassats, i pensar 
en canvi que la missió de l'escola de demà ha d'ésser modesta en 
el camp de l'educació pròpiament ruta, sense que li correspongui 
en cap cas l'anomenada educació integral, la qual ha d'ésser una 
preocupació dels pares i de les institucions religioses, filosòfiques 
i politiques. 

Si tot el que he dit -mal dit- és aproximadament veritat, 
perquè no sóc un somniador sinó que parteixo de fets reals i en 
dedueixo, segons les lleis de la lògica, unes conseqüències vàlides, 
s'imposen als cristians, al meu entendre, dos camins urgents d'ac.
tuació. 

L'educació religiosa, matèria extraescolar 

Primer. Que hem d'abandonar la idea que l'escola sigui el 
nostre tranquiHitzador de consciència per a la transmissió de la 
fe als infants, mentre es nota una gran desgana davant la necessi
tat de disposar de catequesis i altres mitjans intraeclesials de cara 
a aquesta finalitat. Sense creure, però, que aquests siguin uns al· 
tres sistemes igualment màgics per aconseguir un resultat, que 
no és màgic, però sr misteriós. 

Em sembla evident la inadequació de l'escola com a vehicle de 
l'educació religiosa, però també la impossibilitat de comptar-hi 
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per a aital comesa, no solament perquè a casa nostra aquest cami 
resta barrat amb la nova Constitució, sinó molt especialment per 
Ics altres raons que he explanat a l llarg d'aquest treball. 

Aleshores convé pensar a abocar cap a un ensenyament propi 
i lliure de la doctrina i de la vida cristianes els esforços ingents 
que s'han fel i es fan pe r c rcar i sostenir escoles cristianes, en les 
quals, amb fortes de fi ciències en molts casos, s'ensenya a llegir, 
escriure i co mpta r, i més endavant moltes altres coses, al costat 
de les oracions i la doctrina c ris tiana . Ben poques vegades, però, 
s 'arriba a crear, ni en les millors escoles cristianes, aquell ambient 
religiós que hauria d'amorosir-ho tot. 

I amb tant bregar no arribem més que a una part mínima dels 
cris tians i no sempre als qui ho necessiten més, tant pel que fa a 
l'educació general com a l'educació específicament cristiana. Com 
diu un lúcid cristià de casa nostra: mentre molts religiosos ense
nyen matemàtiques, hi ha molts nens mancats ue possibilitats ex
traescolars de catequesi! 

La catequesi no ho resoldrà tot, sobretot si s'organitza a l'estil 
escolar amb un mestre-catequista que dogmatitza davant d'uns in
fan ts passius. Però en sabem prou, de pedagogia i de psicologia, 
perquè les nostres catequesis siguin espais de comunicació de vida 
i en aquest cas de Vida eterna. 

No podem tampoc repetir a la catequesi el mateix error que 
hem comès a l'escola cristiana: constituir-la en un hivernacle molt 
polit, en sortir del qual i tocar-los l'aire del carrer, se'ls pansia als 
nostres fills la de licada flor de l'assignatura de religió, tot sovint 
apresa només de memòria. Sort que això ja no passarà ara si han 
estat ventejats pels aires més normals -barreja de bé i de mal. 
com la vida- que hauran rebut a l'escola de tothom. Sense obli
dar que , tant si ho volem com si no, també hauran sofert les en
vestides de les càtedres d 'educació més eficaces del nostre temps: 
des de l'ambient familiar, tot sovint materialitzat i per això poc 
cristià, malgrat les aparences, fins a les lectures, els amics i la 
televisió. 

Els cristians a l'escola pública 

Segon . Que s'imposa un transvasament dels mestres cristians, 
religiosos, sacerdots i seglars, cap a l'escola pública, ja sigui per 
la conversió en púb1iques de les escoles privades actuals, bo i sub
jec tant-se a les exigències legals que s 'aniran promulgant d'acord 
a mb la Constitució, o bé pel tancament tot sovint forçós d'aquelles. 
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Aquest transvasament crec que serà beneficiós en tots sentits. 
La influència dels mestres cristians a les escoles públiques es farà 
notar. No en el sentit que hi vagin a adoctrinar en el cristianisme, 
cosa que ja hem vist que no podrà ni haurà d 'ésser, sinó pel testi
moni que donaran a favor de la religió, si són --com han d'ésser
els més preparats, els més complidors i els més fraternals. (O al
menys, si es troben entre els millors, no fos que se'ns acusi amb 
raó de massa pretensiosos). I perquè - jo aixi ho espero- col
laboranl amb els altres, s'aconseguirà corregir les moltes deficièn
cies que han tingut i encara tenen a casa nostra les escoles públi
ques, com és el sistema de provisió de les places de mestres i totes 
les conseqüències que en deriven. 

A més acabarem amb aquesta situació absurda: el fet que hi 
ha -o almenys sembla que hi hagi- una majoria de mestres mar
xistes o simplement no cristians, fins i tot algunes vegades a les 
mateixes escoles religioses. Molta raó tenia el P. Poveda quan en 
crear la Institució Teresiana va pretendre principalment que les 
seves religioses anessin a ocupar llocs a les escoles públiques. 

El cristianisme no progressarà fent prosèlits , sinó penetrant la 
societat; per això convé, també ara en la nova situació que es pre
senta, que els cristians amb vocació de mestres estiguin presents 
a les escoles de tothom en comptes d'apuntalar, amb un esforç 
excessiu i a la llarga inútil, les nostres escoles particulars. 

Tot això no vol dir pas que hàgim de tancar de cop i volta les 
escoles cristianes. L'evolució ha d'ésser segurament lenta i en tots 
els casos dirigida per la virtut de la prudència. Potser si que con
vindria ja anar pensant a oferir a les autoritats públiques algunes 
escoles que difícilment es poden sostenir, més aviat que no aban
donar-les simplement esperant que l'autoritat ja s'espavilarà per 
a resoldre el problema. 

També seria bo, segurament, establir una coordinació amb els 
poders públics -no prohibida per la Constitució- per a elaborar 
un pla conjunt d'inserció de les escoles de l'església, degudament 
acomodades als principis constitucionals, en la xarxa de l'ensenya
ment general obligatori; em penso que fer quelcom en aquest 
sentit seria una prova de coHaboració per part de l'església, una 
mostra d'acceptació de les realitats del moment, i avançar-sc a la 
necesitat que tard o d'hora vindrà , tot acatant voluntàriament allò 
que sembla inevitable, en comptes d'esperar que sigui exigit per 
la força. Cosa que ha passat altres vegades i que mai no ha eslat 
beneficiós per a l'Església. 

Els cristians hauríem d'ésser ara -si no ho hem estat altres 
vegades- més clarividents, i no hauríem de deixar-nos emportar 
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'per la nostàlgia de realitats passades, de les qual s podem enorgu
llir-nos , bé que moderadament perquè no sempre han es tat prou 
lluminoses, però que certament no serien gens bones tretes del 
seu context hi s tòric. 

