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SALUTACiÓ 

JOSEP PONT I GOL, Arquebisbe de Tarragona 

Una dècada exigent i interrogative 

Bons amics, 
Sento de debò l'lO poder ser entre vosaltres en aquest acte 

de cloenda del simposi, L'agenda m'ha estat implacable, 
Aquest simposi, de fet, el vam començar en aquest Mones

tir, l'any passat. En va ser el començament aquella Taula Rodo
na. Avui l'acabem, i vol ser com una mena de prova del ser ope
ratiu del nostre Centre d'Estudis Pastorals. Ho ha fet mitjan
çant un examen de la nostra actuació en servei de l'Església de 
Catalunya durant la dècada, ja sobrepassada, de la nostra exis
tència com a entitat, i també fent un intent seriós de recerca 
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de pistes per anar endavant en la dècada nova, que ja tenim al 
davant, la qual es presellta especialment exigent i interrogativa, 
tant per al llostre país, com per a la nostra Església. 

Crec que és prudent posar un límit de deu anys a les pers· 
pectives futures de la nostra pastoral. Posar-lo més enllà, la vis
ta no ens hi arribaria i la imprecisió, pròpia de tota cosa sem
blant a profecia, seria massa accentuada. 

Servei d'Evangeli a la Catalunya d'ara 

Concretant-nos, doncs, a la nostra dècada, la que ara ja es
tem començant, només diré que l'exigència als interrogants que 
ens presenta vénen, al meu semblar, per dues coordenades. De 
primer, els nous signes amb què l'Esperit sembla marcar ca
mins nous a l'Església, com una superació dels no pas fàcils vint 
anys de post-Concili. I en segon lloc, pel capítol nou de la his
tòria que treballosament comença el nostre país i que tots vol
dríem que, per fi, arribés a quelcom positivament definitiu. 

Pel que llegeixo en els diferents resums elaborats durant 
aquest any, veig que les coses ja van per aquí. 

Una Església que, entre altres moltes coses, cerca cada dia 
més, com vertebrar en poble de Déu tots els seus estaments, 
i aquests van prenent consciència dels seus drets i deures en 
ordre a l'edificació del cos de Crist. Aquesta recerca va exigint, 
també cada dia més, de part de pastors i d'ovelles, el dif/cil es
forç d'anar bastint una unitat eclesial variada i fecunda, pastada 
en l'amor, que és precisament la volguda per Jesús. Es un esforç 
que ha de ser constant i confiat, però que cal basar en la hu
militat, puix que l'Església pelegrina, moguda interiorment per 
l'Esperit Sant, restarà sempre la mateixa, però restarà inaca
bada, perquè sempre està en marxa. Mai ningú ni cap grup no 
és podrà gloriar d'haver-hi posat l'última pedrlL 

Aquesta Església ha de fer servei d'Evangeli a la Catalunya 
d'ara, la que viu aquest moment. No la que voldríem, ni la que 
els qui ja som grans havíem servit i estimat en la nos tra jove-
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l'lesa dels anys vint o trenta. També, entre altres coses, lli ha el 
problema profund del canvi demogràfic. La trasbalsada història 
del nostre país viu aquest moment, que és inici d'esperança, 
però és encara espès d'interrogants. I és aquesta realitat, i no 
altra, la quina hem de servir. 

Més encara. Tot fa preveure que haurà de ser un servei cer
tament diferent dels de temps passats. Es la força de l'Esperit 
que va empenyent a una presència només i totalment evangèli
ca, és a dir, la presència l1Umil, però eficaç, de la sal i del llevat. 
Penso que seria gran la nostra responsabilitat col'lectiva si no 
hi fóssim fidels. 

L'aportació del Simposi 

Perdoneu. Ja sé que tot això ho teniu present i que ho sa
beu més que no pas jo. 

Però és que, com a últimes coses, us volia dir -i torneu-me 
a perdonar- que: 

Atès el que acabo d'insinuar, l'aportació del nostre Simposi 
serà, sens dubte, important, perquè respondrà al prestigi del 
C.E.P. i a l'esforç i al nombre de les persones que hi han treba
llat. J que, per això, mereixerà ser tinguda molt en compte, però 
no pas isolada, sinó dins el conjunt diversament valorable de 
les altres visions i aportacions, que es puguin donar en el con
junt de la nostra Església Catalana, la qual a poc a poc també 
es va vertebrant. Voldria que tingués i cal que tingui un pes 
important dintre del pluralisme que és normal en el cos dife
renciat de l'Església, pluralisme que és autèntic quan, en virtut 
del precepte de l'amor, no solament és tolerant, sina que és una 
riquesa dintre de la mateixa comunió. 

Diria encara a tots els amics que treballaran la fase final 
-jo, amic de tots- que, en donar a les conclusions el sentit 
constructiu que cal i tots volem, es pari esment no solament en 
les coses que no van bé, sina també en aquelles que encara no 
van tan malament, per tal de mil/orar també aquestes. 
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I encara, que .sensibles al perill d'aïllament minoritari. -COm 
diu un dels últims resums del Simposi-, busquem -incidència 
en la base real del nostre poble cristià ( ... ) per fer útüs els tre
balls del Simposi •. 1!s a dir que cal no solament proposar co
ses, sinó també treballar-hi i fer-ne, i que això ho hem de fer 
entre tots, amb una efectiva integració, i si és eclesialment ver
tebrada encara millor, de religiosos i laics. 

El servei episcopal 

Per acabar, deixeu-me dir amb tota sinceritat que els bisbes 
de la Tarraconense voldríem servir molt evangèlicament la nos
tra Església, per tal que, dins de la gran comunió de l'Església 
Universal, pogués ser un creixent reflex de Crist en el nostre 
poble. Això, però, no ho podem fer sols. 1!s treball eclesial i, 
per tant, ha de ser fruit d'un estorç diferenciat i enriquidor de 
tot el conjunt. 

Per això la nostra Conferència agraeix el Simposi, i espera 
que la seva aportació serà una coflaboració i un ajut molt va
luós, també per a nosaltres, de cara a la responsabilitat del 
nostre servei coNegial a la nostra Església que és a Catalunya. 

" 

Déu us ho pagui. Una abraçada i una benedicció a tots. 
Molt cordialment. 

Tarragona, 9 de juny de 1979 



PRESENTACiÓ 

JOAN BATLLES 

Benvinguda I agraïment 

Les meves primeres paraules fum de ser d'agrdiment a tots 
aquells que heu participat etl el Simposi des del 24 d'abril de 
l'any passat , que el vam inaugurar aquí mateix, fins avui. Gràcies 
als qui van intervenir aleshores a la taula rodona, als grups que 
han treballat al llarg del curs, als qui han fet d'enllaços i han 
coHaborat a elaborar la síntesi de les aportacions, als qui van 
assistir a la reunió de la pre·ponència, als ponents que han tre
ballat sobre tots aquests materials, als qui han enviat comuni
cacions, i a tots vosaltres, els qui heu pujat en aquestes Jorna
des conclusives, i també a tots aquells que, tot i desitjar·ho, no 
han pogut venir·hi. A tots, moltes gràcies i, a vosaltres, concre
tament, benvinguts! 

AI servei de la pastoral de Catalunya 

Les meves paraules d 'introducció als treballs d'aquests dies 
volen subratllar que el Centre d'Estudis Pastorals, en promou· 
re aquesta reflexió del Simposi, no ha volgut fer sinó continuar 
el seu servei a la pastoral de Catalunya. 

Un servei d'Església, perquè el Centre no vol servir més que 
l'Església. 1 WI servei a la fraternitat de les esglésies de Cata
lunya. Aques ta és la vocació del Centre i la seva intenció explí
cita des del seu començament: ajudar a ter un treball cada ve
gada més frat ernal -més de conjunt, més comunitari, digueu
ho com volgueu-; ajudar·nos a sen tir més una sola cosa, una 
sola família , els qui vivim i treballem en aquest àmbit que cons· 
titueixen les nostres vuit esglésies particulars; ajudar-nos a pren-
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dre consciència que constituïm una Església amb una vocació 
comuna de servei a aquest país nostre que és Catalunya. Aques
ta és la vocació i la intenció explícita del Centre des del primer 
dia. I el1 aquesta línia se situa tot el treball del Simposi. 

Un instrument de comunicació i d'expres'sió 

I concretament, volem que aqu est Simposi de reflexió pas· 
toral -el que ha estat fins ara, el que seran aquestes ]orna· 
des i el que se'l1 pugui derivar després- sigui ul1a ocasió de 
comunicació, un instrument al servei de la intercomunicació en~ 
t re l'lOsaltres. 

Justament en els grups de treball -i ho recull la Ponència
s'expressa com una inquietud perquè moltes vegades hi ha in
comunicació entre nosaltres: entre persones, entre institucions, 
entre d iòcesis. Doncs bé, el Simposi vol ser un servei a la cer 
municació. 

l, naturalment, també un servei a l'expressió. El Simposi 
ens permet d'expressar-nos i de fer-ho públicament. No tothom 
té la ploma àgil o l'oportunitat de fer-ho per escrit; i, no cal 
dir·ho, no tothom disposa d'un lloc a la ràdio o a les càmeres 
de televisió. El Simposi és una ocasió per a poder parlar en 
veu alta, per a dir allò que un sent i que voldria fer sentir als 
altres: el propi parer, els propis punts de vista, els propis sugge
riments, etc., per al bé de l'Església i de l'acció pastoral. 

En un clima de llibertat 

Més CI1cara: tota l'obra del Centre -també, doncs, aquest 
Simposi- volem rea1itzar·la amb un estil i dintre un marc de 
llibertat cristiana. Amb una llibertat amarada de respecte i d'a
mor. Però amb llibertat. 

Que cadascú, doncs, expressi ben lliurement -amb respecte 
i amb amor- el seu parer, les seves opinions; que exposi els 
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seus raonaments. I els altres -també amb respecte i amb amor
escoltem. Encara que no siguem d'aquest mateix parer. Però es
coltem les opinions i les raons del contradictor. Després ja di
rem, en tot cas, les nostres raons. Però escoltem-nos. Que so
vint no en sabem, d'escoltar. 

I aquí voldria dir amb tota claredat que els òrgans de direc
ció del Centre no hem censurat ni un sol mot en tot el Simpo
si: en els treballs dels grups, en la Ponència, en les comunica
cions. No hem censurat res, justament perquè no volem mani
pular res; ben al contrari: volem que l'expressió sigui ben lliu
re i que tots paguem escoltar-nos els uns als altres. 

Per aixó, és ben possible que escolteu aquí coses que no coin
cideixen amb el vostre parer, amb el vostre sentir, amb les vos
tres opinions. No hem ceP'lsurat ni manipulat res, perquè puguin 
escoltar-se tots els parers i totes les aportacions. 

I això ho Il em fet perquè el Simposi, com tot el treball del 
Centre -i ho diu també la Ponència- se s itua en l'ordre tèc
nic: de l'estudi, la reflexió, la valoració, la contrastació d'opi
nions, de punts de vista, d'experiències, etc. Peró no en l'ordre 
directiu de la pastoral, que no pertoca al Centre. I aquest tipus 
de treball, que és el nostre, reclama, per la seva mateixa natu
ralesa, un clima de llibertat. 

la presència dels nostres bisbes 

El doctor Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona i president 
de la Conferència episcopal catalana, que és també, com sabeu, 
eI President del Consell de Direcció del Centre, ens ha enviat 
,mes paraules de salutació. No ha pogut ser present amb nos
altres, com hauria volgut, per imperatius de visita pastoral, pro
gramada de molt temps. Però ens ha fet arribar unes paraules. 
Com també ens han escrit altres bisbes. I tenim entre nosaltres 
el senyor bisbe de Solsona que porta així la representació dels 
seus germans els bisbes catalans. Nosaltres li agraïm aquest es
forç que ha fet, com agraïm al Doctor Pont i Gol les paraules 
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de salutació que ens ha enviat i que escoltarem abans de passar 
a la lectura de la Ponència, de les Comunicacions i a l'obertura 
dels debats. 

No he d'afegir res més. Tot el nostre treball el fem per 
amor a Crist, a l'Església i a aquesta nostra Església cata1aruL. 
Amb aquest clima de fraternitat i d'amistat que ha caracteritzat 
sempre -i que volem que continuï caracteritzant- l'obra i la 
vida del Centre. I avui el fem aquí, sota la protecció de la Mare 
de Déu de Montserrat, la patrona de Catalunya. Aqui mateix 
on va començar aquest Simposi ara fa un any llarg, aqui tindrà 
aquest punt culminant. Encara que no volem pas que acabi demà, 
sinó que continuï en les conseqüències que se'n derivaran. 
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EL MOMENT PRESENT 

DE L'ESGLÉSIA CATALANA 

SALVADOR BARDULET, 
PERE LLU fS FONT I CASIM IR MART! 

INTRODUCCIO 

1. No sabríem obr ir aquesta ponència sense prendre acta 
de) marc secularitza t de la cu ltura i de la vida que condiciona 
profunda ment la fe del nostre poble a nivell personal i coHectiu. 
La pas toral -és a d ir , to ta l'acció de to ta l'Església- no exis
teix en ci bui t, s inó q ue es dóna sempre en un lloc i en un 
temps concrets. 

Començar per aquesta cons ta tació representa fe r un toc d'a
tenció a la consciència de to ts els assistents a Ics Jornades i obli
ga a si tua r en primer p la les exigències de l'evangelització, raó 
de ser de l'Església . 

9 



2. D'altra banda, la nostra ponència no representa una apor
tació especialment nova, sinó que es limita fonamentalment a 
ordenar i interpretar els materials recollits i obre pas als de
bats de l'assemblea, que és l'autèntica protagonista de les Jor
nades. 

3. Més encara, voldríem recordar que e l nostre Simposi se 
situa en la línia d 'altres reflexions fetes amb anterioritat, amb 
l'intent, en certa manera, de recollir-les i fer-les avençar. 

Concretament, val la pena citar el dictamen de l'àmbit sobre 
el Fet religiós del Congrés de Cultura Catalana. Les seves con
clusions (que encara no han estat assumides pels màxims res
ponsables de la pastoral) són força semblants a les que es des
prenen dels grups, ta l com en dóna testimoni el resum que se 
n'ha elaborat. D'aquí un interrogant que ens inquieta: ¿ho se
ran les conclusions d 'aquestes Jornades? 

De fe t, hem constatat en alguns grups -també entre els que 
ja ni han volgu t participar-hi- un notable grau d'escep ticisme 
sobre la utilitat d 'un treball d'aquesta mena. 

4. També volem recordar a l'assemblea que el treball de la 
ponència, com el de l CEP en general, és d'ordre «tècnic». Ni 
el Centre , ni la ponència, són els encarregats de dirigi r la pas
toral de l'Església catalana. 

Nosaltres posem a les vos tres mans un estri de treball. l tots 
junts elaborarem uns materials que posarem a disposició dels 
responsables de les nostres comunitats i de la nostra Església, 
amb la confiança que s iguin tinguts en compte. A ells toca, en 
tot cas, de convertir-los en conclusions programàtiques i ope
ratives. 

5. Tanmateix, el Simposi no és l'obra d 'uns estudiosos, sinó 
de tols vosaltres, i altres companys vostres, que sou agents ac
tius de la pastoral. 

Per això, en la mesura en què duem a la pràctica 1es línies 
de treball que surtin aquí, el Simposi deixarà la regió dels ba
lanços, les teories i els principis i anirà traduint-se en realitat: 
en actuació comun itària. 

6. Per a aconseguir-ho, hem d'evitar de discutir per discutir, 
o d'acontentar-nos amb l'elaboració d'unes bones actes o d 'un 
bon article. 
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Per a IXO, al deba t és impo rtant p restar a tenció a la pedago
gia, és a dir , a ls ca mins d'opera tivit a t. No és tant impo rtant dir 
coses com fer·ne, pa r la r de pas tora l com avançar junts pasto
ralmen t. Perquè nosaltres no som uns erudits, s inó un s c ris tians 
actius i int eressats en l'avui i el demà de les nostres comunitats 
i de la nostra Església. 

7. Després d'aques ta introducció, la ponènci a es divide ix en 
tres parts: un ràpid ba lanç sobre )'«aggiornamcnto» postconci
liar (I ) obrirà pas a unes pis tes d'actuació a nivell de base, pri
mer , i a nivell global d 'Església catalana, després (11 ), per a aca
bar suggerint al gunes conclusions opera tives (III) . 

I. BALANÇ DE L'. AGGIORNAMENTO. DEL POSTCONCILI 

El Simposi parte ix de l'avui i es projecta cap al demà. Per 
a ixò, co mencem fent un ràpid balanç sobre cinc punts de l'<< ag
giornamento » de l postconcil i. Perquè aquest és el nostre horitzó 
ac tual. 

Entenem J'«aggiornamento» no com una decisió de posar l'Es
glésia a l dia , a remolc del canvi vertiginós del món actua l, s inó 
en un sent it específicament religiós: com un esforç de veri table 
convers ió que fa l'Església per a ser fidel a l'Evangeli de Jesús 
en el nostre món canviant. Suposa, doncs, una doble fide lita t : 
a l'Evangeli, que és la raó de ser de l'Església, i a l'actua li ta t , al 
temps, que és el lloc on nosaltres ens esforcem per viu re' l i pro· 
clamar-l o a ls nost res german s. 

Llibertat religiosa 

E:.s una de les grans línies de conve rsió que va marca r el Con· 
cili. In clou no sols la desconfessionalit zació de l'Esta t, s inó tam
bé la renúncia de l'Església a privilegis civi ls i suposa el que, 
a la constitució «Gaudium et Spes», s'anomena l'autonomia de 
les realita ts tempora ls. 

P ASSOS. En aquesta línia , s'han de reconèixer progressos d 'im
porUmcia singular a l nos tre pa ís. L'Esta t ha deixa t de confes
sa r-se catòlic i l 'Església ha ma ni fes ta t explíci tament la vol un-
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tat de renunciar a situacions privilegiades. Això facilita l'acció 
pastoral perquè l'Església no queda lligada, per principi , amb 
un règim ni amb uns partits polítics. 

L/MUS. No obstant, bona part del poble cristià i de la Je· 
rarquia tenen dificultats serioses per a encaixar en aquesta nova 
situació; en els cristians i en la Jerarquia es produeixen reac
cions determinades per actituds que corresponen a la situació 
anterior; i alguns enclavaments de la realitat sòcio-política sem
blen governats per criteris que contradiuen el que s'accepta en 
el terreny dels principis. 

I. Economia. El cas més flagrant és, probablement, la de
pendència econòmica de l'Església respecte de l'Estat, a la qual 
els acords darrers entre el Govern espanyol i la Santa Seu han 
donat una nova configuració. sense fixar-hi terminis precisos de 
revisió ni de durada. 

El 80 % dels diners recaptats amb l'aj uda de l'Estat es des
tina al sosteniment dels clergues i permet de mantenir per ara 
-j almenys per uns quants anys- un cos clerical, sense profes
sionalització civil, que no depèn econòmicament de les comu
nitats. D'aquesta manera l'economia deixa sentir els seus efectes 
en l'estatut del capellà. 

La coHaboració de l' Estat evita, doncs, que un problema que 
afecta de manera tan directa la vida de les comunitats cristia
nes s'hagi de plantejar de forma peremptòria i inexcusable i es
talvia de posar en qüestió la permanència de l'estament clerical 
com a tal. 

2. Escola, divorci, avortament. Per altra banda, encara que 
ja planteja globalment la seva presència al nostre pais a la llum 
del principi de llibertat religiosa, l'Església no ha renunciat a 
certes situacions de privilegi ni a certs camps d'influència privi
legiada en la vida pública: 

a) amb l'argument ambigu de la llibertat i dels drets dels 
pares en l'educació dels fills, vol mantenir aquests dos camps 
d'influència: les escoles confessionals j la catequesi en les esco
les públiques ; 

b) Davant els problemes del divorci i, sobretot, de l'avor
lament, l'Església es limita a mantenir rígidament la seva doc
trina, però es manifesta poc capaç per a invitar els fidels a una 
decisió política que tingui en compte no solament les posicions 
doctrinals pròpies del cristià, sinó també les realitat s i els cor
rents ideològics vigents entre els diversos ciutadans. 
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En aquest sentit és discutible que l'Església presti un bon 
servei al país 1imitant-se a anunciar una vegada i altra e ls seus 
criteris, sense fer menció d'altres criteris, vigen ts també en la 
societat pluralista , i sense dis tingir allò que és vàlid per als 
cristians com a norma de conducta i allò que les lleis poden re
collir a la vista de la realitat. 

3. El marxisme. A les esferes més altes de l'Església i en 
sectors molt amples del poble cristià apareix repetidament una 
actitud visceralment hostil davant el marxisme. No sembla que 
hi hagi capacitat ni per a registrar els fenòmens de pluralisme 
polític i doctrinal que es donen avui dins les forces que s'hi ins
piren, ni per a fer confiança a aquells cristians que, tot confes
sant la seva fe en Jesús, adopten ci mètode d'anàlisi i ta praxi 
marxistes. 

Poble de Déu i Jerarquia 

Una a ltra línia del Concili va ser remarcar el lloc central 
que ocupa en l' Església el Poble de Déu i el caràcter funcional 
del servei jeràrquic, amb Ics seves seqüeles: la corrcsponsabili. 
ta t entre la Jerarquia (coHegialitat). entre aquesta i els laics, el 
diàleg, etc. 

PASSOS. Cal anotar la creació d'organismes de diàleg i corres
ponsabi1itat, com la Conferència Episcopal Tarraconense, e ls con
sells presbiterals, els consells pastorals. En alguns sectors i par
ròquies s'han promogut assemblees. En general han augmentat 
la proxim itat cntre el clergat, els religiosos , les religioses i el 
poble i el clima de coHaboració. 

UMJTS 

1. Absèllcia de c rítica. La major part d'aquest s organ ismes, 
sobretot els dc nivell més elevat , no tenen costum de fer un ba
lanç crític de la seva activitat. 

2. Conferència Episcopal Tarraconense. Fa encara l'efecte de 
ser massa tributària de la Conferència de l'ep iscopat espanyol, 
com si els nostres bisbes no gosessin assumir plenament ci pa
per de caps i animadors de l'Església d'una nació que viu un 
moment històric d'una transcendència particular. 

al Carnp polític. El panorama polític català, tan diferent del 
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d'altres terres de l'Estat, no mereix una consideració prou es
pecífica. I així, ressonen excessivament en aquest terreny les 
paraules de la Conferència de l'episcopat espanyol, a vegades 
producte de contradiccions entre els bi sbes, aquí potser inexis
tents_ 

b) Problemes no aborda/s. Resta sense abordar ci problema 
dels límits diocesans (entre diòcesis catalanes i amb diòcesis 
d'altres conferències episcopals) ; falta coordinació pastoral su
pradiocesana; no es destina gent alliberada al front de les ins
titucions eclesials catalanes; no hi ha un plantejament seriós de 
la pastoral dels immigrats; no s'adopten mesures eficaces da
vant el problema que plantegen els agents pastorals castellanit
zadors (per exemple, aquells religiosos que tenen un dinamisme 
i una organització territorial que desconeixen la realitat de Ca
talunya). 

e) Indefinició. En termes força generals, els bisbes no se 
sap ben bé de qui es fien a l'hora de construir l'Església, sem
blen tenir massa nostàlgia del passat i massa por del futur, 
semblen confiar en la «majoria silenciosa» i en el «poble sen
zill» (com si el món rural fos una reserva cristiana, quan ja no 
és reserva de gairebé res); semblen tenir por de convocar els 
preveres a sessions i a comissions conjuntes de treball. 

3. El servei religiós de les comunita ts cristimtes. La crisi 
del clergat i dels seminaris, que és gravíssima, posa en qüestió 
la viabilitat de la imatge vigent del clergat i dels seminaris i fa 
preveure que, cn un termini molt curt, nombroses comunitats 
cristianes quedaran desvalgudes per manca de clergues o pel seu 
envelliment. Així i tot, no ha obligat els responsables a plante
jar-se a fons l'exigència del servei de la fe a aquestes comuni
tats . 

Davant aquest problema major sembla regnar una sorpre
nent passivitat, que es vol presentar, a vegades, com a mostra 
de confiança en l'Esperit Sant que condueix l'Església . De fet , 
però, sembla que s'hagi d'interpretar, més aviat, com si existís 
una esperança ---objectivament infundada, a parer nostre- de 
restauració de ]a vida dels seminaris, com a pussiHanimitat da
vant l'envergadura del problema, o com a in capacitat per a bus
car camins nous. 