Mmll serrat , desembre de 1978 

IX_ POST SCRIPTUM. L'ACORD SOBRE L'ENSENYAMENT 

ENTRE EL GOVERN ESPANYOL I LA SANTA SEU 

Acabat aquest treball, el govern espanyol ha signat amb la San ta 
Seu e ls acords que han de subst ituir e l Concordat de 1953. Entre 
aquests, n'hi ha un sobre l'ensenyame nt. D'una prime ra lectura de 
la part que es refereix a l'ensenyamen t e lemental i mitjà, o sigui 
el que en dic l'escola per a tothom, en trec les següents impres
sions. 

El respecte a l dret fonamental dels pares sobre l'educació mo
ral i religiosa de llurs fills en el camp escolar (article I) és una 
declaració programàtica que d'antuvi no compromet més que al 
que diu el segon paràgraf del mateix article: que l'educació que 
es doni als cen tres uocents públics serà respectuosa amb els valors 
uc l'ètica cristiana. Cosa amb la qual estic totalment d'acord. 

Els articles 11 i IV estableixen l'ensenyament de la religió catò
lica en to ls els centres escolars i a les Escoles Universitàries de 
Formació del Professorat, amb caràcter voluntari i sense discri· 
minacions , aiXÍ com la poss ibilitat que la jerarquia eclesiàstica 
organitzi a ls mateixos centres activitats complementàries de for
mació i assistència religiosa, naturalment per als alumnes que ho 
vulguin. Temo que tot això resultarà més contraproduent que no 
pas eficaç, per les raons que explico a l text. 

L'article IX deixa entendre que l'Església catòlica pot tenir 
centres docents de nivell no universi tari de qualsevol grau i espe
cialitat sempre que s'acomod in, és a dir, s'adaptin a la legis lació 
que es promulgui amb caràcter general quant a la manera d'«e
xercir llur activitat ». Aquesta darrera expressió és prou àmplia i 
vaga perquè Ics lic is prohibeixin l'existència d'allres escoles que 
Ics que passaran a integrar la xarxa escolar obliga tòria i perquè 
les escoles de l'església que quedin incloses dins aquella xarxa 
siguin obligades a ed ucar en l'esperit democràtic prohibint-los tota 
altra mena d'educació. 

Cal fi xar·se que a ixò podria ser més res trictiu, de ca ra a la pro
clamada llibertat d'ensenyament, que el text de l'article 27 de la 
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Constitució, perquè la falta d',acomodació. ha de suposar el tan
cament de l'escola. 

També és curiós que, en nom del principi d'igualtat d'oportu
nitats , el dret de les escoles de l'Església a gaudir de les subven
cions, dels beneficis fiscals i d'altres es dexi pendent del que s'es
tableixi per als altres centres privats (article XIII) . 

Fonamentalment això és tot el que l'acord diu sobre l'escola 
de nivell no universitari, a part d'una regulació força més detallada 
sobre el nomenament i els drets del professorat de la religió catò
lica i sobre l'aprovació dels programes i els llibres de text (arti
cles III, IV, VI i VII). Confesso que em sembla d'un contingut 
molt pobre i amb una formulació excessivament pretensiosa. 

Mantenint·se, com a l'acord, dins dels principis constitucionals, 
crec que hauria estat més satisfactori per als catòlics que el con
veni expressés, amb tota claredat, la limitació educativa de l'escola 
segons assenyala la Constitució, garantís als pares cristians que 
l'escola pública no anirà contra les seves creences i sentiments, 
invités tots els mestres catòlics i les institucions docents de l'Es
glésia a incorporar-s'hi i assegurés els drets dels pares i de l'es· 
glésia a impartir lliurement la doctrina cristiana a qui ho volgués. 
Això darrer només s'estableix concretament per a la formació reli
giosa dels clergues i religiosos; per als seglars solament a nivell 
de l'ensenyament superior (articles VIII i XI) . 

Em sap greu també que l'acord només afecti la religió catòlica, 
si bé no podia ser altrament. Hauria estat més democràtic i no 
tan discriminatori haver promulgat d 'antuvi la legislació sobre 
l'educació religiosa en general dins del marc de la Constitució i 
després haver·ne fet l'aplicació concreta a l'Església catòlica, en 
el cas que fes falta. 
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Els límits del bisbat de Lleida 

Negociacions en curs o una 
qüesti6 que es belluga 

La nota de premsa de la darrera 
reunió de la Conferència episcopal 
catalana (29 de gener - I de febrer) 
deia, entre altres coses: «Els bis
bes han considerat la problemàti
ca pastoral que planteja per a la 
diòcesi de Lleida i per a a ltres diò
cesis de Catalunya la proposta de 
revisió de límits territorials d'a
quella diòcesi. Aquesta reflexió 
s'ha fet d'acord amb els criteris 
que es feren públics en el camu· 
oicat de premsa de la darrera rc
unió de la Conferència i amb la 
finalitat de presentar el parer d'a
questa a la comissió episcopal es
pecial que té cura de les revisions 

de circumscripcions eclesiàsti
ques_. 

La nota remet, doncs, a una d'an
terior, que val la pena de repro
duir tot seguit: 

«Els bisbes han considerat aten
tament una petició de revisió de 
límits diocesans que els bisbes 
d 'Aragó han fet pública, per la 
qual e ls territoris orientals de la 
provincia d'Osca, que des del se
gle XI pertanyen al Bisbat de Llei
da, passarien a formar part d'una 
diòcesi de la metròpoli de Sara
gossa. 

»Tots els bisbes de la Tarraco
nense han coincidit que aquest 
punt s'ha de tractar primàriament 
i substancialment a la llum de les 
normes conciliars i amb criteris 
aplicables a tots els casos anàlegs, 
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i sempre per a un millor servei 
del Poble de Déu. 

.Per això, els bisbes consideren 
que cal que la reflexió sigu i sere
na i profunda, alliberada de pres
sions extra-eclesials. Que qualse
vol decisió només ha d'ésser presa 
per raons realment greus i amb 
prudent perspectiva de futur, pen
sant en la inevitable extorsió que 
suposa pels sacerdots, poble i pas
toral en general, deixar una famí
tia diocesana existent des de sem
pre i entrar a formar part d'una 
altra. 

_Els bisbes consideren també 
que és necessari comptar amb el 
pensament, raonablement mani
festat, de la clerecia i del restant 
Poble de Déu. Que cal sospesar i 
respectar tots els legUims valors 
socials, culturals, històrics, etc_ I 
que és precís examinar les reper
cussions que un canvi així compor
taria per a la diòcesi afectada i per 
a les altres, ja que això és una exi
gència de la comuna soHicitud 
episcopal per a totes les esglésies. 

»Totes aquestes consideracions 
seran trameses o. la Comissió Es
pecial de Límits, de l'Episcopat 
espanyol, pel Sr. Arquebisbe de 
Tarragona. membre d'aquesta co
missió. A la vegada, manifestarà 
a l'esmentada comissió el sincer 
desig dels bisbes de la Tarraco
nense d'estudiar aquest tema en 
fraternal coHaboració amb tots cls 
germans pastors de les diòcesis 
afectades. 

ll'Tota aquesta reflexió expressa 
també l'intent de cercar i de tro
bar, amb serenor i pau, la mjllor 
fórmula de solució que es pugui 
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sotmetre a l'estudi i aprovació de 
la Conferència Episcopal Espa
nyola i, en últim terme, a la deci
sió definitiva de la Santa Seu .• 

Hi ha, doncs, una petició explí
cita per part dels bisbes d 'Aragó 
i l'afer és sobre la taula d'una 
«Com issió especial de límits» a 
l'interior de la .. Conferencia del 
Episcopado Españoh. 

La frontera .provincial» 

AI diari «Avui » han aparegut 
tres articles de dos preveres llei
datans. 

Mateu Freixes (7 .1.79 i 31.1.79) 
defensava, clar i net, que calia 
passar a bisbats aragonesos la 
franja del bisbat de Lleida que 
pertany a províncies aragoneses: 
«Jo crec que ha arribat el moment 
de donar solució a aquest proble
ma, que és acceptar la realitat ac
tual. Els pobles aragonesos de par
Ia catalana, si els pregunteu si se 
senten catalans o aragonesos, im
mediatament us diran que arago
nesos. Destriar els pobles de parla 
catalana i els de parla castellana 
no seria gens fàcil a l'hora de la 
vcritat ( ... ) Els límits del bisbat 
de Ll eida han de coincidir amb 
els límits polítics de la província». 
«Deixant a la política el seu camp, 
crec que la solució eclesiàstica 
pràctica, l'única positiva, és l'ac· 
ceptació dels límits geogràfics ac
tuals de Catalunya i Aragó •. 

Fet aquest traspàs en nom del 
realisme, el mateix realisme obli
ga a arrodonir el territori del bis
bat per la banda de llevant: . Cal 



tenir en compte que ni una sola 
de les comarques lleidatanes per
tany íntegrament al bisbat de Llei
da: ni la comarca de les Garri
gues, ni la del Segrià, ni la de la 
Noguera, ni el Pallars jussà. I pre
gunto: si el bisbat de Lleida no és 
ni tan sols lleidatà, com pot ésser 
un bisbat català? A 12, 16,28 km . 
de la capital comencen els bisbats 
de la Seu d'Urgell , Solsona i Tar
ragona. Pobles tan característics 
del pla de Lleida, com Balaguer, 
Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega, Ar
beca, etc., són de bisbats diferents 
( . . . ) Tot això és Lleida, entorns de 
Lleida, ravals de Lleida. Si a Llei
da ciutat li treieu aquestes comar
ques i pobles, Lleida no és Lleida •. 

Aquest remodelatge representa, 
a parer seu, un pas decisiu amb 
vista a la catalanització del bisbat: 
«El bisbe de Lleida pertany a la 
Conferència episcopal catalana, 
però no es pot dir que e l bisbat de 
Lleida estigui integrat a l'Església 
de Catalunya. Els catalans que mi
rem i compartim amb l'Església 
de Catalunya problemàtica, cultu
ra i línies pastorals ens sentim 
afeixugats perquè portem a l'es
quena un gep que no ens deixa 
sentir plenament lliures: només 
podem parlar i comprometre'ns en 
nom de mig bisbal». Es tracta, 
doncs, de «recuperar la nostra 
identitat catalana sense renegar 
l'amistat i cooperació amb aquells 
amb els quals hem compartit i 
compartim tantes coses». Altra
ment, «l'actual sensibilització au
tonòmica i política farà impossi
ble tot intent de recuperar per a 
Catalunya, si més no en l'aspecte 

polític, aquesta zona aragonesa 
catalanoparlant. Tot intent d'a
questa mena serà qualificat pels 
aragonesos d'imperialisme català 
( ... ) Malament si l'Església es po
sa d'una banda; malament si es 
posa d'una altra; malament si no 
es posa en res i tracta de mante
nir-se en una posició asèptica». 

I la franja 
ocatalano-aragonesa. ? 

Un altre prevere lleidatà va de
dicar un article precisament a 
aquestes marques de ponent, la 
franja provincialment aragonesa i 
lingüísticament ca talana. També 
ci comunicat dels b isbes s'hi refe
ria eufemísticament, tot parlant 
de «valors socials, culturals i his
tòrics». Doncs bé, Xavier Batiste 
(14.1.79) proposava una soludó 
provisional: una espècie de et prae
latura nuUius » (<<zona pastoral de 
cap bisbat », diu e ll en llenguatge 
popular) sota admi nistració ara
gonesa: «(Sapigueu esperar», deia, 
«als bisbes que tenen o tindran 
parròquies de parla catalana o ri
bagorçana i de província oficial
ment no catalana». «De moment 
que els pobles de parla "catalana" 
(o semblant) , si voleu, que depen
guin dels bisbats de les respecti
ves províncies polítiques de parla 
no catalana. Però que constituei
xin ells "una zona pastoral nul
lius". Mireu de coHocar~hi uns 
sacerdots preocupats bàsicament 
de formar i desenvolupar tota la 
gamma de servidors de la Paraula 
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de Déu que siguin si pot ser fill s 
del mateix poble (catequistes, lec
tors, animadors de grups de fe , 
consiliaris). I, per què no?, una 
adaptació de tots els llibres de la 
litúrgia al tarannà seu. No envieu 
sacerdots a colonitzar uns pobles, 
sinó a servir-los a partir de la • cul
tura pròpia i específica ". Una cul
tura que potser el mateix poble no 
sap valorar, fruit d'una mala edu
cació eclesial o política que dura 
ja segles i no sols quaranta anys 
(. .. ) I a esperar que l'arbre es faci 
gran. I quan serà gran ja donarà 
el seu fruit. El que sigui». 

Problema sobre problema 

No és cap secret per a ningú 
que la si tuació geogràfica i huma
na del bisbat de Lleida és causa 
de greus problemes interiors. Un 
amic nostre lleidatà ens els resu
meix amb la següent enumeració: 

I. Hi ha tota una sèrie de cape· 
lIans aragonesos amb càrrecs dins 
la ciutat i alguns pobles de Lleida 
que no senten la identitat catala
na malgrat tots aquests anys de 
pertinença a la diòcesi. Més enca
ra , alguns són anticatalans d'una 
manera constant i militant. 

2. La immensa majoria de mis
ses de la ciutat són en castellà. 

3. La catedral de Lleida és cas
tellana. 

4. La llengua oficial del bisbat 
(butlle tí, recessos, reunions del 
clergat, sessions d'estudi, etc.) és 
el castellà. 

5. Els capellans de la zona ara
gonesa han sentit sempre una cer-
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ta enveja perquè els catalans ocu
pen, pel fet d'ésser-ho, els càrrecs 
importants del bisbat. 

6. Els capellans aragonesos , 
llevat d'una minoria, no han vol
gut acceptar el bilingüisme. 

7. Els capellans de Lleida han 
quedat insensibilitzats en relació 
amb la cultura catalana i amb la 
seva identitat, gràcies a aquesta 
estructura híbrida del bisbat. 

8. Aquesta estructura està des
tinada en el futur a augmentar la 
conflictivitat. 

9. Als pobles de parla catalana 
d'Aragó no es pot predicar ni ac
tuar públicament en català. 

10. Si l'Església ha estat ins
trument, almenys pel que fa a 
Lleida, del poder central castella
nitzador i enemic de Catalunya, 
ara no hem de cometre el mateix 
pecat essent instruments de cata
lanització de l'Aragó. Crec que el 
cultiu del que resta de la cultura 
catalana a aquestes comarques 
aragoneses no toca a l'Església, 
que no ho podrà fer sense l'acusa
ció d'ésser instrument de l'impe
rialisme de la Generalitat. Toca 
als polítics, als homes de cultura, 
a les institucions culturals catala
nes i als mateixos aragonesos de 
parla catalana. 