La imatge d'un estament clerical que funciona i es reprodueix 
per mètodes oligàrquics sembla tenir presonera -la qüestió del 
celibat aj udant-hi- la imaginació dels màxims responsables de 
l'Església ca talana i deixa bloquejades les exigències cada vega-
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da més imperioses que prove nen de les necessitats pastorals 
reals. Ni tan sols s'ha facilitat el servei ministerial a aquells ca
pellans secularitza ts que ho desitgin. 

El camí, tot just encetat, dels diaques permanents i dels mi
nisteris laicals, que pot significar un progrés. és vist per alguns 
com un exemple d'aquella pussiHanimitat i manca d'imaginació, 
i com una manera d'anar ajornant l'afrontament radical de la 
qüestió plantejada. 

4. La illcorporació dels laics. La doctrina conci liar sobre la 
comunió i la corresponsabilitat de tot el Poble de Déu no s'ha 
traduït en una obertura prou franca als laics de Jes portes de 
l'Església, sinó que se'ls ha mantingut en un segon rengle. La 
dona continua també en el seu estat de marginació. Hi ha qui 
creu que per aquí podria venir, en bona mesura, l'entrada de Ja 
vida en l'Església i e l sanejament de l'ambient clerical. 

Reforma litúrgica 

PASSOS. La reforma litúrgica va ser una altra de les línies 
decisives del Concil i. D'unes celebracions amb uns responsables 
atents principalment a la disciplina ritual i a les condicions de 
validesa s'ha anat passant a unes altres on compta principal
ment l'expressió de la fe d'una comunitat. 

L/MITS 

I. Rituals [JOC adaptats. La fidelitat al ritual demanava dels 
responsables unes qualitats similars a les del funcionari honest 
i complidor. Presidir unes celebracions que expressin la fe d'una 
comunitat que vol ser fidel a la seva pròpia experiència i a la 
fe de l'Església demana un conjunt d'aptituds, lligades amb la 
sensibilitat humana i religiosa, que són les d'un bon animador 
i no les típiques d'un funcionari. 

En general pot dir-se que els rituals no han estat concebuts 
directament amb aquesta finalitat. Es nota molt, encara, que 
són el resultat d'una acumulació de pràctiques litúrgiques d'è
poques anteriors i que els ri tus han estat seleccionats i orde
nat s amb criteris poc pràctics. 

2. La sacramenlalització. En aquest camp, ha estat centre 
de debats l'admini stració de sagraments a persones i a grups 
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dels quals no consten els motius de fe que el s impulsen a acu
dir-hi. 

a) Evolució. El problema va inflar-se els anys del nacional
catolicisme, quan certs certificats sacramentals eren demanats, 
i àdhuc exigits, per a fruir de determinats drets civils. Ara la 
inflor ha desaparegut en part , i el problema es planteja en ter
mes semblants als d'altres països de tradició cristiana. 

b) Qüestions implicades. Hi ha en joc diverses qüestions 
importa nts: la possibilita t i les ganes que pugui tenir l'Església 
de fer-se vehicle de l'expressió rel igiosa d'amples sectors de la 
població influïts pel cri stianisme, però no del tot incorporats 
a la comunitat cristiana i de vegades fin s allunyats i tot; les pos
sibilitats catequètiques i missioneres d'aquests actes sacramen
tals; la capacitat -<> no- de donar-los el significat polivalent 
que poden adquirir segons les persones que els celebrin , sal
vada sempre una base mínima de significació objectiva. 

Reciclatge 

Si havia de ser un fet, l'<<aggiornamento>> conciliar demanava 
una seriosa posada al dia de l'Església sencera, començant pels 
responsables de la pastoral. 

La tasca no era senzilla. Calia emprendre una vasta labor 
d'acostament a la cultura moderna i d'assim ilació crÍlica dels 
seus supòsits. Des d 'aquí calia repensar la fe, la moral i la praxi 
cristiana en general, i reformular-Ies de manera significativa i 
a1liberadora, com una resposta và1ida als desafiaments del nos
Ire món. 

PASSOS. S 'han fet progressos en diversos camps : des de la 
creació de la Facultat de Teologia de Barcelona, d'escoles de 
Teologia o del mateix Centre d 'Estudi s Pastorals, fins a la mul
tiplicació de cursets i conferències a nivell de bisbats , de sectors 
o de parròquies. 

LfMITS. Però hem de reconèixer que ens queda, encara, molt 
de camí a recórrer. El reciclatge de capellans i religiosos no ha 
es tat sistemàtic. Si hi ha hagut un cert reciclatge litúrgic i ca
tequètic, només es tracta de realitats parcial s : resta en peu la 
necessitat de crear un llenguatge nou i significatiu per a la li
túrgia i per a la transmissió de la fe; aquesta -que no queda 
reduïda a la catequesi infantil- exigeix, fins i tot aquí, un re-
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centra me nt en els temes deci s ius i un \'ocabula ri adequat. Al 
ca pdavall, és tota l'activit a t pas tora l de la comunita t cris tiana 
la q ue té necessitat de repl a ntej a me nt s se riosos i profund s. L'as
s imil ació de la cultura modern a i la reformulaci ó de la fe , de 
la moral i de la praxi són empreses to t jus t e ncetades . 

Església missionera 

Una a ltra gran línia conci lia r és la de l'Església mi ssionera, 
no hipotecada a cap cultura n i a cap tradició humana i dispo
sada a re troba r·se e ll a ma teixa enmig del món ta l com és i a 
anunciar l'Eva ngeli sense posa r condicions que no pertanyin al 
nucl i de la fe. Una Església que abandona la pre tensió d'impo· 
sa r el s seus pa trons a la socie ta t , però que tampoc no aspira 
a constituir-se en «ghe tto» ta nca t i a utosu ficient. Un a Església 
integrada pe r cre ients d iversos , escampa ts en els diferents à m
bits de la vid a social , que es reuneixen e n comunit a ts s imp le
ment en nom de la fe en el Se nyor Jesús. 

P ASSOS. S 'ha n fe l en aquesta línia passos considerables, que 
assenyalen la ma rxa de l'ala m és progressiva de la nostra E s
glésia . Cite m explícit a ment : a) els movime nts especialitzats d'Ac
ció Ca tòlica (que , junta ment amb a ltres de sembl ants , van anar 
prenent cos ja a parlir dels fina ls de la dècada dels 40); b) 
l'obertura progressiva de locals i organitzacions de ¡'Esglés ia a 
persones i grups clandestins ; e) la cre ixent conscienciació Sò
cio-po lít ica dels c ris tians actiu s i de Ics comu nita ts més vives, 
que va anar marcant també la predicació dominical ; d) les 
nomb roses «comu nit a ts de base» i «co munita ts popula rs» que 
van oferint un a ltre rostre d 'E sglésia i s'esforcen per ma ntenir
se obertes a ls p roblemes del món d'avui i confront a r-los amb 
la fe; e) e l trenca ment de la unanimita t política de ls catòlics, 
els quals es trobe n presents, d e fe t, en diver ses opcion s políti
ques i si nd ica ls ; () les declaracions dels bisbes convida nt els 
c ri st ians a ser p resent s en la vida pública i deixant-los lliber ta t 
de moviments. 

LfM lTS. E ns cal reconèixer, a ixí i to t , que , globalment, el ca
mí ha estat tot just encetat. Hi ha en joc , aqui, una concepc ió 
eclesio lògica que només difícilment s'a rriba a obrir pas. Mirada 
en bloc, la nostra Església , renovada i to t , continua apareixent 
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encara força burocràtica, instaHada i conservadora, força reti
cent als canvis profunds -tant en l'estil de vida com en les es
tructures- en una línia més pobra, lliure i alliberadora, amb 
més sensibilitat humana i social, més a prop de ' la gent i de la 
vida, més simple i transparent, amb menys interessos a defen
sar, més disposada a acceptar la realitat tal com és i a enfron
tar-se amb els veritables problemes, sense pors ni reticències. 
En donarem tres exemples d'abast diferent. 

1. Moviments evangelitzadors. Els moviments especialitzats 
d'Acció Catòlica van ser sumits en una ensulsiada general els 
anys 1966-67 amb intervenció molt directa de la Jerarquia_ Les 
seves conseqüències encara es fan sentir: militants que van per
dre la fe i/o l'interès pels moviments d 'Església, i vida precà
ria dels moviments, encara no refcts de la crisi. 

Una represa perceptible es nota en el món estudiant i obrer 
i, més recentment, en el camp rural i comarcal adult. D'altra 
banda, sembla però com si la conscienciació general hagués fet 
aquí una certa marxa enrera, com si adquisicions que sembla
ven un fet els anys 60 no fossin ara tan àmpliament comparti
des. 

2. L'escola cristiana. La renovació de les escoles de l'Esglé
sia, sota la direcció i l'impuls del Secretariat de l'Escola Cris
tiana, condueix a la constitució d 'un bloc d'escoles cristianes. 
No sembla inscriure's, doncs, en una línia obertament missione
ra, sinó en la línia d'una Església molt gelosa de les seves prò
pies institucions temporals. Una cosa semblant caldria dir de la 
insistència en l'ensenyament de la religió a l'escola i d'altres 
punts citats anteriorment. 

3. Por al pluralisme. L'acceptació cordial del pluralisme nor
mal dels cristians topa encara amb nombroses reticències. AI 
costat de declaracions d'intencions i d'afirmacions generals, d'al
tra banda ben dignes de ser justament valorades, la Jerarquia 
-o bé òrgans que hi estan molt estretament vinculats- prenen 
partit concret en qües tions que no són directament de fe, so
bre les quals hi ha un debat obert en la nostra societat, i en el 
qual els cristians participen amb posicions plurals. Hi ha, així, 
una mena d'opinions oficials o oficioses que enrareixen la vida 
comunitària i la franca exposició i discussió dels punts de vis
ta, i que no estan absents de connotacions ideològiques parti
distes. 
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li , PISTES DE TREBALL 

Principis orientadors 

Les pis tes d 'ac tuació han de quedar emmarcades en uns prin
cipis que considerem ja adquirits . El Concili i e l nostre camí 
dels darre rs quaranta anys ens pe rmeten fe r aquesta afirmació. 

l. Fe personal. Entenem la fe cristiana com a resposta lliu
re i responsable al do gratuït de Déu. 

2. Fe i vida. Entenem la vida co m el lloc de la manifes tació 
i de la c rida de Déu i de la nostra respos ta. La fe cristiana com
porta una confrontació entre e l missa tge revelat i la vida real. 

3. Pob le de Déu. Entenem que l'Església es construeix par
tin t de la igualtat basi ca dc tol s els bat ejats, ço que suposa la 
integració real del laïcat. 

4. Comunitat i Església, Entent:m que l'Església es conrea, 
s'aplega i creix en comunitats i que s'edifica de baix a dalt. D'a
quí l'acce ptació d'un pluralisme com a dada de base, però tam
bé la comunió entre totes les comunitats i la necessitat d'un en
t re teixit de serveis, comunicacions i ajudes. 

5. Església, Sagrament. Entenem que la comunitat c ris tia
na no ha d'estar tant preocupada per la distribució dels sagra
ments com per ser, e lla, Sagrament. amb tot el que això com
porta dc vivència endintre i de projecció enfora. 

El treball de base 

Aqll~sts principis només són, de fet, minoritàriament accep
Lats i prac ti ca ts. La inèrcia és més fàcil que e ls inevitables temp
teigs i els ri scs que sempre comporta fressar camins nous. Però 
són punts de rere rència obligats a l'hora de fer project es i revi
sions. 

Dc tola mane ra, una observació atenta de la realitat al nos
tre abast ens posa davant d'esforços i experiències que fa temps 
que t!s van realitzant. 

Es tracta d'intensificar-los i de fer-los costat coHcctivamenl. 
Només amb te nac itat i constància podrem ft!r front a la passi
vitat que lamentem i a Ics fre nad es que vénen d'un ca ntó o d'un 
altre. 
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LES CO MUNITATS VIVES. Per molt que calgui renovar la co
munitat parroquial al centre de la ciutat, als cinturons d 'aHuvió 
i als pobles, per molt que calgui donar a l'estructura parròquia 
una forma més dúctil i menys rígida i eixamplar-ne el concepte 
fins a incloure·hi les comunitats que s'apleguen en una església 
de religiosos o algunes de les anomenades comunitats de base, 
al capdavall un dels perns fonamentals de l'Església serà aques· 
ta comunitat ampla. indi ferenciada i plural que es congrega en 
un lloc determinat. La pastoral de base hi té un lloc on treba
llar. 

I. Recrea r les coml/nitats. Cal trobar un model coherent 
i viable de comunitat cristiana, arrelada en el seu medi i, per 
tant, amb rostre i fesomia propis. Cal, doncs, trobar un camí, 
una pedagogia de la const rucció de la comunitat. 

a) El nucli. EI(s) responsable(s) de cada comunitat cristia· 
na no ha(n) de parar fins a trobar un nucli de creients capaç 
de fer un plantejament de conjunt seriós i realista de la tasca 
que pertoca a la seva comunitat. El nucli motor no són una o 
dues persones, sinó un grup comunitari. 

b) La diversitat de serveis. Aquest nucli ha de ser conscien t 
que té al voltan t cristians de diferents nivells de fe. Centrar·ho 
pr;'\cticamcnt tot en la missa dominical i en l'administració dels 
sagraments és partir d'una base fa lsa. Cal posar en marxa j ofe
rir llocs diversos. Per exemple: 

- d'acollil11eru : per a aquells que desitgen donar resposta al 
seu interrogant religiós: cal ajudar·los a plantejar correctament 
aquest interrogant i proporcionar·los, s i és el cas, un procés ca· 
tequètic d' iniciació a la fe i a la comunitat; 

- de reiniciació de cristial1s adulIs: per a aquells que volen 
repensar la seva fe en una línia més persunalitzada i emmarca· 
da en un clima comunitari; 

- de revisió de la pròpia fe i la pròpia vida en un clima 
amical i comunitari , en petits grups de joves O d'adults i al seu 
propi aire; 

- de pregària col'lectiva: on es retrobi el gust de la con
templació (paraula, cants, silenci), s'expressin els desigs i les in
quietuds més íntimes i vitals de les persones i s'ajud i i es puri· 
fiqui la pregària individual i fa miliar. 

e) La sacramenlalització . Nombroses comunitats es troben 
amb el problema que constitueix l'administració indiscriminada 
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i a la lleugera dels sagraments. Sense despreciar ni rebutjar nin
gú, cal plantejar-se aquest problema, fixar-se uns objectius. mar
car-se uns camins reali stes, i avençar-hi amb tenacitat i cons
tà ncia per ta l d'anar retrobant l'equilibri de què tot sagrament 
és expressió indissoluble : el do gratuït de Déu, la comunitat 
que el celebra, la fe del qui el rep. 

Hi ha un s obstacles arrelats a remoure: el regust màgic 
i quasi supersticiós; el sentit d'uns actes a complir simplement 
amb vista al més enllà, e tc. 

Hi ha unes línies de treball a conrear positivament: 
- re tornar als sagraments la seva dimensió comunitària, 

sempre que Ics circumstàncies ho permetin i hi ajudin (p. ex.: 
la penitència i la unció dels malalts); 

- amb ocasió d'un sagra ment, oferir a les persones allunya
des la possibilitat d'integrar-se en un procés catequètic de rei
niciació; 

- anar cercant l'equilibri entre l'ada ptació a la mentalitat 
del s assis tents i una certa exigència, no privada de delicadesa 
ni d 'energia, etc. 

d) E ls infants. Com diu el Secretariat Interdiocesà de Ca
tequesi (en el document recent «Educació de la fe i Catequesi»), 
«la Catequesi ha de polaritzar-se en l 'opció adulta de la fe. Això 
vol d ir que no pot circumscriure's a la infància, sinó que ha d'a
companyar la pe rsona al llarg del seu creixement i, a partir de 
les seves inquietuds, interessos i descobertes , ajudar-la a trobar 
el sentit de la fe c ristiana en la seva vida». 

L'hora sembla arribada de fe r un doble pas : 
- desprendre's definitivament de la catequesi d'infants con

cebuda e n forma de cursets de preparació accelerada a la recep
ció d'un sagrament i dedicar les energies de la comunitat a es
tablir lm procés catequèt ic continuat i coherent, a través del 
qual els infants trobin un lloc actiu en la comunita t i vagin crei-
xent i afa içonant la seva opció adulta; ..... 

- superar el risc d'inflació, revisar a fons la catequesi in
fantil en funció del que és realment avui el creixement i la 
maduració de la fe i integrar-la harmònicament en una pasto
ral de l'eda t evolutiva, de la qual la Catequesi en cons titueix 
només un moment . 

La Catequesi infantil ha comportat el treba ll actiu d'un nom
bre respectable de cris tians joves i adults . 1:.5 una realitat a va
lorar i intensifica r en quantita t i qualita t. 

e) La celebració dominical. A mesura que vagi creixent el 
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nombre de persones actives en aquestes tasques, la reunió do
minical anirà prenent el to fes tiu i de màxima celebració que 
tots desitgem que tingui. Grups de cristians continuaran esmer
çant qualitats i iniciatives a preparar-la i animar-la. 

Aixl i tot constitueix problema; especialment a ciutat i en 
determinades èpoques a causa dels desplaçaments massius. Cada 
comunitat ha de plantejar-se el lloc i el sentit de l'eucaristia del 
di umenge i de les grans festes nnynls. També cal tenir present 
la qüestió del precepte, que no ha estat revisada i que hi porta 
molta gent passiva , preocupada sobretot per a anar a complir. 
Mentrestant, alguns nuclis passen per damunt d 'aquest punt, 
cosa oficialment no adm esa, i així va prenent cos una duali ia t 
perillosa. 

fl De la cOJ11ullilal a l'Església. A mesura que les comuni
tats van tenint un cert dinamisme, experimenten la necessitat 
d'intercanvis, confrontacions, ajudes i serveis de diversos ur
dres i a nivell s més amplis, segons el principi de subsidiarietat : 
comarca, zona , bisbat, Catalunya. 

2. La falta d 'Ql1imadors. Moltes com unitats de poble no dis
posen d'animadors ni són convocades el diumenge. tS una qües
tió greu, inajornable, que hem d'afrontar de manera eficaç i rea
li sta si no volem matar moltes possibilitats de treball pastoral, 
i no només als pobles. 

Tots els cristians disposats a treballar en tasques d'animació 
de la comunitat haurien de ser acollits i preparats de manera 
senzilla i adequada en escoles creades a totes les diòcesis dins 
els plans de pastoral vocacional. 

ELS MOVlI\lE NTS EVANGELITZADORS. Al costat de la comunitat 
ampla, indiferenciada i plural, de la qual la parròquia ofereix un 
punt de referència, hi ha el treball especialitzat o sectorial. J:.s 
e l marc dels moviments evangelitzadors . 

1. Importància. Es tracta d'una tasca fonamental: la forma
ció i animació de cristians presents i act ius en tots els àmbits 
de la vida, amb una acció lúcida crítica i transformadora. 

En depenen, en bona part, el rostre i el testimoni coHectiu 
de l'Església en els diversos ambients . I deixen sentir els seus 
efectes en les comunitats cris tianes territorials , contrapesant la 
temptació al replegament intimista i intraeclesial. 
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2. Represa. Ja hem notat a la primera part que es dibuixa
va avui una certa represa, la qual ens permet esperançar que 
estem tancant el període que s'obre amb la crisi dels moviments 
d'Acció Catòlica especialitzada i que enllacem amb els esforços 
d'abans. 

Entre els moviments evangelitzadors existents a nivell cata
là podríem fer esment de la HOAC i del Moviment comarcal, en 
e l món dels adults; i de la JOC i el "UEC, en el món dels joves. 

Hi ha realitats d'abast més diocesà o més local, per exemple 
l'ACO (amb connexions a Europa), la JOBAC i l'incipient Moviment 
cristià de professionals. 

No es tracta d'una enumeració excloent. Nombrosos esfor
ços en marxa, sobretot entre els joves, es mouen en la línia dels 
moviments evangelitzadors. 

3. D edicació d'esforços. Els moviments són dèbils, encara. 
I el treball sectorial no ha adquirit, ni de bon tros, aquella carta 
de naturalesa que té, en l'Església, la pastoral territorial, la 
qual ha constituït, històricament, ¡'estructura de base. Els mo
viments apareixen, encara, com un treball de més a més, obra 
d'aficionats. Per això, precisament, la ponència, 

al exhorta tots els responsables de la pastoral perquè els 
ajudin a consolidar-se, dedicant-hi esforços, personal i recursos 
econòmics; 

b) assenyala, més concretament, la necessitat de rellançar el 
moviment de la joventut de pobles i comarques i de consolidar 
els moviments obrers, tant de joves com d'adults, mirant de su
perar els dualismes existents; 

c) fa una crida generalitzada a evitar la dispersió, a sumar 
esforços i a enfortir lligams. per tal d'anar construint uns mo
viments sòlids, vertebrats i connectats entre ells, i proveïts de 
serveis comuns. 

4. Pastoral territorial i pastoral sectorial. L'harmonia entre 
aquestes dues línies de treball constitueix un problema no re· 
solt. Precisament perquè la seva situació és desigual, es fa ur· 
gent que els responsables de la primera en sentin la necessitat 
i en portin la inquietud. Tanmateix, el problema de l'encaix 
-que no es limita a simple qüestió organitzativa- cal plante
jar·lo, segurament, a nivell general de cada diòcesi l, natural
ment, de tota l'Església catalana. 

A cada comunitat -sobretot a cada comunitat més àmplia: 
zona, sector, comarca, arxiprestat- hi ha d'haver responsables 
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de connectar amb els moviments evangelitzadors i de promou
re'ls. La dedicació d'esforços, persones i recursos hem de plan· 
tejar-la, també, als nivells de base. En depèn, en bona part, 
el creixement i la consolidació dels moviments evangelitzadors; 
però se'n beneficien, de retop. les mateixes comunitats territo
rials. 

En aquest punt s'imposa de cridar l'atenció contra una temp
tació endèmica: fer de la comunitat territorial una mena d'es
glésia autosuficient. Aquesta pastoral de campanar ha esterilit
zat moltes energies. Els moviments evangelitzadors necessiten 
espais més vastos per a poder arrelar i desenrotllar-se. 

5. Aclarir idees. No tota iniciativa sectorial és un moviment 
especialitzat. Aquests constitueixen una realitat concreta i es
pecífica. 

Ens cal una visió global de la construcció de l'Església: hi 
ha comunitats, moviments evangelitzadors, serveis (litúrgia, ca
tequesi, teologia, Bíblia, etc.), grups d'espiritualitat o devocio
naIs (pregària. matrimonis, etc.), moviments i centres educa
tius (escoltisme i guiatge; colònies, casals i clubs d'esplai; etc.) ... 

Els moviment especialitzats no se situen com unes iniciatives 
qualssevol. Són, amb les comunitats de tipus territorial, un dels 
perns sobre què s'assenta la construcció de l'Església. 

L'Església global 

UNA XARXA DE SERVEIS. El treball de base no es basta a si ma
teix. Necessita alimentar-se en una xarxa de serveis comuns. 
També en ells s'expressa el dinamisme de l'Església, que no és 
una juxtaposició de capelletes. 

1. Reali/a/s existents. Sortosament l'Església catalana, que 
partia del buit de 1939, s'ha manifestat prou viva per a anar-se 
estructurant a desgrat de les dificultats i les crisis, i anar creant 
una xarxa de serveis. 

Uns exemples ajudaran a donar rostre a aquesta afirmació 
general. No volen significar preferències ni exclusions. l cadas
cú pot afegir-hi els seus. 

- la Conferència Episcopal Tarraconense, les reunions d'A· 
bats i Provincials, la Confederació de religioses, etc; 

- la Facultat, els Instituts i les Escoles de Teologia, el Cen-
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tre d'Estudis Pastorals , l'ICESU, la Fundació Vidal i Barraquer, 
ci Centre de Pas toral Litúrgi ca, l'Associació Bíblica de Catalu
nya, l'Associació de Teòlegs catalans, e tc.; 

- Secretariats i serveis com el Secretariat Interd iocesà de 
Catequesi, els Secretariats diocesans de «Justícia i Pau», Càritas, 
cls Serveis de Colònies, cls grups cristians de Drets Humans, 
ci Secretariat de coordinació per al desenvolupament, el Centre 
d'estudis Francesc Eiximenis, moviments educatius con )'escol
tisme, etc.; 

- revis tes i publicacions com Qüestions de vida cristiana, 
Quaderns d 'orientac ió fami liar, Quaderns de pastoral , Documents 
d'Esglés ia , Foc nou , Correspondència, Eina, etc. 