11. Val més un bisbat més pe
tit però amb identitat que un bis
bat més gran però sense identitat, 
vull dir sense una plena identifi
cació amb la terra, la llengua, la 
cultura, la política, l 'Església ca
talana. 

12. Temo que el futur demostri 
l'error de no aprofitar ara l'oca· 
sió de redefinir els límits del bis-



bat de Lleida i integrar-lo plena
ment a Catalu nya. Si l'autonomia 
prospera fa rà veure més el desfa
sament; s i no prospera i tornem 
a l centralisme, el bisbat tornarà a 
ésser per la seva estructura un 
instrument de castellani tzació. 
Avui, és possible que ho critiquin 
alguns nostàlgics, cap dels quals 
no aixecarà u n dit per a canviar 
els límits polítics de Ca ta lunya i 
Aragó. 

13. Les pe titíssimes minories 
procatalanes d 'aquestes comar· 
ques aragoneses poden trobar 
molt bé l'ajuda i el suport a Cata
lunya, en les esmentades entitats 
cu lturals cata lanes. 

14_ És ben trist que hi hagi ta n 
poques veus que cridin a favor de 
la incorporació total del bisbat 
de Lle ida a Catalunya. És el fruit 
de l'estructura actual: l'anuHació 
del sentit català del clergat. I si 
mai aquest senti t s'intensifica serà 
la causa d'un augment de conflic
tivi ta t entre capellans catalans i 
aragonesos. 

Els homes de la Franja 

La veu d'aquests usuaris -els 
més directament implicats- s'ha 
fet sent ir, també, a través de les 
planes de la " Bústia» del diari 
«Avui ». 

Així una nota signada per Me
darde! de Benavarri, Baix Riba
gorça, deia (4.2.79): «Que fàcil se
ria ( .. . ) ara que a la Franja comen
cen a eixir problemes, deixar-nos 
sols , com qui deixa un llast que 
pot entorpir la tranquiHa navega-

ció panxaconten tis ta del nos tre 
bisbat. 

»5i heu trobat -als pobles a ra
gonesos dc parla catala na- feli
gresos que se senten a ragonesos, 
d'altres se senten cata lans, i filant 
prim us puc dir que, més que a ltra 
cosa , tots ens sentim més ribagor
çans, I1iterans, fragatins, etc. 

)Entre la gent que es belluga a 
la Franja hi podem trobar totes 
les tendències, però sempre ex
pressades en la mateixa llengua, 
llengua que sempre ens ha negat 
l'Església ( ... ) perquè no li ha es
tat gens fàcil de destriar els po
bles de parla catalana i els de par
la castellana; i s i això pot fer riure 
e ls lingüistes. aquí a la Franja no 
ens fa cap gràcia veure que, tam
bé de llevant, se'ns vol manipular 
i ignorar .. 

.Una partició po lít ica del bis
bat seria la nostra mort com a 
comunitat d iferenciada; només 
vole m l'església -i l'escola tam
bé- en la nostra llengua ( ... ) i en 
acabat que ens agreguin a on vul
gu in, àdhuc a l bisbat de Tolosa, 
perquè històricament hi vam te
nir lligams ». 

També M. Pons (11.2.79): «Qual
sevol que conega una mica eixos 
llocs -pobles- de la F ranja veu
rà que actua lment no és cap pro
blema que es faci tot en castellà 
i que el capellà no domini la seva 
llengua coHoquial ni la literària. 
Tampoc no és cap problema per 
a ells pertà nyer a una diòcesi d i
ferent de la provincial; us diran 
que "sempre ha segut a ixí". Des
prés de quaranta anys, i els que 
pengen, de manipulació i desin for-
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mació, crec que no hi anirien ma· 
lament uns quants d'objectivació 
i d 'informació. Fa un parell d'anys, 
un grup molt reduït de lliterans, 
sobretot del Torricó, s'han plan
tejat una visió diferent de l'oficial 
(provincialisme, jotisme i ·cha
purriau "); avui dia no són molts, 
però cada vegada el "grup" aug
men ta. Al Baix Cinca fa uns me
sos no passava res; avui dia hi ha 
uns petits inicis de grups que es 
plantegen la seua personalitat amb 
una perspectiva diferent de l'ofi
cial. I quant a la Ribagorça, la 
menys folkloritzada de totes, com 
no hi queda ningú, ben poc movi
ment en pot eixir. Crec que no 
s'ha d'imposar res, ni la llengua, 
encara que pareixca una contra· 
dicció; ja arribarà tot al seu mo
ment, i, si no, vol dir que la gent 
de la Franja-nord ja està prou con
tenta tal com està. La meua solu
ció, si es pot dir com a tal, cansis· 
teix a actuar amb peus de plom i 
donar temps al temps, actuar amb 
prudència, objectivitat i informa
ció. I els habitants de la Franja, 
quan ho consideren oportú, ja de
ci ran ». 

El dilema de lleida 

A mesura que un s'acosta al ves· 
per, comprova com aquests pr!> 
blemes, i no pas minsos, pesen 
fe ixugament sobre els nostres 
amics lleidatans. D'altra banda, i 
posats a revisar límits, ells saben 
més bé que ningú que ara com ara 
és impensable que els bisbes ara· 
gonesos acceptin de reconèixer el 
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caràcter català de les comarques 
de ponent. No cal dir ja a altres 
nivells : . La diputació d 'Osca -ini
ciava Mateu Freixes e l seu segon 
article- acaba de manifestar la 
seva protesta per la publicació 
d'un mapa de Catalunya que in
clou la part oriental de la provín
cia d'Osca de parla catalana • . La 
cosa no sembla admetre, doncs, 
més que un doble tractament: o 
mantenir el statu quo (i respon· 
drc negativament a la petició de 
revisió de límits feta pels bisbes 
de l'Aragó) o bé acceptar la revi
s ió i seguir aleshores la ratlla pro
vincial. Posa ts a triar entre la greu 
hipoteca que la situació actual ha 
representat, representa i represen· 
tarà, els nostres amics lleidatans 
s'estimen més de «sacrificar» (pas
seu-me el mot) les marques de 
ponent atesa la feblesa de la seva 
consciència catalana actual. I tras
passar als organismes culturals 
catalans la hipotètica tasca de «su
plència. que l'Església lleidatana 
pugui exercir. La proposta de Xa
vier Batiste representa com una 
mena de solució mitja. 