2. Potenciació i utilització. Aquests serveis han d'ésser po
tenciats i utilit za ts: són cosa de tots i han d'estar a l servei de 
tots. Una Església viva és un a Església amb molta intercomu
nicació; una comunitat viva és una comunitat que s'obre a aquests 
serveis coHectius. 

Cal que els responsables de comunitats i moviments hi esti
guin atents i tendeixin a connectar-hi els seus membres. Cal que 
evit in de voler-los assegurar directament uns serveis que ja 
ex isteixen per al conj unt. 

3. FunciOl1alilal. Subsidiarietat . 1I1t ercoll/w';cació. Planifica
ció. Aques ts serveis han de ser funcionals, és a dir útils. No es 
tracta de crear estructures pel gust de crear-les, s inó d'es tar 
a tents a la vida i a les necessitats de les comunitats cristianes. 

Per això mateix la seva creació i el seu funcionamen t han 
d'obeir al principi de subsidiarietat; i han d'es tablir les neces
sàries interconnexions entre eHs. 

Per a evitar les repeticions i els buits i perquè cadascun ocu
pi el seu lloc i se situï en el nivell que li escau, es fa necessària 
una planificació global. Catalunya és de dimensions prou huma
nes perquè aquesta no caigui en l'anonimat i s igui tothora pro
pera i adaptada. 

4. Persones preparades. Proporcionalment parlant, la nostra 
Església és també bastant rica en persones competen ls en els di
versos camps. Més d'una vegada s'ha comentat, però, Ja seva in
frautilització i el caràcter de franctiradors que tots plegats -{) 
molts- semblen tenir. 

Es fa urgent posar al servei del conjun t els valors indi viduals. 
De retop quede n potenciats ells mateixos, perquè poden con-
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sagrar·se a la seva especialitat o carisma i veuen reconeguda la 
seva tasca. 

Al mateix temps cal preparar noves persones per a mantenir 
i millorar aquests serveis i poder-ne crear d'altres amb vista al 
futur. 

A cada base pertoca d'estar atenta a aquells membres que 
poden prestar un servei de dimensions més amples (ara o més 
endavant), i de facilitar-los-ho, d'empènyer-los-hi i d'ajudar-los. 

UN MARC GLOBAL D'EsGL~SIA . Per aq ui desemboquem en l'Es
glésia catalana, com a unitat diferenciada en el conjunt de l'Es
glésia universal. 

I. L'Església catalana. Com algú ha dit , a Catalunya l'Església 
serà catalana O no serà. En el moment actual de represa que 
viu el país, és urgent que els cristians i les comunitats cr¡stia· 
nes prenguem consciència coHectivament que Catalunya consti· 
tueix una unitat pastoral en sentit fort i que l'Església catalana 
és el nostre horitzó eclesial. 

Tot i reconèixer els progressos considerables dels darrers 
anys, ens cal confessar que avui vivim de renda d'un passat im· 
mediat, que hem perdut alè i que hi ha un desfasament entre 
consciència cívica i consciència ecJesial. 

Posar·se a la tasca significa, entre altres coses, redefinir l'Es· 
glésia catalana de manera realista, com a nivell cívic s'està re· 
definint Catalunya. 

2. L'estructuració comunitària. Una Església catalana dema
na una direcció catalana. Ja hem notat a la primera part que 
la Conferència Episcopal Tarraconense no acaba d'assumir aquest 
paper plenament . En conseqüència, hi ha un cert buit de poder 
i manquen organismes i serveis comunitaris a nivell de tot Ca
talunya. 

La irradiació dels serveis barcelonins pot paHiar-ho, en part_ 
Però no és la resposta adequada i alimenta un antibarcclonisme 
amb perilloses connotacions emocionals, que coHabora a man
tenir l'esquarterament del cos i a fer de les nostres diòcesis unes 
esglésies provincianes. 

~s un horitzó a tenir sempre present. Moviments, serveis, or
ganitzacions, etc., han de ser pensats tothora en el marc de 
l'Església catalana. 
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3. Els ob;ectill s. L'Església ca tala na ha de redefinir amb cla
reda t e ls seus objectius: ens ca l saber quina Esglés ia volem 
constru ir, on s'encamine n els nostres esforços, en quin marc glo
bal s 'inscriu ci nos tre treball . 

El Simposi constitueix to t un seguit d 'aportacions. Però ca l 
que els objectius s'ex pli citin i passin a la consciència col-lectiva. 

Hi ha U llS grans deba ts dels quals no ens podem passar col
lecti vame nt. En bona par t s 'es tan fe nt. Però no só n assumits 
pel conjunt ni s 'arriba a conclu sions comu nit à ries. D'aqu í e l 
ri sc de degenera r en picabarall es i bandosita ts i de consumir-se 
per ca nsame nt. So\' in t les qües tion s quede n «superades)) sense 
ni tan sols haver-ne enceta t la prova dels fe ts. 

4. El lerrituri. Arrosseguem cic temps una sèrie de proble
mes territorial s que co ndicion en greument la nostra vida col
lectiva: 

a) Líl11it ::; IU/c iol/al ::; . La qües tió del s límits exte rn s ¡;s con-
c re ta, sobretot , en Ics marques de ponent i ha estat posada so
bre la taula pe l que pertoca a Ll e ida. Pe rò in teressa l'Església 
catalana sencera. I deixa sentir el seu pes en el caràcter cata
la nament a nòma l d'aques ta d iòcesi i dc la de To rtosa. 

b) Les Illes i el País valencià. Cal afron tar la connex ió amb 
els bisbat s de Ics Illes i del Pa ís va lencià: hi obliguen la com
posició de la provínc ia ecles iàs ti ca on es tan integ ra ts i realitats 
com e l Sec re ta riat Inte rd iocesà de Cateques i o el ¡\1 UEC ca ta là, 
que in clouen els bisbats de la Tarracont'nse i dc \es Ill es. 

e) Els límit s diocesans. Tenen ar re ls hi s tò riques , pe rò ja 
no respone n a la realitat actua l. La bona salut de l'Església 
ca ta lana reclama una bona estructuració territorial. Ca l repen
sar-la a fo ns, don cs, com ja s 'es tà fen t a nivell civil. 

d) Barcelona i Catalunya. Catalunya no és nom és Ba rcelona 
amb la seva àrea me tropolitana, però aquí es cou en bona pa rt 
el futur. Ca l don cs t roba r una relac ió d ia lèctica correcta en tre 
l' Església de Barce lona i les altres esglés ies de Catalunya. 

El pas de Barcduna a Arqueb isbat va con tribuir a fe r-ne Ull 

cos estrany, crea un b icefa lisme pe rillós i ma nt é sempre ob erta 
la poss ibilitat de dues p rovíncies eclesiàs tiq ues en l'actual Tar
raconen se, cosa a evitar ab solutamen t. 

D'a ltra banda , a ixí com la macrocefàlia barcelon in a pot fer 
oblida r la resta de Ca ta lunya, t ambé pot difi cultar d'aborda r e ls 
problemes col'l ect ius, considerat s com a si mpl es problemes de 
la ca pital , art ifici a lme nt projecta ts sobre el conjunt. 
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e) Límit s parroquials. No és, pròpiament, una qüestió de 
límits, sinó d'unitats pastorals, atesa sobretot la despoblació de 
la zona muntanyenca. 

Cal revisar la parròquia com a unitat pastoral territorial de 
base en totes les seves modalitats: centre ciutat, viles i pobles 
mitjans, cinturons urbans, pobles petits. 

S. El personal. Cal repensar tant la distribució del clergat 
disponible a nivell de tot Catalunya, com la seva dedicació, en 
funció de l'estructuració de l'Església catalana i dels seus ob
jectius globals . Semblantment pel que fa als religiosos i reli
gioses. 

Ja hem fet esment a la primera part de la necessitat de cercar 
nous camins per a la pastoral de la comunitat cristiana, cosa 
íntimament connectada amb el tema dels ministeris. Calen, doncs, 
noves perspectives pertocant als agents de la pastoral. 

III. CONCLUSIONS OPERATIVES 

Treure unes conclusions després de tota aquesta panoràmica 
no és pas cosa fàcil. Tampoc no era missió de la ponència fi· 
xar uns camins a la nostra acció coHectiva. D'altra banda, els 
problemes que han aparegut es juguen, també, a uns nivells que 
ultrapassen les possibilitats dels assistents a aquestes Jorna
des. 

A l'assemblea toca de manifestar els seus desigs i de formu
lar e ls seus compromisos d'actuació. Tenint-ho en compte, ens 
permetem -3 manera d'aportació conclusiva- de fer uns sug
geriments que se situen a nivells globals i relativament ambi
ciosos. 

Autofinançament 

I. Nosaltres. Ens cal treballar en la línia de l'autofinança-
ment de les nostres comunitats els nostres moviments, amb 
mútues connexions i intercanvis. 

2. La C. E. T. Caldria demanar a la nostra Conferència epis
copal que fixés terminis precisos i públics, ja des d'ara, per a ar-

28 



ribar a l'autofinançament ple de l'Església catalana sense cap 
mena de coHaboració estatal. 

Església catalana 

I. Nosaltres. El nostre horitzó és l'Església catalana. En el 
nostre treball concret no l'hauríem de perdre mai de vista. Hau
ríem d'establir, en aquest marc, connexions personals i, sobretot, 
institucionals. I , només a partir d'aquí, haurien de venir els con
tactes amb les altres esglésies. 

2. La C. E. T. Caldria demanar als bisbes catalans que as
sumissin a fons, coHectivament, la seva condició de responsables 
màxims de l'Església d'un poble. Concretament, que es consti
tuïssin formalment en Conferència episcopal catalana, amb una 
autonomia comparable, almenys, a aquella a què, a nive ll polí
tic, aspira globalment el nostre país . 

D'aquÍ en deriva assum ir decididament la nostra problemàti
ca com a Església diferenciada i iniciar una dinàmica d'estruc
turació, determinació d'objectius i dedicació de persones. I tro
bar una nova manera de comunió am b les restants esglésies. 

Església comunitària missionera 

I. Nosaltres. Ens cal avençar decididament en aquestes lí
nies , com es desprèn de l'orientació de tota la ponència. Entre 
a ltres coses , comporta: 

a} hlfercomunicació. Més comunicació entre persones i grups . 
El Simposi n'és una realització entre altres, a nivell general i de 
tot Catalunya. Potser es podria pensar en la seva continuïtat : 
per exemple, en unes Jornades sobre un tema ... 

b) Laïcat. Comptar sempre amb el laïcat. Obrir-li pas de 
manera creixent en les tasques de direcció de comunitats, mo· 
v¡ments i organitzacions, per tal d'anar superant amb fets el 
clericalisme actual. 

el Religioses i religiosos. Anar progressant en la línia de la 
presència activa en com unita ts i moviments, en els diversos ni· 
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vells de responsabilitat. Igualment pel que fa a la seva integra
ció activa a Catalunya. 

d) Nous mil1isteris. Donant entrada franca als la ics en els 
diversos serveis i en Ics diverses tasques d'animació de les co
muni tats prepararem el demà de manera realista. La intercomu
nicació d'experiències i la posada en comú ens ajudarà a tro
bar els nous camins. 

e) Projecció missionera. Avençar cap a unes comunitats cris
tian es que es defineixin com a lloc de trobament , en nom de la 
seva fe en Jesús, d'uns cristians presents i com promesos en les 
diverses tasques tempora ls. Unes comun itats despullades d'ins
titucions de poder, obertes a les preocupacions coHectives, més 
personalistes i menys burocràtiques, disposades ;) deixar-se in
terpeBar sempre. 

/) Moviments evallgelitzadors. Consagrar-hi persones i mit
jans. No parar fins a haver-ne fet una peça bàsica de la nostra 
Església. En e l món dels joves sobretot, perquè ofereixen unes 
possibilitats de continuïtat , creixement i responsabilització que 
cercaríem debades per a ltres camins. Avençar en la connexió 
entre pastoral territorial i pastoral de moviments. Obrir progres· 
sivamen t als militants laics les portes dels òrgans de decisió 
coHectiva al nost re abast: per aquí pot venir una fonda reno
vació de l'Església en línia obertament missionera. 

2. La C.E.T. Segurament caldria demanar als nostres bisbes 
que assumissin aquestes línies de treball al nivell que els perto
ca. Per exemple : 

a) ¡"terconlUnicació. Estab lir canals regulars i àgils de co
municació i consu lta periòdica a l poble cristià . Abans d'arribar 
a una ((assemblea diocesana» o a un «concili pastora l» (que te
nen sempre aires de solemnitat i de cosa extraord inària), cercar 
instruments més normals i manejables. Per exemple, pulsar l'es
tat d'opinió dels cristians (sobre un punt concret, com és ara el 
precepte dominical o tal tema de moral); preguntar als capellans 
d'una zona què pensen de la sacramentalització; demanar el pa
rer dels responsables i de la gen t implicada en un determinat 
pla pastoral abans d'establir- lo, etc. Aixi s'evitada (o es mino
raria) el perill de divorci entre Jerarquia i poble, que no és sem
pre un risc simplement hipotètic. 

b) Lalcal. Obrir ben francament als laics l'en trada als or
ganis mes on es prenen les decisions diocesanes i de l'Església 
catalana. Confiar-los càrrecs de direcció i execució, posant e l 
seu bagatge a l serve i del conj unt de la nos tra Església. 

30 



e) Religioses i religiosos. Establir fórmul es de diàleg perma
II-.;:nt a nivell de bisbats i de tot Catalunya. amb vista a impulsar 
conjuntament la seva participació en l'acció pastoral global i la 
seva catalanització eficaç. 

d) Nous ministeris. Estudiar i dur a la pràctica una asse
nyada i valenta redistribució de capellans i religiosos a nivell de 
tot Catalunya. Repensar el tema dels ministeris ben a fons i obrir 
nous camins pe r a atendre les comunitats en un demà proper. 
Confiar serveis ministerials. ja des d'ara, als capellans secula
ritzats que ho desitgin . 

e) Pluralisme. Respecta r en la pràctica el pluralisme ideo
lògic que es dóna, de fe t, a Catalunya i entre els cristians en 
qüestions que no són directament de fe i que són, per tant, 
opinables. De ixar circular lliurement aquestes opinions diverses , 
sense prendre partit en la pràctica i sense desautoritzar aque
lles que divergeixen de les oficials. 

f) Moviments evangelitzadors. Dedicar persones i mitjans als 
moviments evangelitzadors. Abordar a nivell diocesà i català 
l'harmonització entre pas toral territorial i pastoral de movi· 
ments. Establir diàleg, regularment, amb els responsables i obrir
se a les interpeHacions que vinguin d'aquest camp. 

Dos problemes concrets 

I. Nosalt res. Entre els problemes pastorals que hem de te
nir el coratge d'afrontar, n 'hi ha dos que no podrem, segura· 
me nt, passar per alt: 

a) II111n igració. Ens cal plantejar la pastoral dels immigrats 
en e ls seus dive rsos aspectes. I hauríem d'arribar, sense esperar 
massa, a es tablir uns camins uns criteris definits i comuns 
d'actuació. 

b) Sacramentalització. Tot i reconèixer els esforços fets en 
aquest camp, és un a ltre de ls punts en què hauríem d'anar aven
ça nt de manera comunitària. Darrerament s'han posat a contri· 
bució nous elements de reflexió, que no haurien d'impedir -ben 
a l contrari- e l tractamen t de la qüestió. 

2. La C.E.T. També aquí caldria demanar a ls nostres bis
bes que assumissin aquests problemes al nivell que els per
toca: 
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a) Immigració. Afrontar el tema de la pastoral de la immi
gració. Arribar a establir unes línies definides. 

b) Sacramentalització. Posar seriosament aquest problema 
sobre la taula amb vista a fer alguns passos coHectivament. 

El reciclatge 

1. Nosaltres. Ens cal continuar i aprofundir el reciclatge teo
lògic, bíblic, moral (aquest punt és important) i pastoral , etc., 
dels responsables de la pastoral i del poble cristià en general. 
Hem de continuar el camí emprès per a repensar, formular, viu
re i anunciar la fe en el marc cultural d'avui. 

2. La C.E.T. Caldria demanar als nostres bisbes que esta
blissin un reciclatge sistemàtic i periòdic per als capellans i re
ligiosos, aprofitant les institucions ja existents; que hi siguin 
tinguts en compte els progressos de les ciències humanes; i que 
hi siguin assumits críticament, però cordialment, els supòsits 
de la cultura moderna i les interpeHacions que adreça a la fe 
cristiana i a l'Església institucional. 

Som ben conscients que els temes que acabem de suscitar 
tenen uns nivells que van més enllà de les possibilitats concre
tes dels qui hem participat en el Simposi i hem acudit a aques
tes Jornades. Però també és cert que són línies de treball que 
pot fer seves, al nivell que li correspon, qualsevol comunitat, 
organització, servei o moviment. En aquest sentit, poden tra
duir-se en conclusions operatives i donar lloc a compromisos 
d'actuació. 

Quant a nosaltres, donaríem per ben pagada la nostra tasca 
i àdhuc creuríem que ha valgut la pena tot el treball del Sim
posi, si aquests punts fossin presos en consideració a nivell col
lectiu de manera mínimament eficaç. 
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QUATRE RATLLES 

ROSER BOFill 

Sense crispació 

De la trobada preparatòria que vam fer al Seminari de Bar
celona e l dia 20 d'abril, em van fer pensar una sèrie de punts. 

Algú va dir una frase que em sembla molt vàlida i a tenir 
en compte en aquestes Jornades: . Ens cal ser crítics, però sense 
crispació ». 

Suposo que això, quan s'han rebut alguns cops de dalt, és 
certament difícil. Però em sembla molt important per a fer una 
tasca veritablement pastoral. 

La crispació fa pujar el to i escindeix en blocs. 
Penso que, si el que volem és anar endavant, caldrà analitzar 

les coses amb rigor i serietat. Fent una bona parada. Què són, 
si no, unes jornades de reflexió? Mirar, des de punts de vista di-
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ferents, d'elaborar, com es deia en la carta-programa, una certa 
línia conjunta, em sembla important. 

Vinc més esperançada per trobar unes pistes d'actuació que 
interessada pels altres punts, si bé comprenc, certament, que cal 
analitzar la situació i el moment en què ens trobem, per fer-ne 
un diagnòstic i saber d'on partim_ 

Els cristians de missa de diumenge 

A l'hora de buscar aquestes pistes, jo insistiria que no hem 
d'oblidar que tots nosaltres, els assistents a les jornades, som, 
ens agradi o no confessar-ho, allò tan perillós: una mena d'élite_ 
l, per tan t, crec que no hem de perdre de vista ni -només fal
taria, per Déu!- menysprear els cristians que jo en dic normals_ 
Es a dir la gent que omple, a vegades més i a vegades menys, 
les nostres esglésies els diumenges_ Gent que -cal no oblidar
ho- alimenten tota la seva vida de fe, purament i simplement 
amb la celebració eucarística un cop a la setmana_ 

Són aquests, al meu entendre, els que cal animar en la fe ; i, 
sobretot, fer-los participar intensament d 'aquesta virtut, d'aquest 
do tan fonamental i tan nostre -dels creients-: l'esperança_ 

l , per tant, cal aprofitar el que tenim a l'abast i cal treba
llar molt en les misses dels diumenges. Per exemple, que no 
ens facin dir, que no ens diguin, paraules tota l'estona, sense re· 
pòs; que respectin el silenci. 

També insistiria que es tingui molta cura de les homilies. 
Una homilia pesada i mal feta pot allunyar molta gent de la 
trobada comunitària dominical. En aquest punt, no sé com, però 
caldria que els qui puguin fer-ho siguin molt exigents i avisin els 
capellans que s'allargassen i mortifiquen -que no altra cosa
els assistents. 

Homilies molt curtes. Amb una sola idea central, que perme
ti una reflexió interior i pugui fer de punt de referència que ens 
acompanyi tota la setmana, fins diumenge vinent. Fugir de fra
ses fetes i «clericalment» de moda. 

No puc fer-hi més; però em dol quan veig que es parla amb 
un cert menyspreu de la gent que .només» van a missa els diu
menges. Molts cops penso que és un judici temerari sobre la 
seva fe, judici que crec que no està permès de fer. 

I la tasca de les parròquies -fins ara la majoria encara ens 
reunim a les parròquies- és aprofitar l'ocasió de la trobada dels 
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diumenges per a ajudar la gent a viure la seva fe , a viure com 
a cristians. 

El mateix es pot fer extensible, naturalment, a la recepció 
dels sagraments: baptisme, penitència, matrimoni, etc. Ocasions 
en què la gent va a la parròquia. 

Militants 

El dia de la reunió preparatòria també es va esmentar un pa· 
rell de cops la necessitat de (ormar militants. Comprenc que 
això és molt personal; però, com que jo no he estat mai de cap 
associació, grup, moviment, comunitat de base, etc., es tracta 
d'un punt que se m'escapa. I, per altra banda , ja he dit que tinc 
aHèrgia a les é/ites, i, segons la meva poca experiència, els mi
litants m'han semblat, moltes vegades, més «posseïts de la veri
tat », més, diguem-ne, clericals que els mateixos clergues . Penso 
que deuen ésser necessaris ; però amb una bona dosi de realis
me. M'excuso si el meu judici és dur o va errat. 

Jerarquia 

Queda sempre el problema de o amb la Jerarquia. És ben 
trist que hagi escrit «problema», però tots sabem que ho és. Ho 
és pel fet que és difícil fer arribar el que la gent pensa a nivells 
superiors, ja que, com algú va dir amb una frase ben encertada, 
«no ens criden mai a posar sobre la taula les qüestions que ens 
cremen»_ 

Davant d'això, penso que caldria buscar una estratègia (no 
crispada). Com podria ser convidar els bisbes sistemàticament, 
tossudament; o, si més no, fer-los arribar tota mena de docu
ments, conclusions o debats que s'elaborin. ~s molt possible que 
no se'ls llegeixin. Com també hi ha el perill de rebre 'n alguna 
amones tació. Per això mateix potser seria important fer·los-ho 
arribar 101, perquè, d'aquesta manera, com que hi ha tants de
bats, reunions i jornades, si havien d'amonestar tothom en sor
tirien malparats i en farien un gra massa ... 

Penso que tot el que es faci en aquest sentit cal presentar
ho conjuntament laics i capellans, a fi que aquests, més a l'a
bast de la Jerarquia, no en surtin més perjudicats. 

Bé, sóc conscient que tot això últim és molt ingenu. 
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es un problema gran, aquest de la Jerarquia i el poble. 
I tots tenim la temptació de r soldre'l dient «que s'ho facin; 

nosaltres anem fent». Es una solució, perquè, d'altra manera no 
es faria res. Però penso que no és pas la solució. 

Elaborar una estratègia comuna per disminuir la distància 
entre bisbes i cristians normals i poder participar tots un xic 
més en la mateixa comunitat, seria una tasca ben important. 

Aquests són, molt breument i per sobre, els dos punts que 
a mi m'agradaria treballar en el Simposi: 

- com evangelitzar el poble cristià, com comunicar-li espe
rança; trobar la manera que la gent entengui i visqui la bona 
notícia; 

- i, en segon lloc, trobar la manera d'establir unes rela
cions, sense tibantors, amb la Jerarquia. Aquest segon punt em 
sembla difícil: cal intentar-ho? 
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PEL BROC GROS 

SALVADOR CARDÚS I JOAN ESTRUCH 

Malgrat que la nostra línia de recerca té un caire general 
i teòric, deliberadament poc eclesio-cèntric, en l'anàlisi dels fe
nòmens religiosos, estem ben convençuts que la nostra perspec
tiva i la que es faci des d 'una posIció decididament eclesial hau
rien de ser molt més complementàries que no pas contradictò
ries. És des d'aquest esperit de coHaboració i crítica constructiva 
que ens atrevim a fer una breu i modesta aportació. 

Posar l'Església al dia: revisió critica de l'aggiornamento 

Nosaltres proposaríem d'emmarcar l'anàlisi que es vol fer de 
la situació actual de l'Església catalana en un intent d'examen 
o de revisió crítica de tot el procés d'aggiornamento dels dar
rers anys. (Aquesta proposta ja ha estat expressada i breument 
plantejada en la nostra comunicació a les darreres Jornades del 
MIlC, els dies 28 i 29 d'abril, i en diversos articles publicats 
anteriorment). 

En definitiva, creiem que ja potser és l'hora de preguntar
se a fons i sense por fins on hom pot parlar d'èxits de l'aggior
namento, i fins on de fracàs. De preguntar·se, sobretot, s i no 
hem estat fent un esforç sistemàtic d'adaptació, de «posar el 
rellotge a l'hora», però fet acríticament, és a dir, donant per su
posat que «l'hora» a la qual posàvem el rellotge era necessària
men t la bona. D'una banda critiquem el tipus de model de so
cietat que se'ns imposa, i d'altra banda posem el rellotge de l'Es
glésia a l'hora d'aquest mateix model de societat. Els sentiments 
de frustració no són d'estranyar ... 

Tanmateix, ens semblaria perillós voler distingir entre una Es
glésia al compàs del temps i una Església a remolc del temps. 
Primer, perquè caldria saber si anar al compàs no és, en defini
tiva, una de les modalitats possibles del fet d'anar a remolc; 
i segon, perquè abans caldria discernir si realment aquest «tempS lf 
demana que hom s'hi posi a compàs, o bé que hom hi navegui 
a vegades contra corrent. 
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És en aquest sentit que caldria entendre el recurs a l'eslò
gan de la lectura dels signes del temps. L'Església s'ha passat 
anys escarrassant-se a llegir signes del temps. 

AI costat de totes les innegables i indubtables conseqüències 
positives que això ha tingut, creiem que hi ha també un pro
blema: a saber, que l'Església, preocupada per llegir els signes 
del temps, s'ha passat anys i anys sense ni tan sols preguntar
se per la possibilitat d'escriure'n algun de tant en tant. 

Amb això no volem pas dir que no calgui continuar fent un 
esforç per llegir els signes del temps ; volem dir, simplement, que 
amb això no n'hi ha prou, que la lectura no hauria d'ésser mai 
una lectura acrítica, i que el qui llegeix i no escriu va sempre 
a remolc. 

En molts camps diferents, com és ara la litúrgia i la cate
quesi , per a no parlar ja de qüestions com l'escola i el divorci, 
¿no canviaria de manera força radical el plantejament si no es
tiguéssim únicament pendents de l'adaptació, que no és en el 
fons altra cosa que una voluntat de preservació d'una certa cre
dibilitat a curt termini? 

Minories, Jerarquia I Poble 

L'altre punt que no voldríem defugir, tot i que és força dc· 
Iicat , però gosant esperar no ésser mal interpretats, és el de 
l'autocrítica i el clericalisme. 

Hom parla sovint de l'existència d'un desfasament entre unes 
minories i, d'una banda, la jerarquia i, d'altra banda, el poble. 
Es reprèn així, en uns termes objectius i exempts de connota~ 
cions valoratives i de judicis previs ( = pre·judicis), aquella ti
pologia de l'Església-ghetto, nostàlgica i a la defensiva, l 'Esglé· 
sia folklòrica, suport de les apetències religioses de la massa, 
i una Església «amb vivència interna, plural , present al món, en 
actitud de servei, etc.». 

Som-hi! Per què no reconeixem que aquestes tipologies pano
ràmiques (com el cinemascope) s'assemblen massa a les peHícu· 
les ianquis de bons i dolents, amb happy end i petó final de la 
noia bonica inclòs? Per què no ens adonem que no és lícit con
traposar unes categories definides en termes purament nega
tius (ghetto, defensiva, folklore, apetència, massa) a una altra 
de definida en termes positius (i abstractes)? l si giréssim la 
truita? l si miréssim de comprendre els possibles valors del 
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ghetto, tals com històricament cns els han mostrat els fidels 
membres de la diàspora jueva; o els possibles valors del folklo
re?: «Para Juan d e Mairena -escriu A. Machad~ lla era e l fol
klore Ull estudio de las remilliscencias de viejas culturas, de ele
rnenlos muerlos que arrastra incol1Scienle11lente el aima del pue
blo ( ... ). Pel1saba Mairena que el folklore era cultura viva y crea
dora de .'" pueblo ( .. . ).» 

Tornem, però, a una terminologia més objectiva: desfasa
ment entre una minoria i, d'una banda la jerarquia, d 'altra ban
da el poble. Per què automàticament tenim la temptació de cri
ticar els bisbes «conservadors» i e l poble «poc promocionat »? 
Per què, per comptes d'això, no mirem de fer la nostra autocrí
tica de minoria «progressista»? 

No diem que els bisbes no siguin «criticables»; però, quin 
sentit té fer aquesta crítica si no som capaços de criticar-nos 
prèviament nosaltres mateixos? Per què ens encaparrem a es
tar convençuts que «la biga de l'ull », la hi tenen ells, i nosal
tres -3 tot estirar- només «una palla»? 

I per què, mentre parlem d'Església dels pobres i d'Església 
del poble, tenim tan poc respec te a aquest poble que tan sols 
l'acceptem tal i com nosaltres voldríem que fos; tal i com nos
altres voldríem l11a/wr-lo i menar-lo? Manar el poble és, per part 
dels capellans, literalment c/erocràcia. Menar el poble, si el grec 
i les etimologies no ens fallen , és exactament demagògia. Fins 
quan, a l'hora d'analitzar les fa lles en el diagnòstic de la s itua
ció de l 'Església, continuarem buscant la causa d'aquestes fa
lles en e ls altres, i no en nosaltres mate ixos? ¿I:.s que nosaltres 
ens fiquem amb els centres de poder tan sols perquè ens con
siderem real s - i frustrades- alternatives de poder? 

Som conscients que aquesta mena de final «molta vivacc» pot 
ésser interpretat en clau conservadora, restauracionista, i gai· 
rebé reaccionària. Voldríem dir, simplement, no sols que no és 
l'única clau possible, s inó que tampoc no és la nos tra. 
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-~. 
L'EVANGELITZACIÓ DEL MÓN OBRER 

A CATALUNYA: UNA NOVA ETAPA? 

FLORENCI COSTA 

En un apartat del resum de les aportacions dels grups del 
Simposi, llegim: .S6n molts els qui fan notar l'aband6 per part 
de l'Església dels sectors més marginats, sobretot dels obrers 
i els immigrats. En aquest punt, l'Església s'enfronta també al 
gran problema de la presentació del missatge cristià per a l'ho
me d'avui, que sigui realment alliberadora i constitueixi una 
resposta vàlida als desafiaments del nostre món. Per a dur a 
terme aquesta empresa, li caldrà coratge per a vèncer les seves 
pors i perplexitats davant la cultura moderna, i també molta 
autenticitat i imaginació creadora ». 

Em referiré sobretot al primer punt, tenint en compte, però, 
que el segon hi va lligat. Tot i que el problema de la resposta 
creient a l'home d'avui sobrepassa la qüestió de l'evangelització 
del món obrer, no hi ha dubte que aquest món està impregnat 
d'una cultura nova, que exigeix ser evangelitzada des de dins. 

Una mica d'història 

És un fet que l'Església catalana, millor dit, un sector de l'Es
glésia, va ser pioner, dins l'Estat espanyol, d'un nou es til d'a
dreçar al món obrer el missatge de l'Evangeli. Els anomenats 
moviments especialitzats, JOC, HOAC, i més tard ACO, van ar
relar fortament ací. Durant el període que va del 1950 al 1970 
s'esmerçaren bona part de les energies de preveres i de laics en 
una tasca de conscienciació i d'evangelització. Tot plegat, és 
cert, molt condicionat per les circumstàncies polítiques i ecle
sials del moment. 

Quan va arribar la tan coneguda crisi, els moviments escla
taren per causes realment complexes, que giraven sobre aquests 
eixos, molt implicats mútuament: la malfiança d'una part de la 
Jerarquia, atiada pel Règim; els canvis profunds que s'anuncia
ven i s'encetaven en el conjunt de la societat; i les contradic
cions internes dels moviments. 
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Amb tot , el treball fe t aquells anys fou globalment fecund: és 
un fet reconegut la quantitat de líders obrers actuals formats 
en els moviments; per altra banda, hi ha realitats d 'Església en 
el món popular que s'han mantingut i s'afermen d'una manera 
esperançadora. 

El que voldria subratllar, sobretot, és que el problema de l'e
vangelització del món obrer i popular subsisteix; que les respos
tes intentades pels movimen ts no han estat pas substituïdes del 
tot ; que les noves circumstàncies plantegen nous desafiaments; 
i finalment, que seria hora que l'Església, a Catalunya, d 'una 
manera conju nta, vencés Ics «pors i perplexitats» de cara a l'e
vangelització del poble. 

Dues qüestions de fons 

Abans de plan tejar aspectes més concrets, deixeu-me apun
tar un parell de qüestions que continuen plantejades a nivell 
ecl es ial i que cal posar sobre la taula per tal que tots plegats 
hl aprofundim. 

1. La primera, la formularia així: ¿J:.s veritat que predomi
na a l'Església de Catalunya una mentalitat burgesa? No és ací 
el lloc de respondre-hi amb anàl isis i reflexions profundes. Amb 
tot, fa la impressió que hi ha un cert replegament cap a una 
defensa de valors, alguns dels quals no es veuen exactament 
igual des del món obrer (penso, per exemple, en la qüestió d ita 
de «la llibertat d'ensenyament » ... ); que hi ha també una certa 
por davant forces polítiques i ideològiques que s 'afirmen en el 
nou clima de lli bertat i de les quals es recela d'una manera 
glohal. 

Enfront d'això, convindria valorar molt, en aquests moments, 
la veu de creients compromesos en e l món obrer i popular que 
d'una manera sèria i serena afirmin la solidaritat amb el propi 
medi i la voluntat d 'evangelització. Llàstima que hi ha gent que, 
en aq uesta tasca, s'han cansat o s'han «cremat»; això ha em
pobrit l'Església d 'una vitalitat que podria ser envangèlicament 
transformadora, fent-hl més present la veu del poble treballa
dor. 

2. L'altra qüestió és aquesta: Què volem dir quan parlem 
d'una Església catalana? No hem d'oblidar que una gran part 
del món obrer i popular és gent immigrada. L'experiència ens 
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mostra dues respostes pastorals extremes que es donen a aquest 
fet: l'una, més de tipus cultural, afirma la necessitat de la in
tegració total, fixant-se més en aspectes com la llengua, etc. 
L'altra, fent una certa anàlisi de classe, menysprea la diferèn
cia cultural. 

Crec que l'autèntica resposta, cal cercar-la, i de fet s'hi ha 
treballat i s'hi treballa, en dos sentits complementaris: compren
dre .des de dins. el fet migratori amb totes les dimensions po
lítiques i culturals, i per altra banda, situar-lo històricament en 
una perspectiva de futur. El treball fet a Barcelona darrerament, 
en les Jornades sobre Església i immigració, anava sens dubte 
en aquesta direcció. 

Un treball constant i a llarg termini 

Amb el pas de la dictadura a la democràcia, han canviat al
guns dels supòsits en què es basava el treball d'evangelització 
del món obrer. 

Així. per exemple, la llibertat organitzativa a nivell sindical 
i polític aporta un element nou. Els plantejaments de grups i 
moviments cristians han de tenir-lo necessàriament en compte 
i han d'evitar més que mai la temptació de tancament, l'intent 
de constituir-se en alternatives sindicals i polítiques, o simple
ment de semblar-ho. Amb tot, tant en grups adults com juvenils, 
el necessari treball evangelitzador ha d'anar unit a un treball 
de conscienciació per tal d'evitar dualismes en la relació fe-vida. 
L'equilibri en aquest punt és important. 

Una de les ambigüitats de la tasca evangelitzadora del medi 
obrer en el temps de la clandestinitat venia del fet mateix de 
la manca de llibertat d'associació. Llavors, es desdibuixava la seva 
funció específica de formació i sosteniment d'una fe viscuda 
en el propi ambient. Ara cal que els moviments, grups i comu
nitats clarifiquin bé la seva identitat. l , pel que fa a Catalunya, 
crec que és una tasca que s'està duent a terme. 

La nova situació també suposa nous desafiaments: la inserció 
dels cristians en el medi obrer, l'autenticitat del testimoniatge, 
la capacitat dels grups de constituir dins l'Església un ferment 
de transformació evangèlica, seran les pedres de toc dels prò
xims anys. La crisi econòmica, l'agudització de contradiccions i 
lluites, la possible por i la involució de sectors de l'Església se
ran proves força dures per als qui continuem creient en la pos
sibilitat d'anunciar Jesucrist al món obrer i popular. 
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Per on caldrà caminar? Cal inventar-ho tot de nou ? Jo crec 
que, al nostre país, solem patir una mica de l'afany de nove tats 
i de la recerca de fórmules màgiques. Jo crec , més aviat, en 
un trebal1 constant i a llarg termini , potenciant els moviments, 
els grups , les comunitats i parròquies populars que existeixen, 
i afavorint sobretot una coordinació que pot ser fecunda. 

Penso que és un temps de noves esperances, però també de 
noves re sponsabilita ts. Ens demanarà un arrelament fort en 
una ex periència de Déu en la vida i l'acció del poble, una capa
c itat de confrontació i de diàleg, un mínim de projecte de futur. 

Catalunya és Barcelona . i la resta 

Fina lment , vold ri a assenyalar una qüestió que considero im
portant. Jo parlo des de fora de Barcelona, concretament des 
de la diòcesi de Vic. I no em costa gens reconèixer, sense fer es
tudis sociològics profunds , que tant la realit at humana i social 
com l'eclesial ens fa depenent s de la macrodiòcesi del «cap i 
casah. 

Pel que fa a l treball pastoral en el món obrer, això és enca
ra més clar. Sempre que les a ltres diòcesis sàpiguen analitza r 
les realitats pròpies i treballar-hi tenint en compte a llò que hi 
ha d'específic (per exemple, el context rura l del món industri al 
a les comarqll ~:-i .. . ). 

Aleshores, sense renunciar a la nostra responsabilitat , i tenint 
en compte que ens sentim una única com unit a t eclesia l a Ca
talunya, s í que podem demanar a Barcelona algunes coses. Per 
exemple : 

1. Que es continuï avençant en el replantejament d 'un tre
ball evangelitzador del mÓn obrer, del qual són signes esperança
dors el renaixement de moviments i els darrers intent s reeixits 
de coordinació amb comunitats popula rs i alt res ins tàncies ; 
aquests fe ts, per si sols, ja tenen influència fora de Barcelona. 

2. Que, en aq uests moments de represa, hi hagi un treball 
de clarificació i de convergència entre realitats que han nascut 
en certs moments històrics i que, en funció d'un treball d 'evan
gelització coherent a tot Catalunya, caldria almenys que no es 
fixessin en postures antagòniques. Em refere ixo, per exemple, 
a ls moviments HOAC i ACO, i als juvenils JOC i JOBAC. En al
guns bisbats de la resta de Catalunya, on hi ha una rea litat im
portant de JOC i HOAC, confiem que se'ns ajudi a fer un treball 
unitari , ara més necessari que mai. 
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3. Que tingui més espai, en totes les instàncies de reflexió 
i estudi eclesials concentrades a Barcelona, la problemàtica de 
l'evangelització del món obrer a Catalunya en les seves diferents 
dimensions (sociològica, teològica, pastoral, etc.). 

En una comunicació com aquesta, necessàriament curta, pot
ser unes qüestions molt serioses hi són tractades amb lleugere
sa. Espero que els interrogants i les propostes siguin acollits 
senzillament com el que són: una veu més dins l'esforç comú 
de respondre d'una manera eclesial a la crida sempre renovada 
de Jesucrist a comunicar la bona nova del Regne a tots, especial
ment als més pobres. 
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LA PARTICIPACiÓ DE LA DONA 

JOAN GOMIS 

Entre els signes dels temps que esmenta la primera part de 
la Pacem in terris -la promoció econòmico-social de les classes 
treballadores, l'ingrés de la dona en la vida pública i la tendèn
cia a la igualtat entre tots els pobles-, segurament el segon punt 
ha estat el menys a tès aques ts darrers anys dins l'Església ca· 
tòlica. 

Acceptant la distinció en tre vida pública i privada en l'Es
glésia, la dona ha tingut tradicionalment un paper de debò fo· 
namental a la privada, encara que generalment poc reconegut. 
A la vida pública, al costat de la tradicional presència de Ma· 
ria -i no em semblaria pas ara un encert reduir-la a una OID

bra vergonyant- i de les devocions marianes -realitat complexa, 
que no pretenc analitzar aquí-, la dona ha estat ben fortament 
discriminada, i en l'actualitat això es fa més palès i cridaner 
encara en contrast amb el seu pes progressiu, per bé que sigui 
reduït, en moltes societats civils. 

Les relativament recents reafirmacions vaticanes contra l'or· 
denació de les dones, les raons objectives contra la qual no ati
no a veure, en són un exemple. Diu la Pacem in terris: «En la 
dona esdevé sempre més clara i operant la consciència de la 
pròpia dignitat. Sap prou que no pot consentir que sigui con· 
siderada i tractada com un instrument: reclama els drets i deu
res dignes de la persona hum ana, tant en l'àmbit de la vida do
mèstica com en el de la vida pública». 

Paraules excel'lents, que cal considerar, també!, dins l'àmbit 
de l'Església. I dins qualsevol projecte de pastoraL J!s veritat 
que raons culturals, i no causes naturals, poden ser un fre a 
aquesta participació plena i a l'accés ampli a uns certs nivells 
que, si voleu , en podem dir de servei, però que els sociòlegs en 
dirien de poder. 

Però, si és cert que hi ha coses que han variat positivament, 
i que suposo que la gran majoria dels projectes pastorals in
clouen homes i dones, encara són indispensables àmplies refe
rències específiques, i no només afegits de darrera hora o de 
compromís, i iniciatives concretes de cara a la participació de 
la dona. 
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DOS PROBL~MES NEURÀLGICS 

JESÚS HUGUET 

AI servei de la vida 

L'exigència, em penso, és clara: la voluntat de Déu és que 
l'home visqui. I Jesucrist ha vingut perquè tinguem vida i vida 
abundant. 

Ara bé, crec que el cristianisme, tal com el presenta l'Esglé
sia, no està prou al servei de la vida, en un doble sentit: no és 
un missatge de vida, per a la vida. O sigui, no és presentat com 
un missatge de vida, al servei de la vida de la gent. 

I. En primer lloc. Tots tenim una mica la impressió que no 
arribem a la vida de la gent, que la realitat de la vida se'ns es
capa, que el gran corrent de la vida no passa pels nostres ca
nals. En una paraula que estem una mica fora de joc. 

a) Per una banda, hem perdut el tren. Ja no es tracta de la 
poca capacitat, com deia algú, per a escriure signes, sinó fins i tot 
per a llegir-los; ja no es tracta de tibar el procés del món , sinó 
de seguir-lo. Això fa que l'Església, com a realitat global, vagi 
quedant desfasada, desbordada en molts aspectes i que la gent, 
la societat, busqui la solució dels grans problemes sense comptar 
amb ella. 

Crec que aquest retard de l'Església és degut a tot un llast 
que arrossega de pors, complexos i interessos poc evangèlics. 
L'Església hauria d'esdevenir més pobra i transparent, fins a ser 
capaç de mirar de cara els problemes més punyents, tant de fora 
com de l'interior de l'Església, posar-los damunt la taula sense 
reserves i deixar que tothom pugui expressar·se lliurement. 

b) I. per altra banda , no som gaire capaços d'abaixar·nos 
fin s a la vida real, concreta, a la vida de cada dia de la nostra 
gent. Això fa que l'Església i el seu missatge els diguin ben 
poca cosa i els resultin cada cop més ininteressants. El capellà 
con tinua essenI un segregat. 

En aquest sentit , crec que l'entrada franca dels laics -de 
laics ve ritables, no de laics c1ericalitzats- podria representar 
també l'entrada de la vida a l'Església . 
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2. En segon lloc, no hem sabut presentar el crist ianisme 
com un missatge de vida. 

Jesucrist compara moltes vegades el viure cristià a un ban
que t de bodes , però el nos tre cristianisme sembla més aviat un 
funeral. L'Església apareix encara. en molts aspectes com un 
sistema repressiu. 

Dissabte passat , en una entrevista del Correu Català, "es
criptora Carme Rie ra, després de reconèixe r el caràcter intensa
ment religiós de la seva infantesa i de la seva adolescència, con
fessava: «Però, fina lment , ho vaig deixar estar tot. Em quedo 
amb la fi gu ra de Crist i la seva. doctr ina de l'amor com a única 
cosa aprofitabl e. Pe r què? Doncs perquè trobo el cristianisme 
castrant. Jo reivindico e l plaer, fin s i tot e l físic, la joia de viu
re, mentre la religió predica la renúncia, el sacrifici, la conscièn
cia de culpa i t 'aboca a la mort com l'alliberament més gran ll. 

Crec que la situació present, en quan t obliga l'Església a fer 
e l pas de la imposició a l'oferta , rep resenta el gran desafiament; 
però a l mateix temps la gran oportunitat: la de recuperar e l 
sentit de les realitat s c ri stianes en la vida i presenta r e l cris
ti anisme com a llò que realm ent és, com un missatge de benau
rança, d'al liberament i de vicia. Mentrestant l'Església haurà de 
desfer-sc de tot a llò que la fa aparèixer de vegades més com un 
sagrament de rep ress ió que d'all iberació. 

L'animació dels animadors 

Vulguem o no, e ls cape llans, a lmenys en el s is tema actua l, 
ocupem un lloc clau i exerci m un paper decisiu en l'Església. 
Per tant, es tic convençut que no aconseguirem de reanima r l' Es
glésia s i no aconseguim d'animar els capellans. 

I. Causes. El desün im actual dels capell ans, jo l'a tribui ria 
principa lment a dues causes: Ulta de signe afecliu i W Ul altra de 
signe professional. 

a} En primt!r lloc, la desintegració de la socie ta t cris tiana 
i la fa lta de comunitats renovades ha fet que la major part de 
capellans es vegin privats d'aquell reconeixement i estimació 
que tothom necessita per viu re. A a ixò cal afegir-hi en mol ts 
casos e l pes d 'Ull celibat assum it només com una condició per 
31 sac.'rcloci i que ha pe rdut la major part de les motivacions 
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invocades en el temps de formació . I, fina lment, el ritme de la 
vida moderna, l'individualisme i els recels existents en l'esta
men t clerical han deteriorat el clima d'ami stat entre els cape
llans. 

b) En l'aspecte professional, el capellà, generalment , es veu 
cada cop menys so1-lic itat. Això el fa sentir cada cop menys útil 
o necessari. Sota una aparença de «pluriempleo )) s'amaga de 
vegades una situació d'atur forçós. La seva pastora l, bàsicament 
litúrgica i burocràtica, és poc gratificant. De vegades té la impres
sió d'ésser simplement utilitzat. El treball més personalitzat i més 
enriquidor s'ha polaritzat en uns pocs de forta irradiació perso
nal o especialment dotats. Per altra banda, la formació rebuda 
no li permet cercar una complementació en altres treballs. 

2. Solucions. 

a) A ni,·e ll oficia l, ment re s'esperen temps més propicis, 
s'insinuen dues línies de solució . 

La de recolzar-se en els capellans menys problcma litz~ts ¡ fer 
una mica cas omís dels alt res. Això fa que aquests alt res se sen
tin fins a un cert punt ma rginats, cosa que no els ajuda :l resol
dre els seus problemes i a recuperar la iHu si6, s i no arriben 
a deixar-ho tot o a solucionar-se la situació pel seu compte. 

O la de recolzar-se en els laics, en ci poble, en la majoria 
silenciosa. Ara bé, s i per una part estem convençuts que la in
corporació de laics valuosos pot ajuda r a sanejar i revitalitzar 
l'àmbit clerical , per altra, no creiem que, almenys en e l s istema 
actual, el laics, o el poble . puguin arribar a suplir uns capellans 
desanimats. 

b) La solució creiem que només està en l'afrontament rea
li sta i sense prejudicis del problema global dels ministeris ¡, 
més en particular, de la configuració del ministeri presbiteral 
en la situació present, tenint en compte tot el seu con text ecle
sial, humà i social. 

Cada vegada estem més persuadits que la veritable renova
ció de l'estatut del capellà passa, sense quedar-s'hi, pel celibat 
opcional i l'emancipació econòmica. No volem dir que tots els 
capellans s'hagin de guanyar Ja vida treballant, sinó que han de 
ser capaços de fer-ho . Les altres renovacions, sense això, no pas
sen d'adaptacions barates . 
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CAPELLANS JOVES 

PER AL MÓN RURAL 

JOSEP JUNYENT 

Ahir 

En la pastoral antiga, solia haver-li a cada poble un rector 
i un vicari. El senyor rector atenia més la gent gran . El vicari 
tradicionalment atenia c i jovent. El vicari solia estar entre el 
jovent del poble coHaborant en coses més o menys de tot el jo
vent del poble : teatre, caramelles, assaigs de cant, coses d'es
port. 