El marc humà 
les connotacions polítiques 

Però no som davant un proble
ma exclusivament lle idatà: Tor· 
tosa s'hi veu també implicada. Ni 
davant un problema simplement 
eclesiàstic, ni directament eclc. 
siàstic, sinó derivat. Ni és possible 
alllar i tractar separadament 
aquestes implicacions eclesiàsti
ques d'un problema humà molt 



globa l i compl ex. D'alt ra ba nda, 
re loca r els límils del bisbat de 
Lle ida , comportaria, vulgues que 
no, refe r e l m:lpa eclesiàs tic de 
C:o ta lunya. Per bé que aquesl és 
u r: prob lema in tern que fa massa 
temps que s 'a rrossega i que no ve 
només de ri vat de la qüestió llei· 
datana . No sé esta r-me de reco
manar la lec tu ra d 'un article que 
va m publi car a l núm. 11 de «Qua
derns», Quat re bisbats en terres 
de L/eida (197 1, pp. 162.172). Josep 
Val!vcrdú , cone ixedor com pocs 
de Ics seves terres i dels seus ho
m es, hi diu un munt de coses que 
ajuden a fe r-sc càrrec de la com
plexila l d 'aques tes qüestions , de 
Ics a rre ls hi s lòriques i dels pro
ble mes hu ma ns i religiosos impli
cals. 

Amics de Lleida, ¿no penseu que 
aques ta pressa per regula ritzar els 
límits ecles iàs tics entre Catalunya 
i Aragó fa una cer ta olo r de so
carrim , qu e condueix a una actua
ció prema tura i que , més que no 
pas re ligiosos, culturals, o simple
m ent huma ns o a ntropològics, són 
polítics els in te ressos que la pro
mouen? El franquisme no va tenir 
ca p consi de ració per les cultures 
«pe ri fè riqu es» n i per les qüestions 
li ngü ís tiq ues; la desca talanització 
de les marques de ponent té arrels 
més a ntigues; la mís tica «provin
c ia l. (el punt de referència de tots 
els centra lismes) ha deixat un 
ce r t solc q ue no a juda pas a acla
ri r les coses. ¿ Per què aquesta 
pressa pe r a rregla r els límits dio
cesans - fen t- los coincidir amb 
e ls p rovincials , o «regionals l->
qua n hi ha implicades qüestions 

IJ n de licades - la lingüística, per 
exe mple , i la tendència espontà nia 
de la població ponentina cap al 
gra n centre humà i come rcial que 
és Lleida? ¿ Hi ha gaire gent del 
bisbal aClua l de Lle ida -en parti· 
cular de les ma rques de parla ca
ta la na i de «província» aragone
SZI- q ue vagin a Osca, Ba rbastre, 
Sa ragossa o Te rol, si no és per a 
a fers oficia ls (polítics o eclesiàs· 
tics) ? Potser passats uns anys, 
quan e l plu ra li sme lingüístic i cul~ 
tura l no s igui un ta b ú, quan l'anti
ca ta la ni sme s is temà tic hagi amai
na t , qua n les gene racions joves 
hagin pogut tenir accés al coneixe
me!1 t de les seves a rrels i de la 
seva identita t i hagin pogut deci
dir el seu futur elles mate ixes amb 
plena llibe rtat , s 'haurà a rribat a 
un punt de maduració que perme· 
trà a bo rda r el tema amb una altra 
serenor. 

Una proposta 

I mentrestant? Perquè els pro
blemes són d'avui i de demà ma
le ix. Doncs, pel que a Lleida per
toca, una conclus ió se'm fa albira
dora: s i al bisbat hi ha comarques 
ca ta la nes, coma rques aragoneses i 
comarques provincialment arago
neses i lingüís tica ment catalanes, 
cal que s iguin tractades de mane
ra dife re nt. Des d 'on i com? El pro
cedimenl sembla fo rça clar, des
prés de l conci li : a Lleida hi ha 
una triple zona huma na que ha de 
ser a tesa per una triple zona pas
lora l, al rront de cada una de les 
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quals hi ha d'haver un vicari epis
copal. Si aquesta solució sembla 
massa complexa, n'hi ha una al
tra: passar a bisbats aragonesos 
les comarques de parla castellana 
i mantenir les marques ponenti
nes de parla catalana al bisbat de 
Lleida, constituint, amb elles, una 
zona pastoral autònoma. :E?s el 
nom actual de la «zona pastoral 
nul1ius» proposada per Xavier Ba
tiste, però amb una diferència im
portant: aquesta zona pertany al 
bisbat de Lleida, el qual no es des
entén d'aquestes terres ni dels 
seus habitants. La seva vida tira 
espontàniament cap a Lleida: què 
poden esperar-ne de Barbastre, 
d'Osca o de Saragossa? Aquesta 
darrera, una ciutat important, els 
queda massa lluny! Tots els ca
mins menen a Lleida. D'altra ban
da, abans d'admetre precipitada
ment l'acusació d'cdmperialisme 
català., hauríem de preguntar-nos 
qui té el sentit i el respecte de les 
diversitats. I de veure, amb els 
ulls ben oberts -i, si pot ser, so-
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bre el terreny mateix- què ha 
passat amb les poblacions de par
Ia ribagorçana, lleidatana o torto
sina que van passar a Terol, Osca. 
Saragossa o Barbastre, arran de 
la restauració d'aquest darrer bis
bat i dels retocs escadussers de lí
mits que van tenir lloc després 
de la signatura del Concordat de 
1953. Quin respecte hi ha hagut a 
les seves «peculiaritats lingüísti
ques » a l'hora d'enviar-hi cape
llans? 

I finalment, no voldria estar-me 
de reivindicar el dret a la paraula 
per part del poble directament 
implicat: «Els bisbes considerem 
també que és necessari comptar 
amb el pensament, raonablement 
manifestat, de la clerecia i del res
tant Poble de Déu •. Com en tan
tes altres qüestions, també aquí 
calen llum i taquígrafs, com hom 
acostuma a dir. I segurament la 
formació i la manifestació d'un 
criteri assaonat per part dels usua~ 
ris demana un cert temps, ateses 
les raons que acabo d'indicar. 

Josep M. T% saus 



Vic: collita de tardor 

Temps era temps ... i podem fj

xarolo a principis d 'estiu, esmen· 
tàvem en la crònica anterior, Ics 
divergents opinions que circula
ven sobre l'elecció del nou presbi
teri diocesà. Per fortuna, les boi
res malastrugues s'esquinçaren un 
xic i el personal, encara que no tot, 
féu el gest de votar. Sigui perquè 
darrerament entre uns i al tres ens 
n 'han fet aprendre a cor, sigui per
què l'afer no podia quedar mort, 
les votacions clericals brindaren 
un nou Consell del presbiteri. Pcr 
això, influenciat pels recents esde
veniments eclesials a les màximes 
altures, i amb un to de cardenal 
Felici , hom hauria pogut excla
mar: 

Presbyterium habemus! 

En efecte, fa mig any que fun
ciona, polit i renovat. Bé, això de 
renovat és un dir. Ja que entre e ls 
membres nats de sempre i els nou 
vinguts, la majoria dels quals ja 
hi havien passat en anteriors edi· 
cians, la cosa no queda massa no
vençana. Però deixem-lo tal com 
és. 

Fins ara s 'han celebrat tres ses· 
sions ordinàries. Un secretariat 
tècnic amb ganes de pencar pro
posa l'ordre del dia, modera les 
deliberacions i envia un munt de 
paperam d 'informació. última
ment ha acordat trametre l'acta 

de cada reunió a cada sacerdot en 
particular. 

Els temes tractats són variats. 
Mirarem de filar prim per a ende
gar una breu síntesi dels més in· 
teressants . 