No és pas que calgui idealitzar-ho gens, però sí que, en una 
Església clerical, el vicari constituïa una presència d 'Església en
tre e l jovent i, d'una manera o altra, sempre trobava un grup 
de joves i noies que acceptaven alguna acció sacerdotal pasto
ral. El vicari era renovat amb alguna freqüència, sovint exces
siva, i cada lleva de jovent podia crear alguna cosa en què el 
vicari participava. 

El contacte almenys era poss ible i sovint real; sense discutir
ne ara els graus de profunditat que deuria ser difícil de mesurar 
estadísticament. La cristianització del món rural hi devia tenir 
alguna cosa a veurc. Segurament moltíssims homes i dones de 
la nostra ruralia, en la seva entranya cristiana, hi deuen tenir 
marques positi ves dels contactes de joventut amb els vicaris. 

Avui 

En la pastoral actual, de gairebé tots els pobles ha desapare
gut la figura del vicari. Grans zones rural s deuen haver restat 
amb la presència només de capellans de mitja edat o vells . El 
jovent hi resta ben sovint sense contacte específic amb l'Esglé
sia, com no sigui el burocràtic o litúrgic , s i el darrer es dóna. 
I això, en una Església que, en el món rural, no és pas menys 
clerical que abans. 

D'altra banda sembla que no ha cridat massa l'atenció per 
part de ningú i no s'hi ha cercat solució de recanvi. Més aviat 
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tot el planteig de crisi d'identitat sacerdotal, tan urbà, ha tapat 
el problema i fa semblar que aquella presència de «vicari. del 
món rural no fos cap cosa ni útil ni desitjable. :esser present 
a totes les reunions de veïns d'un barri ciutadà i a les tasques 
cíviques és una cosa pastoralment envejable. Ara, ésser present 
en uns assaigs de teatre o en unes caramelles de poble o als 
plantejaments dels problemes locals d'uns pobles rurals no deu 
pas valer gens la pena. Amb tot, en aquests llocs, s'hi configu
ren unes vides que esperen d'ésser evangelitzades. 

Demà 

De cara al futur del mÓn rural i de les lleves de jovent que 
hi van pujant, i en la impossibilitat -i segurament en la no ne
cessitat- d'un vicari a cada poble, sembla que sl que caldrà de
limitar zones abastables i repartir estratègicament capellans jo
ves per al jovent -segurament en connexió amb el Moviment 
rural d'adults-, per a formar minories discretíssimes de fer
ment evangelitzador. Però segurament que també hauran de tro
bar maneres de participar en accions més àmplies i més de 
«tot el poble., aconseguint de no ésser el foraster que ve a treu
re el cap de tant en tant per a això o per a allò, sinó la persona 
integrada o, si voleu, encarnada enmig d'aquest món rural. 

Tenint present que un problema gravíssim del món rural 
i dels joves rurals, és la dificultat d'expressió, potser caldria va
lorar els mitjans d'expressió i no sols el tradicional del teatre. 
Penso si aquests responsables del jovent, endemés de la tasca 
especifica d'un Moviment rural, no podrien crear un tipus d'es
coles per a joves rurals on es difonguessin una cultura adequada 
i moltes tècniques d'expressió. Concretament penso en el tipus 
d'escoles rurals de Mi1ani, a la Toscana. 

Em sembla que és l'hora que els capellans rurals agafin el 
toro per les banyes. Que pensin què cal fer i com cal fer-ho, 
per a ésser uns «alliberats» als quals el món rural pugui agrair 
el seu «alliberament». Perquè d'all iberats, a ple temps o a mig 
temps, és cert que l'evangelització del món rural en necessita. 
Que no es pugui dir, com ja s'està dient dels metges: que no hi 
ha qui vulgui anar al mÓn rural, o que només hi va qui no és 
bo per a altra cosa. 

Que no es pugui dir, que si el món rural és el gran marginat 
del nostre temps, també ho és per part de l'Església. 

50 



RETROBAR UN DINAMISME 

D'ESGLÉSIA 
MANUEL LLADONOSA I RAMON PRAT 

Entre una apatia general i uns signes de futur 

1. L'Església catalana, aquests darrers anys, ha estat més 
una bona spdnter que no pas una bona corredora de fons. Ha 
estat capaç de fer coses importants (per exemple, la Setmana 
de Pastoral, l'any 1970, a Lleida). però aïll ades i sense continuï
tat. 

Si ens aproximem a les bases cristianes, podem trobar ele
ments de molta qualitat, però dispersos. No és ara el moment 
de fer-ne inventari, encara que convé constatar-ho. 

2. Aquesta és la nostra realitat: una Església, amb capaci· 
tat de renovació, que disposa dels elements capaços de realit
zar-la, però sense «catalitzadors» que provoquin la reacció i sen
se condicions ambientals que l'afavoreixin. Tot plegat ha creat 
un clima de «passotisme» que, per una banda, ens està conduint 
cap al desencant i, per l'altra, fa difícil que e ls esforços que van 
emergint de la base i del poble esdevinguin significatius, perquè 
queden diluïts en l'apatia genera l. Aquest a tzucac ambiental és 
el desafiament més important que tenim. 

3. Hi ha, cal dir-ho, alguns signes de futur que pel seu ta
rannà poden ésser punts lluminosos d'esperança. Sense cap in
tent de fer-ne un inventari complet, podem assenyalar-ne al
guns: in stitucions com la Facu1tat de Teologia i el Centre d'Es
tudis Pastorals que, s i més no, ajuden a relacionar persones i a 
impulsar-les vers la renovació; la represa dels moviments espe
cialitzats ..de joves i adul ts que preparen militants cristians; al
gunes parròquies i comunitats de base que, sense perdre el temps 
en lamentacions, van construint el futur possible, etc. 

La solució és dins nostre 

En certa manera, la nostra s ituació és com la d'aquell malalt 
que visita el psicòleg perquè està deprimit i aquest li comunica 
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que la solució dels seus mals únicament es troba dins d'ell ma
teix. La terapèutica en aquests casos consisteix a trencar el cer
cle viciós: perquè hi ha una depressió, el malalt no fa cap pas 
-<:osa que li tornaria la salut- i, perquè no fa cap pas, conti
nua deprimit. La solució, doncs, és dins de nosaltres. 

Davant d'això no són vàlides les actituds negatives i desani· 
madores ni tampoc les que es limiten a «pur inteHectualisme.» 
Seria més positiu que féssim com els apòstols quan es troben 
enmig de la tempesta (Lc 8,22-25) i, veient-se perduts, no els ve 
altra iniciativa que despertar Jesús per tal que els resolgui la 
si tuació. Realment van ésser molt poca cosa, perquè no es van 
enfrontar amb la realitat. Ara bé, hem de reconèixer que hau
ria estat pitjor «enviar la barca a rodar». 

Preguntes orientadores 

Potser en aquests moments ens hauríem de fer tots plegats 
(des dels bisbes fins als militants) unes quantes preguntes per 
tal de trobar la solució dins de nosalt res mateixos. La resposta 
a aquestes preguntes ens podria fer de «brúixola. per tal de 
poder navegar dins el moment històric present. Assenyalem-ne 
algunes: 

I. La primera arrenca de les arrels de la fe i podria desvet
llar la memòria coHectiva de Jesús ressuscitat O'esperit dels 
apòstols que no s'enfonsaven mai malgrat les dificultats). Es la 
que apareix al text de Lluc ja citat: «on és la vostra fe? » 

2. La segona fa referència a la meta i l'horitzó i podria des
vetllar l'esperança teologal. Es la que fa Jesús als dos deixebles 
de Joan que el segueixen: «què voleu? (Jo 1,38). 

3. La tercera fa referència al moment històric de Catalunya, 
en la seva represa democràtica i nacional, i en la seva situació 
sòcio-cultural i humana. Aquí es podrien fer moltes preguntes; 
però potser n'hi ha una de clau que sintetitza el quefer del cris
tià: «són evangelitzats els pobres.? (Lc 7,24). 

4. La quarta interpeHa la quotidianitat dels cristians i de 
les insti tucions. Intenta cercar la qualitat pastoral per damunt 
dels objectius tecnocràtics. Es pot formular així: «estem dispo
sats a perdre la vida per tal de trobar-la.? (Mt 10,39). 

5. La darrera neix de l'estat de relacions entre la jerarquia 
i el poble. Ens pot fer avençar tots plegats el fet de plantejar
nos aquesta pregunta: «quin és el servei més gran? (1C 13). 

52 



El treball de cada dia i les perspectives d'un .Concili-

Des d'aquesta plataforma, el primer pas ha de consistir en 
un esforç per cercar la solució de la crisi que travessem, dins 
la mateixa crisi. 

Teòricament podríem desitjar moltes coses, però amb el pe
rill que quedin solament en desigs. Per això sería higiènic, men
talment i espiritualment parlant, que miréssim no tant el pas 
que voldríem fer sinó el que podem fer. Evidentment és el pas 
que ve a continuació dels que hem anat fent fins ara en la pers
pectiva de renovació. La veritable pastoral renovadora és el 
treball de cada dia. 

Tot plegat ens pot anar conduint a fer sorgir la necessitat 
d'un . Concili pastoral català» on elaborem un programa que per
meti treballar sòlidament per tal de passar la torxa de la fe al 
proper miHenari. 
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CRITICA DE LA REALITAT PRESENT 

I PIST~S DE FUTUR 

SALVADOR REGUANT 

L'Església catalana és utòpica i ucrònica 

L'Església catalana avui, i no sols l'Església catalana, es presen
ta amb unes característiques que, per dir-ho d'una manera sim
ple i resumida, la fan notablement utòpica i ucrònica. Explicaré 
en quin sentit entenc que se li poden aplicar aquests dos epí
tets. 

I. Utòpica. L'Església catalana no acaba de ser catalana. El 
fet de tenir uns bisbes catalans és més una condici6 que una 
soluci6, ja que sembla absolutament clar que una comunitat 
eclesial ha d'autodirigir-se i que no pot tenir uns líders, sigui 
quina sigui la seva funció, estranys a la comunitat. Però una 
veritable Església catalana no existeix, perquè, en els seus as· 
pectes estructurals, l'Església catalana està en situació anàloga 
a la societat civil catalana: no té autonomia. Cal dir que s'hi 
encamina i té consciència de voler encaminar-s'hi. 

En segon lloc, és utòpica perquè no té cap consciència eficaç 
de formar part d'un determinat «continenl», és a dir, de l'Eu
ropa occidental llatina. En aquest aspecte, les coses estan molt 
pitjor. No hi ha cap infrastructura eclesial (ni pràcticament cap 
consciència) que intenti, a n¡veU pràctic, d'expressar aquesta rea
litat: que, en molts aspectes, estem units amb Itàlia, França, 
Bèlgica, Espanya, Portugal.. . (eurocomunisme, història, tempe
rament, situació actual, manera de viure i de reaccionar, etc). 
l també que, més llunyanament, però realment , formem part de 
la humanitat blanca i històricament cristiana. 

2. Ucrònica. L'Església catalana també és voluntàriament, 
encara que molt inconscientment, ucrònica. No viu en el temps. 
l això li és comú amb moltes altres esglésies de diversos paï
sos als quals m'he referit. Fins i tot podem dir que l'Església, 
en la perspectiva vaticana d'aquests últims quinze anys, és i vol 
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ser ucrònica. Personalitzant (encara que no sigui ben exacte), 
podríem dir que el pontificat de Pau VI va representar un es
forç per parar el temps i que el pontificat actual sembla un 
esforç conscient per coHocar l 'Església al marge del temps his· 
tòric. Evidentment, si és així, hi ha una opció a favor d'un dels 
extrems de la tensió dialèctica essència·història. 

En aquest sentit, l'Església catalana és ucrònica en un tant 
per cent notable de les seves idees, actituds i realitzacions. Per 
això, des de la perspectiva neo·iHustrada que caracteritza el 
món inteHectual d'avui, l'Església és obscurantista com poques 
vegades en la seva història. D'ací la manca de credibilitat d'a
questa Església per a l'inteHectual que sintonitza amb la vida 
i les aspiracions de l'home modern; i també per a l'home del 
carrer, impactat per la modernitat. 

Per una Església catalana i encarnada 

D'acord amb aquesta visió simplificada de l'Església catala· 
na actual, i abans de fer propostes o reflexions d'actuació, cal 
veure clarament que hi ha una decisió prèvia a prendre: es 
vol -o no-- una Església catalana; es vol -o no-- una Església 
dels volts de l'any 2000. Hi ha arguments seriosos a favor d'una 
Església desencarnada, la qual cosa na vol dir que na sigui huma· 
na, i moltes esglésies i confessions religioses ens en donen l'c
xemple. Si responem amb un no a totes dues preguntes, i molts 
així ho fan, es tractarà de plantejar una estratègia molt dife· 
rent de si responem que sÍ. 

La reunió d'avui sembla que es basa en la suposició segons 
la qual es contestarà que sí. Sobre aquesta suposició diré tres 
o quatre coses molt simples i generals que potser ens poden 
ajudar a pensar. 

1. L'Església ha d'esforçar·se a ser una com unitat encarnada, 
cosa que només es pot fer impulsant tots els mecani smes dina· 
mitzadors de l'esperit comunitari que es troben en l'home, i fent· 
ho dins d'una perspectiva molt realista i adaptada a la manera 
de ser del poble català. Tan important és aquí la paraula cc>
mtmilal com la paraula encarnada. La primera suposa tot aquell 
cúmul de coses i condicions, de què fa temps que es parla. 
i penso que me'n fareu franc. La paraula encarnada, és conve~ 
nient prendre·la en un sentit global i seriós. Cal dir·nos·ho, nos· 
altres, catalans, que ens refugiem molt en el folklore i la nos-
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tàlgia, donada la nostra història peculiar. Avui i aqui, encarnar
se vol dir integrar-se en la modernitat dins la Iinia d'un poble oc
cidental i llaU. Explicar això i treure'n les conseqüències pràcti
ques seria llarg, per bé que molt interessant; però, ni jo sol po
dria fer-ho ni tinc ara temps per a intentar-ho. 

2. L'Església ha de desprivatitzar-se. Els béns, les organitza
cions, el funcionament, etc., han de passar de privats a públics. 
La societat moderna ha aïllat l'Església, entre altres coses, per
què l'Església s'ha apoderat dels béns públics que ella promogué. 
Perquè perdi l'ai1lament que l'ofega, cal que l'Església passi a 
l'esfera pública allò que té. 

Cal advertir que la història ha barrejat els conceptes de pú
blic i privat referits a aquestes qüestions i que les expressions 
que acabo d'emprar també són confuses. Aquest és un tema im
portant i urgent, però l'hauríem de pensar entre tots. Simplifi
can t molt, intentaré d'explicar-me. Per a entendre'm millor pen
seu en alguna institució o en algun dels béns que pertanyen le
galment a l'Església o a algun grup de l'Església. Per exemple, 
universitats, coBegis, centres ca tòlics, hospitals, esglésies, etc. 

L'Església fundà moltes institucions (com és ara universi
tats) i adquirí molts béns (com és ara e ls temples) per al ser
vei del poble i ho féu moltes vegades quan ningú no ho feia . 
Molts d'aquests béns i institucions li foren arravatats en nom 
de la societat i passaren a ser béns o institucions públics. Els 
que li han restat o han estat creats després, dins i per l'Esglé
sia, són privats en un doble sentit: perquè són considerats així 
per les lleis dels nostres països, i perquè estan absolutament en 
mans de l'autoritat, d'un grup o d'un organisme dins la mateixa 
Església. En aquest segon sentit cal desprivatitzar-los. Tot el que 
ha estat fet pel poble creient ha de ser del poble creient, ja 
que el despotisme iHustrat és anacrònic, encara que existent. 
No té cap interès per a l'home d'avui una institució que es diu 
al seu servei però que no és seva. Pel cap alt l'interessa a nivell 
consumista, com el pot interessar entrar en un comerç. 

3. L'Església ha de recuperar els valors del cristianisme, sen
se restaurar la cristiandat. Les riqueses del cristianisme es per
den per les rebaixes que fan els responsables de les comuni
tats tant petites com grans. ¡;s obvi que hi ha molt cristianisme 
sociològic, però crec que de l'apostasia d 'aquest cristianisme, 
que no era necessària ni convenient, n'és principal culpable, a 
nivell "'Església, l'Església oficial, incapaç de llegir que «no hi 
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ha grec, ni escita, ni home, ni dona », que «no es pol servir dos 
senyors>, que . no és l'home per al dissabte, sinó el dissabte per 
a l'home •.. 

4. L'Església ha d'eixamplar l'horitzó de la cristiandat me
diterrània i acceptar que ja ha passat el predomini del món ru
ral (l'última etapa del qual és el món burgès) i que estem en
trant en un món de predomini, diguem-ne, urbà. 

Les conseqüències, eminentment pràctiques j immediates d'a
questa convicció ens portarien molt lluny. Diré només que cal 
admetre la relativització del cristianisme històric dels últims 
2000 allys i que la defensa dels anomenats «valors tradicionals. 
és, si més no, ambigua. Per tant, hi ha alguna cosa sota aques
ta relativitat i aquests valors tradicionals que ha de fer de pe
dra de toc davant el s signes dels temps i només la imaginació 
ens pot ajudar a ser fidels a la fe . 
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PROBLEMES 

D'INFRAESTRUCTURA 

ENRIC SALA 

L'estructura que configura les diòcesis catalanes està desfa
sada. Avui la vida va més enllà. Llevat de la diòcesi de Solsona, 
la configuració actual, a grans trets, neix en el moment de la 
formació de Catalunya i respon, per tant, a la vida i a les exigèn
cies pastorals d'un altre tipus de societat que certament no són ni 
la vida ni els intents de resposta pastoral que avui necessitem. 

El mateix es pot dir de la majoria de les nostres parròquies, 
especialment a les comarques . 

Existeix un clar desequilibri entre les diòcesis catalanes i a 
l'interior d'una mateixa diòcesi. 

Catalunya no és només Barcelona i la seva àrea metropoli· 
tana. Però tampoc no són Catalunya exclusivament les comar
ques de la resta del país. 

D'aquests fets, que cm limito a apuntar i que crec que s'hau
rien de sometre a una anàlisi ben feta, amb profunditat, se'n des
prenen uns condicionaments que marquen avui el servei pastoral 
que l'Església ha de fer en el nostre pals: 

I. Qualsevol plantejament pastoral global que fem ha de 
tenir molt en compte aquesta realitat dialècaca ciutat-comar
ques, que avui es dóna amb fort relleu al nostre país, i veure 
com es conjuguen aquests elements que s'interfereixen i es con
dicionen per a bé i per a mal. Haurem d'estar molt atents a Ja 
manera com enfronta aquest problema la societat civil, cspecia l~ 

ment el nostre màxim òrgan de govern, la Generalitat de Ca
talunya. 

2. Tant a l'interior de les diòcesis com en el conjunt de l'Es
glésia Catalana, cal anar cap a la creació d'una xaP'xa d'estrl/c
tures intermèdies que vertebrin orgànicament i institucionalment 
la participació dels creients cristians i de llurs comunitats en la 
vida de l'Església, i que els permetin ser presents en les instàn~ 
cies de decisió d'aquesta Església. L'actual atomització jurídica-

58 



pràctica en una es tructura vcrtica l·piramidal impedeix la pràcti
ca de la corresponsab ilitat en la vida de l'Església. 

En aquest terreny vu ll assenyalar el buit que es dóna en la 
nostre Església: la manca d'una es truct ura orgà,úca que perme· 
li la participació del laïca t organitzat en moviments i serveis 
eclesials en la vida de l'Església. 

Aquest fet va estretament lligat amb la necessitat de la red is
tribució de la responsabilitat a l'interior de l'Església. 

3. Necessitat de trobar lloves enti ta ts pastorals, donada la 
inadequació a la societat d'avui de l'actual configuració geogrà
fica-canònica de les parròquies , especialm ent a les comarques . 
No és el mateix un lloc dc cul te que una comunitat cristiana . 

4. Urgència de repensar la redis tribució dels agent s de la 
pastoral a nivell global de Catalunya per tal de minorar l'actual 
d esequilibri entre les diverses diòcesis, les diverses necessitat s 
i els efectius desiguals. 

En aquest capítol voldria afegir -breument, no per man
ca d'importància s inó per no allargar-me més- que cal pren
dre consciència de la necessitat i la urgència que tenim com a 
Església ca/alana d'intentar donar una resposta, d'atendre de
gudame nt, si voleu, sense actituds paternalistes o assistencials, 
aques t grup d'agents de la pastoral, anomenats capellans, procu
I-ant trobar entre tots el seu 11011 eSlalW ell el conjunt de la nos
I ra comw1ilat eclesial. :E:.s un deure de justícia de Iols envers 
uns germans en la fe que, amb més o menys encert però amb 
senzillesa i fideli tat quotidiana, ajuden a fer possible a mb llurs 
vides ci naixemen t i la florida de tantes comunita ts crist ianes 
arreu de la geografia del nostre país. 

5. Per acabar, voldria assenyalar un buit. Un buit que crec 
important en la nostra Església. L'Església catalana es /à mall
cada d'un peP1Samen l propi seriós . 

No es tracta d'una necessitat de l'ordre de l'apologètica o de 
la polèmica. Crec que cal evitar la ca ricatura i no caure preci
sament en aquests nivell s. 

Aquest esforç de pensa ment hauria de tenir dues funcions 
ben clares: 

a) De servei desinteressat. No sé gaire com concre lar-ho. 
Per mi hauria de traduir d'alguna manera l'element fonamental 
de tota realitat cristiana, la gratuïtat. Oferim el nostre pensa
ment a qui pugui interessar sense fons proselitista de cap mena. 
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b) De diàleg permanent amb el pensament d'avui, subratllant 
la dedicació a les anomenades qüestions frontereres i a totes aque
lles que d'alguna manera interpeflen i desafien la fe. 

Com concretar això? No ho sé. Em limito a assenyalar el que 
crec una urgència. Hauríem de trobar el camí entre tots. Crec 
que, entre altres, les seccions de la nostra Facultat de Teologia, 
el C.E.P. i l'ICESB i especialment les persones que els han fet 
possibles en circumstàncies ben difícils, podrien aportar una va
luosa contribució en aquest camp. 

¿Cal que l'Església, com a tal, tingui el seu propi centre de 
pensament, lloc de creació, de confrontació i de divulgació? ¿O 
potser l'Església ha de trobar aquest espai en els àmbits de pen
sament de la societat civil? 

Aquesta segona opció -i deixant ara de banda els seus pro
blemes pràctics- comporta una decisió clara d'anar a dialogar 
en el terreny mateix on es formulen, avui, les interpeHacions més 
serioses per a la fe. Tenir el coratge de córrer aquest risc seria 
fer un gest que, per ell mateix, podria esdevenir signe de la vo
luntat decidida, per part de l'Església, de recobrar la dimensió 
pública de la fe. 

Tots aquests punts -i d'altres que s'han exposat avui aquí- , 
només serà possible fer·los avançar en el marc d'uns nous plan
tejaments entre les diverses diòcesis catalanes, en la direcció de 
fer camí cap a una Església catalana, deixant d'una vegada de 
ser unes esglésies provincianes atomitzades, depenents de tal 
o de qual , per esdevenir una Església madura amb capacitat per 
obrir-se serenament a la comunió amb altres esglésies germa
nes. 
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COP D'ULL 

A L'ESGLÉSIA CATALANA 

EQUIP DE REDACCiÓ DE LA 
REVISTA .CORRESPONDÈNCIA .. 

Malgra t adreçar·se la revista a totes les terres catalanes, els 
membres de l'equip de redacció de «Correspondència . som 
conscients del nostre forçat barcelonisme, característica que no 
facilita copsar de manera global l'Església de Catalunya, per l'en· 
lluernament desenfocador que provoca la proximitat de Bar· 
celona. 

Situació present 

Sobre el tema extens d'El l1Io/l1el11 presel11 de l'Església ca· 
talana, que recomanaria no haver d'improvisar, al costat de l'e· 
vident recuperació de la consciència de catalanitat en bona part 
d'ambients, s'observa una mena de por generalitzada, complex 
d'inferioritat o moral de derrota. Com si per timidesa o vergo
nya hi hagués poc convenciment o poca seguretat en la pròpia 
fe. D'excedir·se ocupant àmbits que no li corresponien o mos· 
trant intransigència en punts avui tranquiHament superats, ara 
sembla que l'Església es va retirant de la circulació pública, i no 
mostra una clara i democràtica voluntat de presència. Hi ha 
poca Hlu si6, manca d'entusiasme, escassa incisivitat evangelitza
dora. 

Hi ha uns quants grups minoritaris que carburen, malgra t la 
jerarquia més que per iniciativa jeràrquica, i mostren una vida 
evangèlica més plausible i consistent, madura i realista que la 
conscI\!ada per inèrcia i rutina en el sincer fervor d'ambients tra
dicionals. Petits grups -que sortosament no distingeixen entre 
laics, reli gioses o capellans- han optat pel recer d'aquesta alter· 
nativa humil, sense massa garanties humanes de futur organit
zat. Hi ha qui considera la situació actual com de latència, sense 
res d'espectacular, i amb una saba que algun dia florirà. Aques· 
ta Església, dita de basc, sembla massa exclusivament de base, 
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mancada de liders i de figures. Els bisbes tenen el càrrec, la 
responsabilitat i la consagració, però no gaudeixen de prestigi 
ni tenen força de convocatòria. No tiren endavant, no llancen 
iniciatives, no estimulen, però tampoc no sancionen ni castiguen 
ni condemnen, alertats o acomplexats per la por de fer el ridícul, 
ben present i galdosa la figura coHectiva mostrada tot al llarg 
del franquisme. 

Tot i mancar de massa relleu, aquest tipus de jerarquia pot 
considerar-se segurament positiu en el context actual, però la 
successió de contratestimonis, sovint a càrrec de clergues o 
d'institucions, és permanent. Gent habitualment distanciada de 
l'Església, en ocasió d'algun ritus o contacte ocasional, surt so
vint reafirmada en la consciència de no voler tenir més tractes 
amb aquesta institució. El record dels qui han tingut o supor
tat «educaci ó religiosa» als coHegis, difícilment podria ser més 
negatiu, mal acollit i contraproduent. 

No existeix l'antic anticlericalisme, i nombrosos capellans, a 
títol personal, han aconseguit fer-se respectar i fins admirar a 
nivell de persones, reclamar atenció envers la pròpia fe, sense, 
però, que aquests símptomes individual s hagin regenerat la ins
titució als ulls de la gent, començant pel Vaticà i els tòpics de 
la infinita riquesa, passant per les monges de la clínica i aca
bant amb el capellà que llegeix sense entonació els textos de la 
missa. 

L'Església no té bona imatge ni té bona premsa -té positi
vament mala premsa en alguns dels seus representants-, però 
la persona sincerament creient no és objecte de burles ni de crí
tiques. Precisament, potser una de les fonts més permanents 
de crítica i autocrítica SÓn personatges i grups de cristians in
quiets. Jesucrist és desconegut j normalment rebaixat de nivell, 
però rarament atacat o menyspreat com a personatge històric. 

Hi ha gent d'Església que limita la seva projecció apostòlica 
a un relativament passiu «compartir», i de les enceses ànsies d'e
vangelització alguns han passat a ocupar·se de la més raonable 
i ben considerada defensa dels drets humans. Costa de trobar 
en quina cosa específica ha de consistir la missió pròpia de l'Es
glésia avui. Acostumada a fer suplències socials, ara que paula
tinament ha d'anar abandonant aquestes suplències, es troba 
que no sap ben bé què fer. De rebot, nombrosos capellans tam· 
poc no ho saben. Ha augmentat la xifra dels qui treballen per 
a subsistir, i ha minvat aquella típica atenció cultual al petit 
ramadet de «fidels i fideles ». 
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Perspectives de futur 

De cara a les perspectives de futur s'ha agreujat de manera 
crònica el seriós interrogant dels futurs servidors de l'Església, 
problema gravíssim que els responsables no mostren haver en· 
carri lat segons tota la seva urgència, confiant, qui sap, en un 
miraculós retorn a uns esquemes que han pasat, o bé esperant 
reaccionar quan les circumstàncies urgeixin, sense preveure res. 

La no-assistència als actes de culte o la no-recepció de deter
minats sagraments «socials. aviat deixaran de ser problema de 
pública convivència_ Caldria pensar un projecte general d'evan
gelització, acostar-se a gent que conserva la sensibilitat religio
sa, eliminant obstacles sovint absurds. 

Segurament caldria superar la barrera una mica artificial de 
les actuals diòcesis, intentar la reducció de l'aparell eclesiàstic, 
en bona part digne dels museus, no romandre en la convicció 
que els diumenges la gent cristiana resta als domicilis de la de
marcació parroquial, sinó que la circulació humana, justament 
els dies de trobada comunitària, esdevé determinant tant en el 
lloc de recepció com en els llocs on la gent marxa. 

Una volta constatat el buit de desencantament que ha pro
duït l'excessiva mitificació de la democràcia com a solució uni
versal, caldria fer adonar que la visió interior, més enllà de les 
polítiques, els partits i la temporalitat, té encara una validesa 
permanent, a la qual Jesucrist aporta una llum sempre nova. Fer 
redescobrir a tots els homes la visió interior, sota totes les eva
sions i totes les formes de superficialitat. Contribuir a la des
trucció de mites, tant eclesiàstics com civils, i constituir el fu· 
tur de la comunitat de cristians sobre fonaments sòlids, crítics, 
ferms. Cura especial a atendre la gent marginada, sota qualsevol 
aspecte, però no en pla de suplència d'organismes oficials, sinó 
com a prestació de caliu humà. Incidir en l'ecologia. Mirar d'am
pliar la xifra de cristians, no pas amb facilitats i rebaixes, sinó 
amb l'ex igència essencial, i superar la consciència subjacent en 
tants catalans de viure, l'Església nostra, en estat de liquidació_ 
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UNA OPCiÓ BÀSICA: 

L'EVANGELITZACIÓ 

MUEC CATALA 

El Moviment d'Universitaris i Estudiants Cristians de Cata
lunya i de les Illes oferim aquesta comunicació amb vista a 
aportar elements que ens ajudin a veure millor el moment pre
sent de l'Església catalana. La primera part vol ésser una con
tribució més genèrica a l 'anàlisi. La segona, una reflexió ja més 
especifica sobre els moviments evangelitzadors de joventut. 

La realitat actual 

Hi ha una afirmaci6 fonamental i prèvia, amb què volem 
començar. Pensem que no podem fer una reflexió sobre l'Esglé
sia catalana sense fer una anàlisi i un diagnòstic de les contra
diccions que viu la nostra societat, les quals tenen repercussions 
fonamentals en la nostra Església. En aquest sentit, voldríem 
suggerir breument algunes pistes d'aquesta anàlisi per tal que 
la missió evangelitzadora de l'Església sigui significativa per al 
nostre món. Ens referirem a Catalunya en general i al món es
tudiant en particular. 

I. Com veiem la realitat actual de Catalunya. Quatre afirma
cions, a manera de grans pinzellades globals, ens diuen que: 

- Catalunya viu en una cruïlla de provisionalitat; 
- Catalunya es troba dins la crisi i la restructuració del ca-

pitalisme occidental i el capitalisme espanyol; 
- Catalunya està experimentant una crisi que afecta, cada 

cop més, el món occidental: una crisi econòmica, política i cul
tural, que és crisi de civilització; 

- dins aquest context, Catalunya viu un procés de recons
trucció nacional, sobretot a nivell polític: Generalitat, munici
pis, etc., dins l'Estat espanyol. 

D'aquí deriven tres preguntes, com tres desafiaments: cap 
on pot anar Catalunya?; quin tipus de transformació econòmica, 
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social, cultural i política pot assolir?; i, per tant, quin tipus de 
compromís i de militància es va promovent? 

2. Com veiem la realitat actual del mÓll eS ludiant a Catalu
I/ya . També aquí procedirem a grans pinzellades. Ens referirem 
a la universitat i al sector d'estudis secundaris. 

- El món estudiant travessa un període de provisionalitat. 
A la Universita t, i malgrat els esforços de renovació democrà ti
ca que han representat els claustres, dos factors de te rminen la 
sit uació: l'absència d 'una llei-marc d 'autonomia universitària, i 
la manca de competències de la Generalitat, que es veu limi
tada a ('administració dels escassos recursos de què disposa. 
A Secundària, la provisionalitat ve determinada per dos factors : 
l'anunci d'una nova reforma, que encara no ha començat a po
sar-se en marxa i la mateixa indefinició i provisionalitat de la 
Universitat, que posa en qüestió les orientacions bàsiques del 
nivell d'estudis secundaris (per exemple, la selectivitat). 

- La crisi del sector estudiant reflecteix la crisi cultural 
i econòmica de les nostres societats : assalarització i atur dels 
professionals, dependència tecnològica, etc. 

- L'absència d'un moviment estudiant vertebrat (desmobilit
zació, apatia, etc.) es deu, a m és del que hem dit, a la dificul
tat de trobar unes bases i uns objectius comuns a la majoria 
d'estudiants i a les mate ixes contradiccions de la condició es
tudiant : dependència, transitorietat , e tc. 

Tamb é d'aquí deriven unes preguntes que són uns desafia
ments : quina és la funció del sistema educatiu en la societat 
(funció professio nal. funció cultura!. .. ); com fer de l'estudi i de 
la ciència una e ina a l servei del país, que en contraresti la de
pendència de l'exterior; i com formular un projecte que engres
qui e ls estudiant s a treballar pel millorament de les perspecti
ves de futur. 

3. Ulla cusa semblant al que acabem de ler aquí amb el medi 
estudiant s'hauria de fer amb el món juvenil , obrer, rural, etc. 
La seva situació repe rcuteix en la nostra pràctiü'l pastoral. 

Opció bàsica i instruments pastorals 

La pregunta que ara ens formulem és la següent : Com res
pondre a tots aquests desafiaments de la realit a t catalana de 
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manera que l'Evangeli de Jesucrist siguin resposta anunci sig
nificatius per al nostre moment present? 

I. L'opció bàsica ha d'ésser l'opció evangelitzadora-missio
nera. Per a entendre aquesta afirmació cal adonar-se que no 
es tracta d 'una cosa més, d 'un departament més de l'Església, 
si nó d'una perspectiva bàsica (la perspectiva bàsica) en la línia 
de la Constitució GaudiU/n et spes del Vaticà II i del Sínode 
dels bisbes de l'any 1971 : . L'acció per la justícia i la participa
ció en la transformació del món són una dimensió fonamental 
de la predicació de l'Evangeli i, per tant, de la missió de l'Es
glésia.» 

2. Els instruments pastorals per a dur-la a terme són de 
dos ordres: 

- Instruments gen~rics. Consisteixen a potenciar la dimen
sió evangelitzadora de les diverses ínstàncies eclesials: parrò
quia, sagraments, catequesi, grups de reflexió, consells arxipres
tals, zones, etc. 

- Instruments específics. Són els moviments (o realitats si
milars) directament evangelitzadors. Heus ac!, ràpidament enu
merats, els trets característics a potenciar amb vista a anar 
construint aquests moviments: 

a) Evangelització en el cor del comprom!s o militància: feta 
per una presència activa, solidària i transformadora en el propi 
medi; una presència que no solament vol ajudar a canviar-se 
un mateix, sinó a transformar la societat; i una presència que 
és viscuda i celebrada com a anunci i testimoni de Jesucrist. 

b) Educació a partir de l'acció: que parteix de les persones 
concretes i del seu medi; que és mirada com un procés; que és 
una referència constant al cercle acci6-reflexi6-acció; i que, per 
tant, privilegia -com a mètode, però, sobretot, com a esperít
la Revisió de vida. 

c) Realització d'una experiència d'Església: essent fidel a la 
tasca missionera de l'Església; fent dels laics els primers respon
sables de l'evangelització del seu medi i del mateix moviment; 
possibilitant «una Església altra. més que no pas «una altra 
Església. (és a dir una Església paraHela); i celebrant en as
semblea allò que cada militant viu en la diàspora del propi medi. 
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Algunes qüestions pendents 

I . lc'l dialèctica en tre territorialita t (parròquia, barri, comar· 
ca) i dimens ió sectorial (moviment, medi. .. ). Com potenciar el 
treball sectorial, donada la importància de la mobilitat i dels 
llocs de treball i d'estudi dels joves? r, com tenir present el 
lloc on viuen? 

2. Laics i preveres. Com assumeixen els laics - i, sobretot, 
els joves- responsabilitats reals en l'Església? 

3. Pastoral d'w1imació i pastoral de militància. Com poten
ciar e l treba ll petit, limitat, de llavor, dins la multiplicitat d'ex
periències d'animació (Trobades de joves, Hora 3 ... )? 

4. Diversos nivells: local, zona, diòcesi-nació, món. Com 
tot arrelant-nos localment, fem experiència de - i construlm
Església catalana i universal ? 

5. Instruments amb dimensió evangelitzadora i instruments 
directament evangelitzadors (és a dir, els moviments). Com p0-
tenciar els moviments a casa nostra, realment pobres, però que 
són el més urgent donada la crisi de civilització i la situació de 
Catalunya de què hem parlat en començar? 
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PER UN CONCILI 

DE L'ESGLÉSIA CATALANA 

GRUP D'URGELL - SEGARRA 

El grup d'Urgell-Segarra del bisbat de Solsona, compost per 
tretze persones que han treballat en la primera fase del Simpo
si, després d'haver reflexionat sobre les aportacions dels altres 
grups, tal com ens han arribat a través del resum corresponent, 
enviem aquesta comunicació per a dir que creiem convenient 
un Concili de l'Església ca talana. 

Raons 

I. Es constata l'existència de .dues esglésies. o de .dues vi
sions d'Església. molt diferenciades. L'Església d'avui resta, so
bretot, molt allunyada de la vida. 

2. Tothom està d'acord en la necessitat urgent de donar en
trada franca als laics, sense les reserves i reticències de fins 
ara, que els situen sempre en tasques de segon rengle. De ma
nera especial, caldria superar l'estat de marginació de la dona 
en l'Església. 

3. Es demana a l'Església un rostre més jove i alegre per 
a començar a recuperar la confiança de la joventut. 

4. S'assenyala la necessitat d'anar al fons dels problemes. 
Igualment es destaca la falta d'objectius clars i d'un mínim de 
planificació o coordinació pastoral. 

5. Es pot dir que tot està gairebé per fer en ordre a la cons
titució d 'una Església catalana, amb institucions i amb decisions 
pròpies. La Conferència episcopal catalana, es diu, hauria de co
mençar per prendre una mica més d'autonomia respecte a Ma
drid i Roma, i per posar-se més en contacte amb el seu poble. 

6. Cal també que l'Església catalana agafi el tren de la his
tòria i sigui capaç d'escriure signes, en lloc de limitar-se a voler 
llegir-ne. 
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Observacions 

1. Ja sabem que un Concili vol dir molt i pot servir de poc, 
a l'hora de la veritat, per la gran càrrega jeràrquica que com
porta. 

2. Per a nosaltres, que som un grup de base, la paraula con
cili defineix la necessitat que el poble de Déu (bisbes, capellans, 
religiosos, religioses, laics) es reuneixi en unes jornades de re
flexió profunda, la qual hauria de traduir-se en decisions pràc
tiques, a fi de trobar, entre tots, una línia mestra que marqui 
les pautes bàsiques del comportament de l'Església catalana. 

3. Volem remarcar que, en l'elaboració d'aquest Concili, hi 
hauria d'haver, amb força decisiva, un abundós treball de base. 

4. També ens sembla un sistema pràctic i acceptable fer 
una consulta estable i periòdica a tot el Poble de Déu. 

5. Som conscients que els problemes són massa grans, tan
mateix, per a esperar que els arregli, tots i de seguida, aquest 
Concili. 
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PARAULES DELS NOSTRES BISBES 
-------------

Trobar camins adients i fecunds 

He rebut la carta d'invitació per a aSsist ir a les Jornades 
conclusives del Simposi de reflexió pastoral, que el Centre d'Es
tudis Pastorals ha organitzat amb motiu del desè aniversari de 
la seva existència. 

Agraeixo la delicadesa de la invitació. M'és impossible, però, 
fer acte de presència a alguna de les sessions, a causa del meu 
viatge a Polònia on em t robaré, si Déu vol, els dies 9 i 10 d'a
quest mes. No em queda, doncs, cap altra manera de manifes
tar el meu interès per les jornades, que enviar aquestes ratlles 
d'encoratjament. 

Espero que la ponència, les comunicacions, els diàlegs i de
bats, i les conclusions constituiran una autèntica aportació po
sitiva a la tasca de la qual tots sentim la responsabilitat. El tema 
que esteu estudiant és molt escaient; però també molt delicat. 
El moment present de l'Església a Catalunya ens preocupa a tots. 
No és pas fàcil discernir, decidir i actuar. Però potser, amb la 
mirada posada únicament en el bé de l'Església a casa nostra, 
trobarem camins adequats i fecunds. 

Amb una salutació a tots els assistents, m'acomiado afectíssim. 

Narcís Jubany, cardenal-arquebisbe de BarceloJ1a 

Una salutació a tots 

No me'n vull anar sense dir·vos dues paraules. només ducs, de 
comiat, perquè no és ara l'hora d'iniciar els debats del Simposi. 

Agraeixo la invitació de Mossèn Batlles i l'acolliment de tots. 
1 us deixo aquí una colla de solsonins que ja m'explicaran quin 
ha estat l'aterratge d 'aquests començaments i quines conclusions 
en surten. 

Moltes gàcies a tots i adéu-siau. 

Miquel Moncadas, bisbe de Solsona 
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Un material de reflexió 

Vaig rebre la invitació al Simposi de Pastoral que tindrà la 
clausura a Montserrat. Gràcies! 

Quina mala sort. Aquells mateixos dies seré a Bèlgica. subs
tituint el bisbe de Solsona en la visita als emigrants. Ell, en 
canvi, pensa assistir al Simposi, almenys una bona estona. 

Rebeu, doncs, la meva salutació amb els desigs d'un fructuós 
final. Pot ser un material de reflexió que ens ajudi a tots. 

Ioan Martí, bisbe d'Urgell 

Una oferta de treball 

Vaig rebre la vostra invitació a les jornades de cloenda del 
Simposi que el C.E.P. ha portat a terme durant aquest curs. 

A desgrat meu he de repetir les típiques excuses dels compro
misos pastorals que aquests caps de setmana bloquegen de l'e
ritat. 

Vaig poder ser al moment d'encendre la flama sense preveu
re'n l'abast. M'hauria plagut ésser-hi a l'hora del primer àpat. 
I dic el primer perquè cal esperar que aquestes jornades obri
ran un camí de treball. 

Us felicito pel treball fet fins ara i agraeixo per endavant 
l'oferta que ens en fareu. 

La presència de Mn. Joan Busquets, Professor del Centre i 
Vicari General de la diòcesi, com la dels altres preveres que han 
treballat en el Simposi ja són una garantia del desig que la tas
ca del C.E.P. ajudi i estimuli la pastoral de la nostra Església en 
coHaboració amb les esglésies germanes de Catalunya. 

Amb amical afecte 

Jaume Camprodon, bisbe de Girona 

El servei de la caritat 

Entre tanda i tanda de confirmacions, que aquests dies de 
Pentecosta estic administrant als meus joves «feels» de les par
ròquies del bisbat, us escric aquesta meva comunicació. l us 
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l'envio com a bisbe delegat, que sóc, al Consell Regional de 
les Càrites catalano-balears, títol principal que, entre altres, em 
pot donar entrada al vostre Simposi. 

Dit això, la meva comunicació es podria concretar en una 
simple pregunta. Aquesta: ¿No s'hauria de pensar, també, i re
flexionar seriosament en el servei de la caritat? 

Sé que teniu i que hi ha gent preparada que poden ampliar 
magníficament aquest concepte que només insinuo i que ara 
a mi m'és suficient per a posar la inquietud que molts senten 
en aquest camp tan espaiós on pot i ha de treballar la nostra 
Església. Sense deixar de banda, naturalment, tots aquests pro
blemes de sacramenta lització, d'evangelització i d'apostolat, que 
toqueu més intensament i directa, també aquest servei de la 
caritat és part essencial de la nostra pastoral i l'hauríem de te
nir en les nostres comunitats ben florent i actiu. Una nova lí
nia de Càritas, molt lluny ja de la famosa llet americana , va 
obrint-se pas a poc a poc, i est ic convençut que podria ajudar 
de debò a uns i altres a fer aquest servei . 

Si bé tot el que he dit potser està indirectament inclòs en 
algunes de les aportacions, crec que hauria de surar més i que 
seria camp de treball profitós i per a fer·hi feina de seguida, un 
camp pràctic que podria alliberar-nos de tants atzucacs (corn 
ara es diu) teòrics amb què topem de vegades. 

Això és el que us «comunico» des de l'altra banda de la mar. 

An/oni Deig, bisbe de Menorca 

Un estimul per a tots 

He rebut la vostra invitació a participar al .Simposi de re
flexió pastoral», que tindrà les seves jornades conclusives a Mont
serrat. No em serà possible de venir-hi. Després de tres setma
nas d'absència se m'han anat acumulant les confirmacions i són 
precisament els dissabtes i diumenges els dies més carregats. 

M'uneixo en esperit a la vostra trobada i, ja des d'aquest mo
ment, faig una «intenció. especial per a vosaltres. Que el Xè 
aniversari del Centre serveixi a tots, també a nosaltres bisbes, 
d'estímul per a anar cercant en cada instant la resposta més 
adequada al «moment present de l'Església catalana • . 

Una cordial salutació a tots els participants i assistents. 

Josep M. Guix, bisbe auxiliar 
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Esguardem el futur de l'Església 
a Catalunya amb esperança 

Un compromís contret de fa molt temps no m'ha permès de 
ser present avui en aquest Simposi. Però vull que us consti la 
meva adhesió plena al vostre esforç admirable d'obrir camins 
per a la nostra Església. 

Jo constato en tre els fidels de casa nostra signes clars de 
disponibilitat al servei de l'evangelització. Però per part nostra 
-em refereixo a la clerecia en general- tenim por d'arriscar
nos. No acabem de donar co nfiança als nostres fidels. A uns 
perquè els trobem massa radicalitzats, a d'altres perquè els con
siderem massa espiritualistes. Acabem per mantenir-nos en la 
nostra torre de cornanament i no fem costat suficientment a les 
múltiples in iciatives que l'Esperit de Déu suscita en el seu po
ble. 

Unim-nos, doncs, per veure-hi més clar i per posar en comú 
esforços i experiències. Els fills de la Resurrecció no tenim pas 
dret a sentir-nos mai derrotats! Esguardem el futur de l'Església 
a Catalunya amb esperança! 

Cassià M. Just, abat de Monts errat 
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De la pon~ncia, les comunicacions i els debats de les Jorna
des conclusives, van emergir-ne unes linies bilsiques de treball, 
que poden resumir-se en aquestes set: 

1_ Església catalana 

L'Església Catalana ha estat l'horitzó en què s'ha /IIogut 
el Simposi, des de les aportacions dels 35 grups de base, pas
sant per la reunió de la preponència el dia 20 d'abril, per la 
ponència i per les Jornades conc/usi ves. Constitueix, indubtable
ment, la línia més important i més especifica del Simposi. Els 
principals subratllats són els següents: 

1. Necessitat i urg~ncÚl que l'Església de Catalunya superi 
el seu sucursalisme i recuperi la seva plena personalitat per tal 
d'afrontar tota la nostra problemàtica en aquest moment de re
presa civil del nostre poble. 
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2. Això s'ha de traduir, per damunt de tot, a nivell de Con
ferència episcopal tarraconense, que ha de sent¡'·-se i comportar
se com a òrgan màxim de l'Església d 'un poble, amb una auto
nomia respec te a la Conferència de l'episcopat espanyol compa
rable, almenys, a aquella a què, a nivell polític, as pira globalment 
el nostre país. 

3. Això demana tota una vertebració estructural, un equi
pament pastoral i U/ta intercomunicació personal i institucional 
en tots els ordres; i buscar una solució ju ridico-pastoral (qu e és 
possible!) per als territoris no catalans que pertanyen, actual
ment , a algul1a de les diòcesis de la Provincia eclesiàstica tar
raconense. 

2. Església missionera 

Es tracta d'una opció bàsica d'aquesta Església catalana: fill 
de ser obertament una Esglés ia missionera. 

J. Això s'ha de traduir en un aire nou en tota la nostra Es
glésia, tant en la vida com en les estructures, en una línia més 
pobra, lliure i alliberadora; amb més sensibilitat humana i so
cial; més a prop de la gent i de la vida; més simple i transpa
rent; més disposada a accepta.r la realitat tal com és. 

2. S'ha de concretar en la potenciació dels moviments evan
gelit zadors (interessa, naturalment, la realitat, no el nbm!) fins 
a fer-ne una peça bàsica. 

3. I s'ha de traduir en una atenció de servei preferenl als 
sectors geogràfics i humans més desvalguts de Catalunya: des 
del món rural fin s als marginats socials. 