La subvenció estatal. Ocupà es· 
lOnes de debat. Atesos els nous cri
teris amb què es rep actualment, 
es proposà una declaració perso
nal de cada capellà sobrc la tasca 
pastoral en què s 'esmerçava i els 
ingressos que li proporcionava. 
Així, sospesats l'haber i el debe, 
cadascú ingressaria a proporció 
de la suor que gotejava. ¿S'ha de 
dir que la qüestió resultà força 
entenebrida? Algú s'haurà conta· 
gia t de la picaresca de les famoses 
declaracions a Hisenda? Esperem 
que la nau arribi a bon port, i pla
nyem la comissió econòmica que, 
pe r més que faci sants, per a al· 
guns farà dimonis. 

La pastoral vocacional. Fou ex
planada, comentada i canalitzada 
en dues sessions. Mn. Miquel Gros. 
vice-rector del Seminari, exposà 
l'historial de les vocacions els dar· 
rers anys --crisis, secularitza
cions ... - i el seu estat actual. Ja 
fa temps que els seminaristes ma
jors són a Barcelona, i el seminari 
menor, a Vic, es resolgué d'obrir
Ia a tothom i convertir-lo a poc a 
poc en un coHegi vocacional on els 
nois rebin una bona formació hu
mana i cristiana i es trobin ¡nvi-
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tats a pensar seriosamen t en la 
\locació sacerdotal. No és la solu
ció ideal, però sí la més viable per 
ara. 

Passant a l'ordre pràctic, es pro
posà dur a terme un ampli pla vo
cacional on estarien integrats sa
cerdots, religiosos/ es, laics, movi
ments, etc. Sovintejar les trobades 
amb joventut, parlar-ne a la cate
quesi, amb equips de matrimonis, 
a Ics escoles ... Fer el possible per 
enterrar l'atonia de la clerecia, 
proposar plans engrescadors de 
pastoral; en una paraula, iHusio
nar tothom per un sacerdoci ple
nament vital. S'ha posat fi l a l'a· 
gulla i ja s'ha nomenat una fla· 
mant i extensa Comissió diocesa
na de vocacions, que s'ha reunit 
amb ganes de fer rutllar la qües· 
tió. Un vot de confiança. 

Perquè, en matèria sacerdotal, 
a Vic, les coses van mal dades. Fi· 
xeu·vos que l'any 1978 s'han mort 
10 capellans diocesans i no hi ha 
hagut cap ordenació. Tan sols, i ja 
és positiu, s'han ordenat dos dia
ques, un a Moià i l'altre a Torelló. 
Cal, doncs, un seriós replanteig 
vocacional i que tots ens hi fem. 
I el problema és d'una dimensió 
general que fa pensar. 

La revis ió de la labor del Con· 
sell. Fou un altre punt, no menys 
important. Justa la fusta! Les 
enquestes rebudes assenyalaren 
diversos motius per què no és prou 
eficaç aquesta labor: manca d'au
toritat, selectivitat de temes, rc
presentativitat, interès, contacte 
entre representants i representats , 
conclusions concretes, força exc-
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cu tiva .. . Què s'hauria de rer? Sug
gereixen: revisar acords presos 
per si s'han complert o no, c1arifi· 
car el paper del presbiteri, consul· 
tar més e ls sace rdots, establi r 
punts bàsics com a objectius de 
treball, urgir un s mínims pasto
rals, suplir l'animació que falta ... , 
i moltes altres coses que ometem 
per no caure en una llista feixu
ga. No, si per idees no queda· 
rem pas!; e l que costa és dur·les a 
la pràctica . 

Cal dir que després el Sr. Bisbe 
cuidà de treure ferro a l'assump
te, tot remarcant que no veia 
pas tan negativa la labor del Con· 
sell , ja que havia fet durant 
aquests anys força fe ina. A cadas· 
cú el que sigui seu. Com veieu, 
la cosa no és pas fàc il i exigeix 
actituds assenyades. De moment, 
en la propera reunió es revisarà 
com s'han portat a terme els 
acords presos amb anterioritat. 
Tot és començar. .. i no defallir. 
Mirarem d'informar-vos-en . 

Notes escadusseres 
I desaparellades 

La beatificació del P. Coll. Ha 
quedat definitivament ajornada al 
diumenge dia 29 d'abril de 1979. 
És que, en veritat, aques t iBustre 
fundador no té sort. Ha hagut de 
menester tres papes per veure el 
seu nom inscrit al calendari. 
Pau VI no hi va ser a temps. El 
papa Luciani prou feina havia tin
gut a orientar·se per l'entrella t 
del Vaticà quan la seva mort ens 
sobtà a tots. Ara serà, si Déu vol, 



Joan Pau li el qui farà pujar el 
dominic vigatà a la glòria de Ber
oini . Esperem que aquesta vegada 
les dominiques de l'Anunciata, fi
lies del P. Coll, no hagin de recti 
fica r més els progra mes, ni de 
canviar dates les agències de via t
ges, que ben bé que els interes
sa .. la santedat. 

La XXX III Campanya d 'exerci
cis pre-militars. S'ha dut a bon 
terme amb un encomiàstic espe
rit i bona volu ntat. Remarquem 
la constà ncia que suposen 33 anys 
de procurar orien ta r e ls joves 
q ue sc'n van a la mili . J:.s clar que 
no to ts assis teixen a les tandes. 
però els qui hi van en tornen ve
ritablement conten ts per l'amis
tat i la convivència experimenta
des. Quan es diu que ci jovent no 
es tà per orgues, ho poden desmen
tir els 250 joves assistents a les 
tandes d'enguany, que si són ben 
afinades bé es fan escoltar. Ho 
mencione m aquí pe rquè aquest 
caire d 'apos tolat és gairebé parti
cular de Vic, encara que no ex
elus iu i , per a ixò, s'ad meten cò
pies. 

Jornades, trobades, reunions ... 
Són la fruita del temps. Uns es 
reuneixen per pa rlar de cateque~ 
s i, a lt res de moviments familiars 
o rurals o especialitzats, els de 
més enllà per estu diar amb pro
fund ita t la situació - fàctica i 
pa lesa- consti tucional (pregària 
d'advent: Veniu, Senyor Jesús, 
perquè amb la Cons titució no en 
ten im prou! ), o l'a teisme, a base 
de Marx, Freud, Nietzsche ... i uns 

darrers per fer un bon dinar (de 
germanor, eh?). Es nota movi
ment, ganes de rer quelcom; les 
parròquies dibuixen organigrames 
pastorals . .. i tothom fa el que pot. 
Doncs, que duri i que a ugmenti. 

La mort del Dr. Junyen/. Ocor~ 

rcguda a fin als de novembre, és 
un fet que ultrapassa l'àmbit dio
cesà, i ha es tat suficientment di~ 
vulga t per to ls els mitjans de co
municació. L'esmen tem ací pe r a 
deixar cons tà nc ia del luctuós es· 
deven iment, bo i fent·nos ressò 
dels cri teris e logiosos que la seva 
ob ra ingent ha despertat arreu ar· 
reu . Mons. Eduard J unyent e ra un 
apassiona t de l'arqueologia i la 
història de casa nostra, fet lletra 
impresa en les aprofundides pu
blicacions editades i pedra viva en 
els monuments his tòrics rest.au~ 
rats. El seu treball cons tant i vas
tíssi m ha marcat un solc penet rant 
en la cultura, l'art i el reeiximent 
de Catalunya i de l'església cata
lana; perquè el Dr. Junyent fou, 
per sob re de tot , un enamorat de 
l'Església i del sacerdoci. Tant de 
bo la seva obra tingui exceHents 
continuadors. 

Pregunta o endevinalla final 

Per acabar. Es podr ia fer una 
pregunta o una mena d'endevina~ 
lla. Resulta que e l Vicari episco
pal de pastoral, Mn . Salvador 
Mundó, ha acabat els cinc anys 
reglamentaris en e l càrrec. Actua l· 
ment és Vicari pastora l «en fun· 
cionesl>. I la pregunta és: Com s'es· 
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collirà el nou Vicari pastoral, a 
V ic? ¿Serà elegit per votacions 

"generals? Serà nomenat «ad digi
tum»? Continúarà ell mateix? Hi 

haurà un «consens» de forces vi
ves? Ho haurà de solucionar una 
IBM, o l'abella Maia? Aquesta és 
la qüestió" S'accepten travesses. 

Vic, mitjan desembre de 1978 

Xavier Coll 

Vint-i-cinc anys d'ACC a Barcelona 

Un punt de referència 

Enguany la Jornada anual d'es
tudi dels militants d'ACO (Acció 
Catòlica Obrera), que va tenir lloc 
el 12 d'octubre als Salesians de 
Sarrià, amb uns quatre-cents par
ticipants, va revestir un caràcter 
singular: la commemoració del 
XXV aniversari del moviment a 
Barcelona. 

~s cert que l'ACO no ha aplegat 
mai grans masses de militants, ni 
en els temps del Concili ni durant 
el darrer decenni, en què la vida 
de l'Església ha quedat afectada 
per tants sotracs i sorpreses. Pe
rò, malgrat tot, l'ACO ha estat per 
a molta gent un punt de referència 
en el diàleg difícil i feixuc entre 

l'Església i e l món obrer. Durant 
aquests anys deuen haver passat 
pel moviment més de cinc mil per
sones (homes i dones), que d'algu
na manera han quedat marcades 
favorablement de cara al servei 
del país, el sindicalisme, la poUti
ca. les associacions de veïns i al
tres entitats i agrupacions cíviques 
o socials.1 

Ara, en una síntesi analítica, pre
sentarem aquest itinerari en tres 
etapes. 

1953·59_ Una altra veu d'Església 
en el món obrer 

Hi ha un home, sempre jove i 
posat al dia, que ha segellat pro-

I. Actualment, i per encàrrec del Comi té diocesà d'ACO, s'està ela
borant un recull de materials d'aquests vint-i-cinc anys del Moviment per 
part de l'autor d'aquestes notes, juntament amb altres militants antics. 
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fundament la trajectòria de la JOC 
i de l'ACO de Barcelona; es trac ta 
del sacerdot de Ginebra Albert Ma
réchal, de la relació amb ci qual 
es guarden nombrosos documents. 

El moviment parteix de ls mili
tants joves que en casar-se dei· 
xen la JOC ; també s'hi incorporen 
moltíssims matrimonis i homes i 
dones solters, gràcies a la relació 
amb consi liaris jocistes, vicaris de 
parròquies obreres. L'ACO, inspi
rada en experiències franceses i 
smsses, pertorba el programa de la 
jerarquia de l'Església espanyola, 
que, a causa de la seva dependèn
cia de la dictadura polí tica, dóna 
les normes de l'apostolat dels laics 
i presenta l'HOAC com l'únic mo
viment catòlic per als adults 
obrers. Hi ha un refús sistemàtic 
de l'ACO, no solament per part de 
la jerarquia sinó també dels ma
teixos dirigen ts de l'HOAC d 'ales
hores, convençuts que tenien dret 
a l monopoli, el qual influí podero
sament, a part d'altres factors, en 
el tancament i la poca extensió de 
l'ACO. 

El nostre moviment, doncs, rc· 
presenta el desafiament respec
tuós d'uns laics davant els esque
mes monopolitzadors de la jerar
quia catòl ica i aporta una nova vi
sió d'Església en el món obrer (ja 
en e ls primers anys d'aquesta eta
pa foren freqüents e ls diàlegs amb 
anarquistes i comunistes) , i cons
titueix també un mitjà d'informa
ció per al clergat i els bisbes sobre 
els problemes del món obrer, la 
fam, l'atur forçós encobert o visi· 
b le, la manca de lliberta t sindicaJ, 
les actuacions abusives de la poli-

cia o d'altres organ ismes oficials, 
e tc ., etc . L'ACa va exercir molta 
influència sobre la JOC espanyola 
d'aquells anys, la qual també va 
trobar una forta oposició en l'Es
glés ia pre-conciliar. 

196D-69. Anys del compromís, 
el Concili i la sotragada 

Són anys de recerca i d 'esforç 
de participació en l'Església con
ci liar. L'any 1964 e l moviment vo
reja els cinc-cents mi1itants, amb 
ga irebé quaranta grups : 9 a Barce· 
lona-Nord-est, 7 a Sants, 5 a la Bar
celoneta i Sant Pau, 5 al Poble· 
nou-Maresme, i d'altres d'isolats, a 
Cornellà, Sabadell , Terrassa, Vila· 
franca, Sitges, Vilanova i la Geltrú, 
Sant Adrià de Besòs i Sant Feliu 
de Llobregat. Són els anys del 
«compromís temporal ». Cal parti
cipar en la construcció d'un nou 
país sota diferents aspectes: el per 
lític, el s indica l, el social. el cul
tural, el sòcio-religiós (són els anys 
del Concili). Hi ha militants que 
tenen por a enrolar-se en una or
ganització clandestina, però sem
pre es considera imprescindible 
que tot militant d'ACO ha de te
nir un compromís en la vida. 
L'actitud d'oposició a la dictadura 
franquista resta clara i no perquè 
calgui anar en contra d'una perser 
na o d'una forma determinada de 
model polític, sinó perquè aquesta 
forma de govern està basada en 
l'opressió, en la privació de lliber
tat, en l'empresonament dels qui 
pensen diferentment, en la tortu
ra, e tc. 
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AI final de la dècada dels 60 hi 
ha un enfrontament del movi
ment oficial d'AC amb la jerar
quia eclesiàstica a nivell de l'Es
taI espanyol.' La JOC i l'HOAC so
freixen un gran trauma amb 
aquest enfrontament. L'ACO de 
Barcelona, pel fet que mai no ha 
estat reconeguda, no el pateix. 
Això no Ireu que l'ACO no visqui 
la segona crisi , comuna a tota l'Es
glésia arreu del món i per la qual 
es qüestionen tots els conceptes 
considerats bàsics. Hi ha moltes 
secularitzacions de consiliaris i 
moltes baixes de militants, però 
també n 'entren molts de nous. 