3. Església comunitària 

Es també una opció bàsica en la numera d'entendre's i d'orga
,,¡lzar-se l'Església catalana: 

1. L'Església catalana ha d'edificar-se prenent-se amb lot 
rea.lisme i tola veritat la igualtat fonamental dels membres del 
Poble de Déu, com va proclamar el Concili Vaticà Il. 

2. Se'n segueix, l'exigència d'eliminar tot clericalisme i de 
comptar de debò amb el laïcat -homes i dones- i amb les re
ligioses i els religiosos tant a l'hora de la reflexió i la decisió 
com a l'hora de la realització. 
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4. Els ministeris 

El Simposi ha pres consciència d'aquest problema Itos/re. 
J. J!s una qüesti6 vital i greu, que la crisi dels capellans 

dels seminaris ta més urgent i inajornable. 
2. Van aparei.xent ja nous ministeris (és a dir, nous ser· 

veis d'Església) allà on es va construil7t realmeltt l'Església: co
munitats, moviments, serveis diversos .. . 

3. Cal reconèi.xer·los i impulsar·los, aquests ministeris .tOuS, 
amb imaginaci6 creadora i llibertat d'esperit, superant tots els 
ròssecs clericals. 

4. No es pot ajornar més un plantejament seri6s j valent: 
a) de l'estatut dels capellans actuals, amb atenci6 bàsica 

a les seves persones, més joves o més grans; 
b) de la situaci6 dels capellans seculari/zats (o que se secu· 

lari/zin), tant en l'aspecte personal i humà com pel que fa al 
servei pastoral d'aquells que ho desitgin. 

5. El llenguatge de la fe 

J. S'impossa avençar cap a un repensament general de la 
teologia, la moral i la pastoral, tenint en compte la realitat so· 
cial i cultural del nostre poble, per tal que el Cristianisme esde· 
vingui un missatge d'alliberament i d'esperança entenedor per 
a l'home d'avui. 

2. En correspondència amb això, cal un reciclatge sistemà
tic de tot el poble cristià, i en particular dels capellans, els re
ligiosos i les religioses. 

3. Es fa urgent un centre de pensament seri6s de tota l'Es
glésia catalana, lloc de creaci6, confrontaci6 i divulgació, del 
qual haurien de sortir, a més, instruments i materials diver~ 
sos per a aquesta posada al dia . 

6. Dos problemes urgents 

El Simposi va dedicar també, especial atenció a aquests 
dos problemes urgents i gravíssims que són la sacra mentalitza
cid, d'una banda, i la immigració d'una altra. Va prendre cons
ciència de la seva urgència i la seva complexitat. l demana 
als nostres bisbes que els tractin expressament i profundament 
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per a posar-se d'acord, en un terminI breu, sobre uns quants 
punts de partida comunitària mínims. 

7. Autofinançament 

1. Tothom va manifestar-se d'acord en un autofinançament 
ple de la nostra Església catalana, sense cap mena de coHabo
ració estatal, CI desgrat de les dificultats no pas petites que es 
presenten en algunes zones i diòcesis més pobres. 

2. El Simposi demana a la nostra Conferència episcopal 
que hi fixi des d'ara terminis precisos i que elabori un projecte 
tècnic realista i eficaç, sense haver d'estar pendent dels proble
mes i les decisions de la Conferència de l'episcopat espanyol. 

3. L'autofinançament fa referència a la vida i l'activitat de 
l'Església com a tal. I deixa de banda els serveis d'ordre civil 
que puguin prestar determinats gru ps d'Església (com qualse
vol grup de ciutadans). 
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Itinerari del simposi 

24 d'abril de 1978. Amb motiu del desè aniversari del Centre 
d'Estudis Pastorals, té lloc una Jornada commemorativa , a Mont
serrat, a la qual assisteixen més de tres-centes persones. Després 
de la missa conventual, que presideix el doctor Narcis Jubany 
en la qual predica l'homilia el doctor Josep Pont i Gol, ens reu
nim, abans del dinar de germanor, per assistir a una Taula rodona 
sobre .EI present i el futur de la pastoral a Catalunya», amb 
el bisbe de Girona, Dr. Jaume Camprodon, el P. Abat de Montser
rat, Cassià M. Just, Casimir Mart! (Barcelona), Maria Martinell 
(Barcelona), Manuel Pal (Urgell) i Ramon Prat i Pons (Lleida). 
En acabar es distribueix als assistents i és llegit un full que 
anuncia la celebració d'un Simposi de reflexió pastoral al llarg 
del curs següent (Vegeu-lo més endavant: .La crida inicial.). 
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Juliol de 1978. Un full de presentació del Simposi, que recull 
essencialment la crida de Montserrat , és difós entre els alumnes, 
els professors i altres coHaboradors del Centre. 

25 de setem bre de 1978. Reunió d'enllaços amb vista a la cons· 
titució d'un nucli promotor del Simposi a cada bisbat. Mossèn 
Jesús Huguet, que actuarà de responsable general, ha tingut ja 
contactes diversos. No es tracta de mobilitzar els bisbats, sinó de 
constitui r alguns grups de reflexió. 

OC/Llbre de 1978. El resum escrit de set pagmes multicopiades 
de la Taula rodona de Montserrat és enviat, com a primer material 
de treball, als «grups de base» que es van constituint als diversos 
bisbats per a treballar en el Simposi i que ultrapassen la trentena . 

22 de març de 1979. Reunió dels delegats dels «grups de base» 
per a fer una primera posada en comú del treball fet i preparar 
així, les Jornades conclusives. Fins ara han arribat resums escrits 
de 33 grups. Mossèn Jesús Huguet llegeix el resum general que ha 
elaborat de tots aquests materials i que servirà de base als res
ponsables de la Ponència. Els assistents hi fan els seus suggeri
ments, que seran incorporats al resum. S'acorda que, abans de 
designar la Ponència pròpiament dita, serà convocada una reunió 
més àmplia i representativa -la «pre-ponència»-, per a la qual 
se suggereixen noms. 

4 d'abril de 1979. El resum dels treballs dels grups és multi
copiat i enviat a tots e ls que hi han participat d'una manera o al
tra, aixl com als convocats a la reunió de pre-ponència (Aquest 
resum també el recollim més endavant amb el títol de «Resum de 
les aportacions dels grups»). 

20 d'abril de 1979. Reunió de la pre-ponència: 30 assistents. 
Havien rebut, com a material de treball, ultra la crida del Sim
posi, el resum de la taula rodona de Montserrat i el resum dels 
treballs dels grups de base. Es fa un ampli debat i s'acaba donant 
noms per a la comissió de Ponència. Com a resultat d'aquesta 
«votació., el Centre encarrega l'elaboració de la Ponència del 
Simposi a Salvador Bardulet , rector de Manlleu (Vic), Pere Lluís 
i Font, catedràtic de Filosofia de la Universitat Autònoma, i Ca
simir Martí, prevere de Barcelona. Un resum extens d'aquesta 
reunió és establert per a ús de la comissió de Ponència. 
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11 de maig de 1979. Reunió de la comissió de Ponència, la 
qual tomarà a reunir·se, encara, dues vegades més. El text queda 
enIlestit el dia primer de juny i és multicopiat, juntament amb 
les comunicacions que han arribat, moltes de les quals són fetes 
per assistents a la reunió de pre·ponència del dia 20 d'abril. 

9 i 10 de juny de 1979. Jornades conclusives, a Montserrat, 
amb 100 assistents, entre eIls el senyor bisbe de Solsona, Miquel 
Moncadas. Lectura de la ponència i de les comunicacions i debat 
general, que modera mossèn Joan Busquets i Dalmau, vicari de 
Pastoral de Girona, membre del ConseIl de Direcció del Centre. 
El doctor Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona, ens ha enviat 
unes paraules de presentació general pronunciades per mossèn 
Joan Batlles, director del Centre. 

12 de juny de 1979. Unes .línies de trebal¡' són elaborades per 
a recollir els punts més significatius i subratllats que emergeixen 
de la Ponència, de les comunicacions i dels debats de Montserrat. 
Posteriorment serà elaborat, també, Ull resum més extens dels 
debats. Un text i l'altre queden recollits en aquestes pàgines de 
.Quaderns •. 
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La crida inicial 

La commemoració del X aniversari del Centre no pot reduir
se a un dia . La taula rodona d'avui serà el punt d'arrancada 
d'una reflexió més àmplia i detinguda al llarg del curs vinent 
per tal d'aprofundir sobre la situació pastoral de la nostm Es
glésia i descobrir-ne e ls veritables problemes de fons, amb vista 
a redreçar camins o obrir-ne de nous. Podran servir-nos de base 
les mateixes preguntes: 

a) quins són els passos més decisius i quines les omissions 
més greus en la pastora) d 'aquests darrers anys; 

b) quins són els problemes més importants o més especial
ment urgents de la nostra Església; 

e) quines coscs ens ca l emprendre primer de tot i per da
munt de tot. 

Anunciel/l, doncs, la celeb ració d'un Simposi amb la doble 
voluntat d'emprendre una reflexió prou rica , COIU exigeix la 
complexitat del tema, i d'arribar a l'arrel de la nostra situació 
~c1 cs ial, per evi tar l'escull de la dispersió. Preveiem un desem'ot· 
llament en tres etapes: 

1. D'octuh re li deselllbre, reflexió a nivell de bisbalS. 
Es tracta d'assegurar a cada bisbat un nucli de capellans, re

ligiosos i la ics que duguin a terme una tasca de reflexió serio
sa i sis te màtica sobre la situació pastoral de la seva diòces i. 

2. De ge t1 er a l11arç, elaboració de. les aportacions. 
a) el mes de gener s'ha d 'enllestir la síntesi i la tabulació 

de lot s aques ts treballs, 3mb la parti cipació de representants 
dels diversos grups; 

!J) els mesos de febrer i març un cquip dc ponents haurà 
d e t¡"cbzdlar sobre e ls resultats, en contacte amb els grups dio
cesans. 

3. A darrers c1'abril, l Or/lades cunclusives del Simposi. 
Ajuda t s per les Ponències, els assistents hauran de fer un 

treball de discerniment, aprofundiment i iHuminació, que pugui 
cu lminar en unes propostes , que s iguin el resultat del Simposi. 

El Centre d'Estudis Pastoral s c reu que aquesta és una bona 
manera de celebra r el seu X aniversari i de fer una aportació 
a la vida de la nostra Església catalana. 

Montserrat, 24 d'abril de 1978 
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Resum de les aportacions 

dels grups 

JESÚS HUGUET 

Es constaten uns passos innegables: 
- reforma litúrgica (si bé amb poca profunditat; alguns 

diuen que la li túrgia no ha trobat el llenguatge adient a l'home 
d'avui) 

- l'impuls i la renovació de la catequesi. Si bé amb algunes 
reserves: inflació de la catequesi d'infants, manca de catequesi 
de joves i adults, preparació deficient dels catequistes, poca in
cidència en la vida ... 

- canvi de relacions Església-Estat , en una línia d'indepen
dència 

- una major formació bíblica 
- presentació de la imatge de Déu, i del cristianisme en 

general, més alliberadora, més evangèlíca 
- més capacitat de diàleg, més serenor i obertura 
- una major participació dels laics, si bé encara amb reti-

cències 
- una major sensibilització, per part de l'Església, vers les 

realitats humanes i els problemes socials i polítics 
- apropament de la jerarquia, sobretot els capellans, al po· 

ble (desmitificació de la figura del capellà, simplicitat en les se
ves relacions) . Amb tot, queda encara molt de clericalisme 

- la inserció pastoral i l'arrelament al país per part de molts 
religiosos 

- la creació d'institucions i organismes: consells del presbi
teri, de pastoral, d'economia, delegacions, centres de formació, 
etc. Si bé és molt poc el que en aquest camp s'ha fet a nivell 
d 'Església catalana 

- clarificació i restructuració de l'economia 
A través de les respostes es destaquen també uns punts en 

els quals convergeixen les preocupacions i les instàncies opera
tives dels diversos grups. O sigui, uns punts que, segons els di-
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versos grups, constitueixen els problemes més greus que en l'ac
tualitat té plantejats l'Església i que de manera més peremptò
ri a reclamen la seva acció. 

I. Dues visions d'Església. 
Es constata l'existència de dues esglésies o de dues VISJQnS 

d'E sglésia molt diferenciades. L'Església oficial és de tendència 
conservadora. 

S'imposa el pas d'una Església instaHada i conservadora a una 
Església pelegrina i missionera. 

Si bé reconeixen que s'han ret alguns passos, experimenten 
la necessi tat d 'un canvi decidi t i profund, tant en l'estil de vida 
com en les estructures, en la línia d'una Església més evangè
li ca : més pobra i al costat del s pobres, més lliure i allibera
dora; amb més sensibilitat humana i social, més a prop de la 
gen t i de la vida, més encarnada i compromesa, amb mentalitat 
crítica i oberta a la vegada, a com pàs i no a remolc dels tem ps; 
més sim ple i transparent , sense tan gruix de burocràcia i capaç 
d'accepta r la gent conflictiva i d'enfrontar-se amb els veritables 
problemes sense pors ni reticències. Es fa notar sobretot com 
l'Església d'avui resta encara molt allunyada de la vida. 

2. Els minis teris. 
Preocupa el problema dels ministeris o dels animadors de les 

comunitats. Els capellans són cada vegada més pocs (es lamen
ta que no s 'hagi sabut treure profit dels secularitzats), envellits 
(alguns fan notar que e ls pocs que hi ha de joves són poc agres
sius), poc preparats, desorientats i desanimats i encara sovint 
dedicats a tasques no ministerials; dividits entre ells (en algun 
bisbat s'ha treballa t i s'ha avançat en la confraternització entre 
els capellans), desvinculats de la jerarquia i massa distants en
cara del poble. 

Només un bisbat sembla sa tisfet de la nova orientació del 
Seminari. 

3. La participació dels laics. 
Per altra banda, tothom es tà d'acord en la urgent necessitat 

de donar entrada franca als laics; sense les reserves i reticències 
de fins ara, que els situen sempre en tasques de segon rengle. 
De manera especial, caldria superar l'estat de marginació de la 
dona a l'Església. Alguns tenen la impressió que la doctrina con
ciliar sobre la comunió i la corresponsabilitat del Poble de Déu 
s'ha quedat en el paper. Altres estan convençuts que la integra-
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ció dels laics podria representar l'entrada de la vida en l'Esglé· 
sia i el sanejament de l'àmbit clerical. 

4. L'opció missiollera. 
Molts grups remarquen la importància de l'evangelització. La 

consideren capital davant la descristianització present. Un grup 
hi centra tota la seva reflexió. S'imposa el pas d'una Església es· 
tablerta i burocràtica, de signe conservador, a una Església mis
sionera. Fan notar que això demana de l'Església una transfor· 
mació radical tant en les seves actituds profundes (pobresa i lli· 
bertat, independència econòmica, pèrdua del poder humà, op
ció pels pobres ... ), com en tota la seva estructura, al mateix 
temps que la promoció d'entitats directament missioneres. 

Alguns relacionen el problema de l'evangelització amb el pro· 
blema d'una sacramentalització a la lleugera, encara per resol· 
dre, tot i reconeixent els esforços que s'han fet en aquest camp. 

Són molts els qui fan notar l'abandó per part de l'Església 
dels sectors més marginats: sobretot dels obrers i immigrats. 

En aquest punt, l'Església s'enfronta també amb el gran pro· 
blema d'una presentació del missatge cristià per a l'home d'a· 
vui. que sigui realment alliberadora i constitueixi una resposta 
vàlida als desafiaments del nostre món . Per a dur a terme aques· 
ta empresa, li caldrà coratge per a vèncer les seves pors i per
plexitats davant la cultura moderna i també molta autenticitat 
i imaginació creadora. 

Se sent molt vivament i es considera un greu problema la 
falta de coherència entre fe i vida, tant a nivell personal com 
coHectiu. Coherència que és essencial per al testimoniatge. 

5. La fe dels joves. 
És unànime la preocupació pel distanciament de la joventut. 

L'Església no ha sabut comprendre el món dels joves. Caldrà 
començar per recuperar la seva confiança. Això demana de l'Es
glésia un rostre més jove i alegre, saber presentar el missatge 
cristià com allò que en realitat és, com una bona nova, com un 
missatge d'alliberament i de vida. S'hauria de fer un esforç d'i
maginació per inventar una pastoral concreta de joventut. Es 
fa notar que la fe dels joves és una fe catecumena1, que dema
na una pastoral de seguiment. Com un germen d'esperança es 
fa constar el desvetllament i la coordinació, a nivell d'Església 
catalana, de moviments juvenils. 

~s notable també l'interès per una pastoral familiar; la famI
lia preocupa tant per la seva problemàtica interna en la present 
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situació de canvi profund, com per la seva importància en la 
transmissió i educació de la fe. 

6. Les co",unitats eclesials. 
S'experimenta una necessitat especial de treballar en la pro

moció de comunitats vives de fe (que facin de ferment, que si
guin missioneres .. . ), de grups de reflexió i d'acció, de moviments 
de signe evangelitzador, especialment en els ambients més des
curats i difícils, com són l'inteHeclual i l'obrer. 

7. La pregària. 
Es constata la necessitat de crear espais de pregària expe-

riència de Déu. 

8. Una Església catalana. 
Es pot dir que tot està gairebé per fer en ordre a la constitu

ció d'una Església catalana, amb institucions i decisions pròpies. 
Ens cal prendre responsabilitat davant la realitat del nostre po· 
ble . La desintegració o desvinculació actuals demostren una 
manca de consciència coHectiva. La Conferència Episcopal Ca
talana hauria de començar per emancipar-se una mica de Ma
drid i de Roma i posar-se més en contacte amb el seu poble. 

Alguns suggereixen la conveniència d'un Concili de l'Esglé
fiia Catalana. 

9. Alt res problem es. 
Finalment , s'indiquen alguns problemes que estan a l'arrel, 

tot justament, dc la celebració d'aquest Simposi de Pastoral: 
La necessitat d'anar al fons dels problemes, d'enfocar-lus 

amb una visió més global i profunda. 
La falta d'ob jectius clars i d'un mínim de planificació o coor

dinació pastoral. Al guns es lamenten d'un treball pastoral sense 
vis ió ni continuïtat ni realisme, més motivat per la simple ne
cess itat de fer coses que per plantejaments profunds i seriosos 
(sols un bisbat diu que ha treballat força en la coordinació pas· 
toral). 

Ara bé, aquest Simposi es proposa, com sabeu, amb coHabo
ració de tots , un aprofundiment sobre la situació pastoral de la 
nostra Església, per tal de descobrir-ne els veritables problemes 
i esbossar unes pi stes d'actuació pastoral. 

Barcelona, 4 d'abril de 1979 
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Resum dels debats 

de les Jornades conclusives 

JESÚS HUGUET 

En recollir al més fidelment possible les aportacions de les 
sis hores llargues del debat, que va constituir el nucli de les 
jornades conclusives del Simposi, ho farem seguint l'ordre de 
les propostes finals en què va desembocar. Per bé que la seva 
dinàmica va ésser una altra. En un primer temps, precedit d'u
na hora de discussió en petits grups, cadascú va poder expres
sar ben lliurement allò que creia més interessant. En un segon 
temps, a fi d'evitar la dispersió, es va centrar la discussió en la 
proposta de conclusions que feia la ponència en la seva tercera 
part. A través d'un camí laboriós, la reflexió va anar madurant, 
de manera que a primera hora del matí del diumenge es va p<>
der confegir fàcilment l'elenc dels temes que havien de ser ob
jecte de les propostes finals i que tot seguit es van passar a pre
cisar i formular. Per acabar, es van estudiar els diversos ca
mins d'utilització de les aportacions del Simposi. 

Una Església catalana 

l. Necessitat. Tothom va estar d'acord en la necessitat i la 
urgència d'una Església catalana amb personalitat pròpia i la de
guda autonomia per enfrontar-se amb la realitat i els problemes 
coHectius del nostre país. Tant és així, que es va decidir unàni
mement presentar-la com la proposta més específica i més im
portant del Simposi. Això vol dir que ens hem d'acostumar a 
prendre, en tots els nivells, com a horitzó de les nostres inquie
tuds eclesials la realitat catalana. Església catalana, doncs, com 
a horitzó, que abasti tota la realitat geogràfica i humana que es 
mou, avui, a Catalunya. 

Alguns van fer notar que no es podien oblidar tampoc les 
esglésies diocesanes i que la seva potenciació redundaria en l'en
riquiment de l'Església catalana i evitaria fer-ne una superstruc
tura buida. 
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Però es va replicar que el que convenia era posar l'accent s~ 
bre la necessitat d 'un nivell català d'Església, fins ara gairebé 
inexistent, que vingués a omplir el hiatus creat entre les diò
cesis catalanes i Madrid. I que tot justament una veritable res
ponsabilització a nivell d'Església catalana potenciaria els bis
bats, preservant-los d'anar a remolc de Barcelona. 

2. Exigències. La realitat d'una Església catalana demana: 
Tota una vert ebració a nivell d'estructures. Que, per a 

qualsevol cosa, deia un gràficament, no haguem d'esperar que 
ens convoquin des de Madrid. 

En primer lloc ens cal una Conferència Episcopal Catalana 
dotada de veritable autonomia i de força i reconeixement ju
rídics. 

- Un equipam ent pastoral, tant pel que fa a persones pre
parades, com a organismes i serveis. Totes les realitats existents 
fins ara són només obra de la bona voluntat. S'estableix, com 
a principi, que les coses que afecten tota l'Església catalana si
guin de tota l'Església catalana. Algú fa notar la manca d'un 
simple lloc d'acolliment a Barcelona, on tan sovint molts s'han 
de desplaçar en ocasió de trobades i altres treballs pastorals. 

- Una intercomunicació en tots els ordres. 
Es fa necessari també un mínim de coordinació pastoral, l'es

tabliment d'unes línies prioritàries d'acció a nivell d'Església 
catalana. 

3. Dificultats. Es constata: 
La falta de reconeixement jurídic de les estructures d'Es

glésia catalana. Caldrà treballar per obtenir-lo d'alguna manera. 
- Les grans diferències tant constitutives com d'ordre eco

nòmic entre els diversos bisbats de Catalunya, que només un 
gran sentit de solidaritat pot superar. La diferència existeix so
bretot entre Barcelona i la resta dels bisbats, en els quals s'ob
serva un recel creixent. 

- La pastoral dels immigra ts i el seu acolliment cordial. Més 
que una dificultat constitueix un dels grans desafiaments de la 
nostra Església que ha de ser abordat, precisament, en l'àmbit 
territorial de l'Església catalana i amb un gran sentit d 'obertura. 

- El problema dels agents pastorals castellanitzadors. 
- Caldria buscar una solució per a les franges territorials 

no catalanes, encara que sigui atorgant-los un estatut peculiar. 
- S'adverteix que la constitució d'una Església catalana no 

ha de suposar un encongiment d'horitzons, que resultaria em-
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pobridor, sinó l'obertura a les altres esglésies, no sols d'Espanya, 
sinó també d'Europa i fins i tot del tercer món, amb el qual 
ens uneix la dedicació pastoral de molts catalans. 

4. Responsabilitats. En la seva realització, la responsabilitat 
principal recau sens dubte sobre els nostres bisbes. Però tots 
hem d'anar treballant en aquest sentit. S'han fet ja diversos pas
sos que caldrà potenciar. La diòcesi de Barcelona ha de pren
dre consciència de la missió important delicada que li corres
pon. 

Una Església missionera 

I. En aquest punt es va discutir molt sobre qüestions d'or
dre. l, després de molt discutir, es va decidir destriar els concep
tes d'cEsglésia comunitària. i cd'Església missionera. , que la Po
nència unia en un mateix epígraf (p. 19) i posar en primer lloc 
(deixant a part exigències d'ordre lògic) el d'Església missio
nera, perquè quedés ben clar que l'evangelització havia d'ésser 
la gran opció -l'opció fonamental- de la nostra Església. 

2. Aquesta opció missionera demana, en primer lloc, tot un 
canvi o conversió per part de l'Església, tant en l'estil de vida 
com en les estructures (Ponència, p. 8, 5.2) . Cal fer el pas d'una 
església de cristiandat i de ghetto a una església oberta, basada 
en la fe i la comunió dels seus membres. 

3. L'opció missionera suposa, a més, una gran atenció a la rea
litat . Aquesta atenció comporta un descentrament, per part de 
l'Església, dels seus petits problemes organitzatius als grans pro
blemes de la vida. Demana una anàlisi ben feta del nou tipus 
de societat que va sorgint, dels problemes i de la realitat con
creta de Catalunya. 1 no ens podem estalviar tampoc un con
tacte directe amb la vida, que ens pot ensenyar moltes coses. 