1970-78. Crisi, retrobament 
I aclarida 

AI començament d'aquesta eta
pa encara es dóna una forta 
crisi d'adhesió a l'Església. Uns 
pleguen amb un cert escarn i per 
la institució d'Església en la qual 
han treballat més o menys anys; 
d'allres pleguen en silenci; d'al
tres, de manera visible però amb 
acti tud respectuosa. En tot cas 
això produeix un desencís. La dic
tadura franquista resulta indes
muntable, la jerarquia de l'Esglé
sia sembla tancada en els seus 
palaus episcopals, la UGT treba
lla només a l'exili, la plana major 
de CC.OO. i la d'USO han estat 

emprcsonadl:!s, igual que nombro
sos Iiders de grups politics. A me
sura que avancen els anys 70 hi ha 
signes de comprensió de la jerar
quia envers el laïcat, però ales
hores ja tot està desfet.. ja és 
massa tard. Els laics més agres
s ius i radicals dins les organitza
cions d 'Església ja han abandonat 
la tasca: uns només gallejaven, 
d'altres presentaven alternatives 
difícils. Els més porucs i els qui 
esperaven treure'n profit també 
han marxat. Hom diria que no
més queda la gent amb fe de rou
re, amb plantejaments més elabo
rats, amb voluntat més decidida. 
Aqu~s ts darrers anys s'ha iniciat a 
l'ACO un retrobament. Mort el dic
tador, ha aparegut progressiva· 
ment la llibertat políti ca i s indical. 
els grups han sortit a la llum pú
blica. Des d'aleshores ja ningú no 
ha hagut d'utilitzar les organitza
cions de l'Església per a promoci(). 
nar idees o campanyes sindicals 
i polítiques. Aquells qui només 
veien clara una acció sindical o 
política, han abandonat també 
l'ACO. Així s'ha produït un aclari
ment molt benefactor. Aquesta si
tuació ha permès un veri table mo
tiu nou de retrobament. Però això 
no vol pas dir que els actuals mi
litants d'ACO estiguin a l marge 
del batec polític o sindical del 
país: una bona part estan afiliats 
a USO, a CC.OO. o a UGT; molts 
d'altres són actius militants del 

2. A qui desitgi conèixer la gènesi i l'evolució d'aquest conflicte, li 
recomano la lectura de la meva obra La JOC en Espalia, 1946-1970. edi
ciones Sfgueme, Salamanca 1978. 
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PSUC, del PSC, o de CDC, i a lguns 
d'U DC. Pe rò en tot cas, a l'ACO, 
només s'hi està per un sentiment 

d 'Església, per una convicció cris
tiana i per a una e laboració de la 
pròpia fe. 

Josep Cas tallo 

Del moviment estudiant i universitari 

VI Jornades de Consiliaris 

Seguint la tradició iniciada ja 
l'any 1973, tambó per aquestes da
tes, del 7 al 19 de setembre passat 
van celebrar-se a Banyoles les VI 
Jornades de consiliaris del MUEC 
català. N'hi assistiren trenta. El 
lema fou: Pedagogia de la Revis ió 
de vida. El primer dia se centrà 
sobre la pedagogia de la mi litàn
cia i s'escollí el fet de l'apatia, que 
domina en e l medi estudiant des
prés d'uns anys d 'eufòria. El se
gon, sobre l'evangelització: camins 
vers una fe més exigent. El darrer 
d ia es dedicà a la Revisió de vida 
com a opció pastoral que va més 
enllà del Mo\'iment i que configu
ra un cert estil ministerial arreu 
on s'és present. També es parlà 
llargament de les perspectives 
obertes per l'Assemblea mundial 
Ml EC-JEC! celebrada durant l'es
liu a Valladolid (vegeu crònica a 
«Quaderns de Pastoral. 55, pp. 78-
80) i que ajuden a una visió uni· 

versal i catòlica del t reball pasto
ral fet entre estudiants a casa 
nostra. 

IV Trobada general 

Dels dies 12 aliS d 'octubre es va 
celebrar la IV Trobada general 
del MUEC català a Lloret de Mar 
(la Selva). Hi van assistir més de 
dos-cents cinquanta membres, en
tre univers itaris i batxillers, de 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Gi
rona, Manresa (Vic). Tortosa, Ma
llorca i Menorca. 

L'objectiu era de revisar el tre
ball dut a terme durant el curs 
passa t i establir les prioritats per 
al present. Es començà amb la 
cons tatació de la realitat del medi 
estudiant i la presència dels mili
tants del MUEC. Això es féu paral
lelamcnt per al sector universitari 
i per al sector de batxillerat. 

A partir d'aqUÍ es donaren uns 
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criteris per a valorar aquesta preo 
sència com a transformadora re
ferida a l'experiència cristiana: el 
que anomenem militància evange
litzadora. Foren molt importants 
una sèrie de testimoniatges de di
versos militants, tant sobre el tre
ball acadèmic (claustres, comis
sions d'estudi, organitzacions, par
tits). com sobre l'experiència evan
gelitzadora i la consciència ecle
sial. 

Tot plegat confluí en un progr,,
ma d'actuació per al curs present 
que tingui en compte la situació 
del medi estudiant en el context 
global del nostre país. Així, per 
exemple: revaloritzar la dimensió 
transformadora de l'estudi, poten
ciar una actitud militant constant 
i pacient, cercar llenguatge i me
diacions perquè la fe sigui més 
significativa i exigent, i alhora se 
celebri i comparteixi en església. 

Finalment es revisà la gestió 
concreta (reunions, treball de se
cundaris/universitaris, relacions 
exteriors, economia, situació dio
cesana, consiliaris, etc.) i s'arribà 
també a un programa de curs. 

El darrer dia s'acomiadà el qui 
ha estat president durant aquests 
dos darrers anys, Narcís Casta
nyer, i el responsable de relacions 
internacionals i coordinació, Josep 
M. Carbonell (en Pipo, popular
ment), elegit recentment per al se-
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cretariat mundial del MIEC (Mo
viment internacional d'estudiants 
cristians) durant els propers qua· 
tre anys . També s'elegi el nou 
equip permanent : president, Im
ma Mayol, estudiant de psicologia, 
mallorquina que residirà a Barce
lona; responsables del sector se
cundari: Francina Planas i Mont
serrat Queralt; del sector univer
sitari: Miquel Porta i Boni Bolí
bar; secretari: Josep M. Vinué; 
consiliari general: Salvador Pié. 
Aquest equip, junt amb els coor
dinadors diocesans (per Tarrago
na, Montserrat Duc; per Lleida, 
Ester Barbal; per Barcelona, Jau
me Costa; per Girona, Albert Quin
tana, i per Mallorca, Pere Arti· 
gues) forma el Consell català del 
Moviment. 

A aquesta trobada, que ja és ha
bitual cada començament de curs, 
es feren presents el bisbe de Giro
na, Dr. Jaume Camprodon, repre
sentants del Moviment Cristià de 
Professionals i del Centre d'Estu
dis Francesc Eiximenis, membres 
dels grups de Revisió de vida del 
Baix Llobregat i de la JOBAC (Jo
ventut cristiana de barris), repre
sentants, a nivell català, del MIJAC 
(Moviment infantil i juvenil d'Ac
ció Catòlica) i de Trobades de jo
ves, així com també de la JEC 
(Joventut estudiant cristiana) es
panyola i portuguesa. 

Salvador Pié 
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