4. Aquesta opció missionera s'ha de concretar, sobretot, en la 
potenciació de moviments específicament evangelitzadors. Si bé 
tota la comunitat eclesial ha de tenir una projecció missionera, 
els moviments especialitzats esdevenen indispensables quan es 
tracta d'arribar a un grup o sector i exercir-hi una acció crítica 
i transfonnadora. 

Algú va posar reserves sobre el caràcter elitista, de cristians 
selectes, que fàcilment prenien els seus membres. Es va insistir 
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en la necessitat d 'una comunicació coordinació ent re la pasto
ral territorial i la sectorial. 

5. Es va fc r obse rvar també com una opció miss ionera COfi

portava una opció pels més pobres: immigra ts , obrers, marginats: 
i també la gent del camp, en la qual generalment no es pensa. 
El grup dels pobres i marginats pot ser no sols un sector social 
sinó també un barri o una zona geogràfica. L'atenció eclesial, 
més que no pas en funcions supletòries , s 'ha de traduir en apro
pament , solidarita t i testimoni. 

6. AI llarg del debat va apa rèixe r, en a lgunes a Busions, una 
actitud de reserva enve rs l'opció per l'escola cristiana, titllada de 
poc missionera i fin s d'instrument de poder. Això va provocar 
la protes ta d'algunes religioses. Va semblar que s'havien de res
pecta r les dues postures --escola cristiana i cristians a l'esco
la-, si bé en el fons reflecteixen diverses maneres de veure 
i viure les coses. Algú opinava que la polèmica sobre l'escola 
c ris tiana era simplement una polèmica podrida, que va donant 
tombs i repe tint les ma tei xes coses, sense avençar. 

Poble de Déu jerarquia 

E l principi fonamental ha de ser el d 'una Església que es 
construeix de baix a dalt (e l primer és ser cristià) i la igualtat 
radical cie tots els membres del Poble de Déu. En principi, tots 
som igualment responsables. Això vol dir que s'han de superar 
els esquemes d'una església clerical, en què els fidels no pas
sen Illai de ser cristians de segon ordre. 

En aquesta perspectiva, les diferències ministerials se situen, 
en un segon moment, a l'interior i al servei de )a comunitat. 

Es constata un problema de relacions entre poble i jerarquia. 
Si bé s'ha guanya t a nivell de relacions personals, és difícil l'ac
cés a ls centres de decisió. Per altra banda, el nostre episcopat 
té poca empenta. Si bé hem de comptar sempre i de debò amb 
els nostres bisbes, també hem de decidir-nos a avançar i pren
dre iniciatives nasal tres. 

Els laics. Aquí es va suscitar una discussió. S'havia de parlar 
dels laics en particular? Per una banda, dir , com feia la Ponèn
cia, que «s'ha de comptar sempre amb els la ics» resulta ofen
siu i revela una perspectiva clerical. ¿No hem dit abans que 
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tots, sense discriminació -<:apellans, religiosos i laics- érem 
responsables? Per aquesta raó els laics, generalment, s'hi opo
saven. I, amb molta més força encara, les dones s'oposaven al 
fet que es parlés de la necessitat de promoció de la dona a l'Es
glésia. 

Però, per altra banda, tots havíem de reconèixer que, ara per 
ara, aquesta discriminació era un fet i calia denunciar-la. Els 
laics són considerats encara menors d'edat i reduïts a un paper 
de comparses. No compten amb cap reconeixement jurídic. Sem
bla que facin por i la seva intervenció seriosa és considerada 
més aviat com un assalt al poder. Si ens pensem que la comu
nitat pot gravitar sobre el capellà sol i que tot s'ho poden fer 
els capellans, ens equivoquem. S'han de reconèixer als laics, fins 
i tot jurídicament, responsabilitats concretes i importants, tant 
de cara endins com de cara enfora de l'Església. Encara més, 
han de poder participar en els llocs de decisió. Sols així els pot 
interessar l'Església. 

Es va referir també que en el Consell Pastoral d'un bisbat 
els laics no s'havien mostrat massa partidaris de la seva in
tervenció en les coses de l'Església i que només veien viable la 
seva participació en la pastoral familiar, en l'acció caritativa 
i social, en l'atenció dels pobles petits -sovint desproveïts de 
capellà- i en la vitalització de les comunitats. 

Els religiosos. Per contra, algun religiós es queixa que es par
la molt poc dels religiosos. I que, quan es parla de coHabora
ci6, se sol entendre en un sentit unidireccional. o sigui. de la 
coHaboració atorgada pels religiosos al clergat diocesà. Quan el 
clergat diocesà hauria també de reconèixer i secundar certes 
activitats i iniciatives dels religiosos. 

Dins del conjunt del poble de Déu, es va poder parlar tam
bé de l'atenció que calia prestar als cristians corrents, als cris
tians de missa del diumenge. I es va advertir el perill d'una 
concepció d'Església élite-massa, en què l'élite era considerada 
com a model de la massa. 

Els ministeris 

Cal plantejar urgentment, amb audàcia i imaginació el pro
blema dels ministeris. O sigui, com s'ha d'organitzar ministe
rialment l'Església per poder dur a terme convenientment la seva 
missió ara i aquí. 
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Van apareixent ja nous serveis d'Església, allà on es va cons
I ruint realment l'Església . Cal impulsar-los amb realisme i ima
ginació creadora. 

Aquests ministeris s'han de desclericalitzar, no poden ser pri
vatius dels clergues. No cal dir que la dona no se'n pot veure 
refusada. 

Mereixen una especial atenció els ministeris destinats a la 
construcció i a la vida de la comunita l, que són els d'evolució 
més difícil. 

En aquest univers dels ministeris, es remarca la necessitat 
d'una revisió profunda i seriosa de l'estatut del capellà, que 
continua essent problema. Es fa notar que els seus problemes 
humans incideixen en la seva tasca ministerial. No aconsegui
rem de reanimar l'Església, si no aconseguim d'animar els ca
pellans. Es parla de la jubilació, de la temporalitat, mobilitat 
i funcionalitat dels càrrecs. 

Pel que fa als capellans secularitzats, interessa no sols apro
fitar-ne les energies (Ponència, paràgraf 6 i 20), sinó sobretot 
atendre'ls en la seva situació personal. Es fa notar com en el 
fons hi ha una mentalitat empresarial de l'Església que es preo
cupa més dels capellans com a forces productives que com a 
persones, amb els seus problemes i les seves crisis. 

El llenguatge de la fe 

Es tracta de trobar una presentació de la nostra fe que esde
vi ngui un missatge d'alliberament i d'esperança entenedor per 
l'home d'avui. 

Això demana, en primer lloc, de part de l'Església, una sen
sibilitat vers l'home i els seus problemes. L'Església, com hem 
dit abans, s'ha de descentrar dels seus petits problemes interns 
i abocar-se als problemes existencials dels homes d'avui. Algú 
diu que, més que de vendre el nostre producte i de fer entrar la 
genI a l'Església (per no perdre el nostre poder i la nostra in
fluència), ens hem de preocupar de la gent que ens necessita. 

Altres diuen que, per a poder dur als homes un missatge c;!'a
lliberament i de vida, l 'Església hauria de començar per ser ella 
mateixa un espai de llibertat, de vivència joiosa. Si no comen
cem per sentir-nos alliberats nosaltres, com podrem parlar de 
llibertat als altres? 
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En segon lloc, caldrà dur a terme tota una reinterpretació, 
una repensada de la fe i de les seves exigències morals, amb 
una gran fidelitat a l'evangeli i a la realitat sòcio-cultural. 

Algú preguntava: sabem què volem dir a l'home d'avui? Cert, 
hem d'anunciar Jesús mort i ressuscitat. Però, què pot dir Je
sús ressuscitat a l'home d'avui? Com li diem? 

Caldrà un estudi profund de la realitat. Un centre de pensa
ment seriós de l'Església catalana, lloc de creació, confrontació 
i divulgació, del qual haurien de sortir instruments i materials 
diversos. 

Però caldrà també estar molt atents als esforços realitzats 
en aquest sentit per aquells que treballen en el solc de la vida. 

I, finalment, s'haurà d'establir un reciclatge sistemàtic de 
capellans i religiosos i oferir possibilitats de formació als laics, 
a través d'escoles, conferències, publicacions àgils i altres ma
terials. Però no podem oblidar que el reciclatge no ha de ser 
solament teòric, sinó també experiencial. 

La sacramentalització 

En parlar del problema de la sacramentalització, el Simpo
si es referia a l'administració indiscriminada dels sagraments. 

Malgrat haver discutit llargament el tema, l'assemblea va 
creure que la reflexió no era prou madura i va decidir limitar
se a demanar als nostres bisbes que promoguin un estudi seriós 
del tema per a posar·nos d'acord en unes exigències mínimes. 

Però pot ser interessant recollir els suggeriments fets al 
llarg de la discussió: 

- Donada la complexitat i el caràcter delicat de la qüestió, 
no convé que es prenguin decisions individuals. 

- S'hauria d'establir i fer ben públics uns minims comuns 
a nivell de sector -<l de comarca- o d'Església catalana. 

- De tota manera, haurien d'ésser uns mínims, objectius, 
fàcilment constatables, que no fessin referència al grau de fe 
personal. 

- Altres es mostraven partidaris d'una via positiva i indi
recta: que la gent vegi que les comunitats ens prenem seriosa
ment el sagrament; dur a terme una labor constant de cateque
si per a ajudar a comprendre la seva veritable significació. 

- Alguns creien que la comprensió s'havia de conjugar amb 
una certa exigència. En aquest sentit, es parlava de la convenièn
cia d'escàndols esporàdics digeribles. 
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- Es parlava també dels sagraments en què encara som a 
temps: per exemple, la confirmació. 

La immigració 

~s un altre dels punts en què la reflexió no va semblar prou 
madura i l'assemblea es va limitar a prendre consciència de la 
seva urgència i complexitat i demanar als bisbes un estudi se
riós. 

Què vol dir estar al costat dels immigrats? ¿~s q\le per evan
gelitzar cal abans catalanitzar? Com entendre la seva integra
ció, sense esdevenir racistes? 

Es distingia entre integració lingüística i integració cultural. 
A nivell cultural, s'hauria d'admetre una influència i un enriqui· 
ment mutus. 

S'hauria de respectar tot un procés de transició. Una actitud 
d'acolliment, de molt respecte i de paciència és la que més pot 
afavorir el seu acostament. Hem de ser molt exigents amb les 
institucions però comprensius amb les persones. No podem obli· 
dar tampoc els altres problemes humans i socials dels immi
grats . Algú va fer aBusió a les jornades que va promoure, els 
dies 16 i 17 de febrer a Barce lona, l'equip de preveres i religio· 
ses de «parròquies populars), 

Arran del problema de la immigració es va parlar també del 
problema dels agents castellans de la pas/oral. Algú, però, va 
advertir que calia destriar molt bé els dos problemes. 

A més de les innombrabl es religioses arreu de Catalunya. a 
Barcelona sols passen de cent els capellans castellans. Cal reco
nèixer l'esforç d'arrelament al país per part de molts. Però, si 
es dóna el cas, s'ha de denunciar amb energia tot intent castella
nitzador. 

Caldria oferir a aquests capellans i religiosos (el Centre d'Es
tudis Pastorals ho va fer un any amb els capellans) cursos sobre 
la realitat i la cultura catalana, que facilitessin el seu arrelament. 

L'autofinançament 

Tothom està d'acord amb la meta: s'ha d'anar, sense retard, 
cap a un autofinançament ple de l'Església catalana. Fins i tot 
es reconeix que això ens farà molt de bé: ens empobrirà (i una 
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Església evangèlica només pot ésser una Església pobra i dels 
pobres) i augmentarà la solidaritat entre les esglésies catalanes. 
A més a més, ens despullarà de moltes estructures i coses supèr
flues , obligarà a un replantejament de l'estatut del capellà i p0-

sarà una mica a prova la fe de la gent. 
L'objectiu és clar. Però, quins passos s'han de fer per arribar

hi? 

1. Es preveuen, en efecte, diverses dificultats. 
S'evoca la dura experiència de la República, sobretot, en me

dis rurals; la dependència dels cacics locals és més temible que 
la dependència de l'Estat . Es replica que la situació actual no és 
la mateixa que la de la República i que els capellans són molts 
menys. 

Es retreu la desigualtat de recursos creixent entre Barcelona 
i les altres diòcesis (moltes d'aquestes reben encara de l'Estat 
la major part dels seus ingressos). Però es fa notar que Barce
lona té també zones pobres i que, en tot cas, l'autofinançament 
s'hauria de plantejar a nivell de tota l'Església catalana. 

Es recorda la necessitat d'ajudar ~\s capellans que no poden 
treballar. Que molts de nosaltres ens trobarem també aviat en 
la mateixa situació. I que quan parlem del finançament de l'Es
glésia no hem de pensar només en el sosteniment dels capellans. 

Es lamenta la falta de solidaritat entre el personal de l'Es
glésia, especialment entre els capellans. 

I, finalment, algú no deixa de veure just que l'Estat retribuei
xi els serveis socials prestats per l'Església. Se li contesta que 
es tracta del finançament de la tasca pròpia i específica de l'Es
glésia, no d'altres serveis d'ordre civil que pugui prestar. 

2. Es reconeix que el ple autofinançament de l'Església ca
talana no es podrà aconseguir potser tan ràpidament com seria 
de desitjar. Però que tampoc no es pot ajornar indefinidament. 
Es demana que la Conferència Episcopal Catalana, independent
ment del que es pugui decidir a Madrid, fixi pel seu compte unes 
etapes amb terminis precisos i que es comenci a avançar ja des 
d'ara. 

S'observa que el problema té una doble dimensió: pastoral 
i tècnica. Que la seva solució, a més de l'elaboració d'un projec
te tècnic realista i eficaç, ens exigiria a tots una profunda con
versió en la Unia d 'una major solidaritat i comunicació. 

Algú assenyala que les fonts d'ingressos hauran de ser: pri
mer, el treball del capellà; segonament, la bona administració 
dels béns de l'Església; i, en tercer lloc, l'aportació dels fidels. 
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Es fa notar el contrasentit que suposa el treball civil del cape
llà, quan la mateixa Ponència constata la conveniència de cape
llans alliberats. Es respon que, si bé és veritat que no tol s els 
capellans han de guanyar-se la vida treballant i que convé l'e
xistència de capellans alliberats, almenys en endavant tots hau
rien d'ésser capaços de guanyar-se-la . 

Camins d'utilització 

L'assemblea no pot ocultar la seva desconfiança sobre l'e
ficàcia del Simposi. Si bé és conscient de la modèstia dels seus 
resultats té por que aquest esforç coHectiu caigui, com tants d'al
tres, en el buit. Per això s'es tudien uns camins que puguin asse
gurar l'operativitat de l'aportació del Simposi. Se suggereix: 

- fer arribar el resultat del treball a tots els bisbes; parlar
ne amb la Conferència Episcopal Catalana; demanar-los una res
posta; 

- enviar-ho als mitjans de comunicació; 
- fer una divulgació de la ponència i les conclusions, jun-

tament amb un qüestionari de treball. Es podria fer arribar als 
grups de l'Assemblea Diocesana de Barcelona, als vicaris de pas
toral, als consells del presbiteri, a religiosos i religioses, a diver
ses institucions, moviments i serveis d'Església i a grups de re
flexió o catequesi. En molts d 'aquests llocs podria servir perfec
tament d'instrument de treball i reflexió. 

Se suggereix també, per tal d'assegurar la continuïtat del tre
ball del Simposi, la celebració, cada fi de curs, per part del Cen
tre d'Estudis Pastorals, d'unes Jornades de reflexió sobre un 
o dos temes concrets; o bé la canalització d 'una consulta periò
dica a la base sobre temes vius. 
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De l'Empordà a Brussel.les 

Mossèn Enric Sala i Villegas, 
tal com ha informat ja la premsa, 
ha estat nomenat consiliari de la 
Federació internacional de movi
ments d'adults rurals catòlics 
(FIMARC), que té la seva seu a 
BrusseHes. El nomenament és fet 
pel mateix cardenal secretari 
d'Estat del Vaticà, a proposta 
dels responsables laics de la Fe
deració internacional. 

Fins ara, mossèn Enric Sala 
-qu'e havia nascut a Olot el 1940 
i havia estat, tot just ordenat ca
pellà el 1966, vicari de Torroella 
de Montgrf, al Baix Empordà- , 
era, des de fa sis anys, rector de 
Montiró i Viladamat, dos poblets 
de l'Alt Empordà. 

Aquest nomenament ve a con-
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sagrar una llarga tasca. Mossèn 
Sala, en efecte, es dedica fa anys 
(des que va tornar de Roma amb 
dues llicenciatures -teologia i 
història de l'Església- i amb el 
diploma d'arxivística de l'Escola 
del Vaticà) al Moviment de cris
tians de pobles i comarques. l 
no només a la comarca emporda
nesa o al seu bisbat de Girona: 
de fet actua com a consiliari en 
funcions de l'equip nacional ca
talà. 

«Han estat -deia ell mateix en 
una entrevista publicada al diari 
«Avui. el dia 17 de juliol- uns 
anys molt interessants, al llarg 
dels quals, amb tenacitat i discre
ció, els laics s'han anat organit
zant i han estès a moltes comar-



ques de Catalunya aquest estil de 
viure i treballar, reunits en grup s 
i vertebrats en Església-. Per 
això pot dir, amb raó, que "el no
menament de la Santa Seu ( ."" ) 
l'interpreto com un reconeixe
ment de la tasca del Moviment ca
talà, en què treballo des de la 
seva fundació». 

El Departament especialitzat 
de Pastoral rural 

Però, a més d 'aques ta labor en 
el Moviment, mossèn Sala va se '" 
un dels fundadors del «Depa rt a
ment de Pastoral rural - del Ccn
tre d 'Estudis Pastorals. Arran 
d'una conversa amb ell , mossèn 
Joan Batlles, direc to r del Cent re, 
va convocar l'any 1975 una prime
ra reunió amb capellan s de diver
ses diòces is catalanes. A parti r 
d'aleshores existeix el departa
ment, el qual treballa amb una rc
gulari tat i una preparació adm i
rables. La seva direcció ha es ta t 
sempre coHegiada: aquest curs 
1978-79 se n'han responsabilitzat 
mossèn Francesc Aromí j mossèn 
Pere Fradera, del bisbat de Vic . 
juntament amb mossèn Sala. Ca
da mes es reuneixen capellans de 
les diferents diòcesis que treba
llen en el món rural i fan una 
tasca de reflexió i estudi, més en
llà de les presses de l'acció im me
diata. 

El curs passat 1977-78 el Depar
tament va organitzar unes Jorna
des per a consiliaris, que es van 

fer a començaments de se tembre 
a la Selva del Camp (coma rca del 
Baix Camp , bi sbat de Tarragona), 
en les quals van participar més 
de seixanta capellans de totes les 
d iòcesis de Catalunya, de Mallor
ca i de Menorca. (Un dossier amb 
els materials pot trobar-se al Ccn
tre d 'Estudis Pastoral s.) 

les Jornades d'Iniciació 
per a consIlIaris 

A hores d'ara són ja a punt 
uncs altres jornades que tindran 
lloc al Seminari de Solsona els 
d ies 17, 18 i 19 de setembre. L'or
ganització va a càrrec de la cansi
liaria del Moviment de cri stians 
de pobles i comarques de Cata
lunya , en coHaboració amb el De
part ament de Pas toral rural del 
Centre d 'Estudis Pastorals. Volen 
ser unes jornades d'iniciació al 
treball en els moviments especia
litzats d'ambient rural per a ca· 
pellans. I es mouen, també, en 
l'àmbit català i balear. Represen
ten la continuació del treball de 
la Selva del Camp, però volen pis
tes concretes, que ajudin a fer de 
consiliari seguint ¡'estil i les in
tuïf ions fonamentals dels movi
ments especialitzats. Hi hauran 
dues ponències (Ramon Prat i 
Pons: Teologia dels moviments es
pecialitzats; Casimir Martí : Me
todologia dels moviments). Però 
la seva base fonamental seran el 
treball per grups i la posada en 
comú. 
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Aquestes Jornades representen , 
doncs, un eixamplament i una so
lidificació dels grups de capellans 
que treballen en el moviment ru
ral. De fet , aquestes trobades -en 
l'ambient rural com en altres am
bients- posen de manifest que 
el treball conjunt és sempre profi
tós i que, ben sovint, allò que no 
fóra possible de dur a terme en 
un àmbit comarcal o àdhuc dioce
sà, pot tirar endavant i resulta po
tenciat en un àmbit més vast, com 
és aquest de Catalunya i les illes 
balears. 

Mossèn Sala és, doncs, una pe
ça d 'aquest engranatge que va pre
nent cos de manera progressiva 
i que va presentant un nou rostre 

de l'Església en el món rural ca
talà, en aquesta represa dels di
versos moviments especialitzats, 
que s'observa sortosament, des
prés de l'eclipsi que van sofrir ar
ran de la «crisi. del primer post
concili, els anys 1966-67. Els qui 
-en el Moviment o bé en el De
partament del CEP- el coneixen 
i han treballat amb ell saben la 
seva dedicació, la profunditat de 
la seva visió i, al mateix temps, la 
seva senzillesa i el seu estil de tre
ball en equip. Per això aquest no
menament és una bona notícia 
per als Moviments rurals sobre· 
tot , i també per a l'Església de 
Girona les esglésies de Cata
lunya. 

Josep M. Tolosaus 

Girona: el pla de reflexió pastoral 

Objectiu I temàtica 

La principal activitat dels 
agents de la pastoral del nostre 
bisbat ha estat centrada aquest 
cu rs en un «Pla de reflexió » que 
el bisbe de la diòcesi havia en
carregat a la Vicaria de Pastoral. 
El tema era el servei de la fe a 
l'home d'avui i volia ser una gran 
revisió del que fem i una ober
tura a possibilitats d'acció con
junta. 

El bisbe s'hi ha posat al da-
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vant tot asslstmt als encontres 
i dirigint-los a nivell de diòcesi o 
de zona. «La intenció immediata 
-deia el bisbe- és aconseguir un 
redreçament de la pastoral de la 
diòccsi i, a la llarga, unes línies 
d'acció. Per això crec que més que 
una exhortació a renovar-se, con
vé oferir un treball que ens porti 
a una valoració personal del que 
estem fent i a una descoberta de 
les necessitats d'avui.» 

La temàtica toca, doncs, la 



tasca primera de l'Església : «el 
servei de la fe», tenint present 
l'home a qui s'adreça, «l'home 
d'avui, el món d'ara .. . » 

. La tasca més urgent de l'Es
glésia no és muntar una organit
zació eficaç i prestigiosa, sinó 
l'anunci de Jesucrist al món. La 
pastoral és un vehic1e per a anun
ciar Jesucrist i consolidar la vida 
cristiana. Si la nostra Església 
no serveix per a anunciar Jesu
crist, no interessarà ningú, ni 
nosaltres mateixos ( ... ) L'home 
d'avui: Perquè la pastoral no es 
fa només amb els coneixemen ts 
de la doctrina, amb zel i genero
sitat; cal conèixer l 'home d'avui, 
els seus problemes i les seves 
aspiracions, perquè l'Evangeli in
cideixi en la vida real.. .» (Del 
document de presentació). 

«Vol ser una tasca modesta 
-segons deia el bisbe- , sense 
llançar les campanes al vol. Però 
si fem bé la feina, ens portarà 
a perfilar unes línies mestres i 
a una programació clarificada de 
la pastoral diocesana. No es pre
tén acotar el terreny de l'Espe
rit; Déu me'n guard. Tot i així, 
convé que els cristians que vo
len treballar en l'Església dio
cesana sàpiguen a què atenir-se. 
Altrament la fesomia de la nos
tra Església es va desdibuixant 
i els ànims s'afebleixen .• 

Mètode 

Es va començar amb una jor
nada de «llançament de campa-

nya ») per comarques . Al matí el 
bisbe exposava la seva visió so
bre el moment actual de la diò
cesi i, seguidament, els respon
sables de la Vicaria de Pastoral 
explicaven el mètode a seguir. 

Un ampli qüestionari assenya
lava el treball a repartir al llarg 
de l'any. Es tractava d'una gran 
revisió sobre el canvi actual (ni
vells de: matrimoni-família , cul
tural i sòcio-polític), una anàlisi 
del que fem o del que tenim al 
servei de la fe i un petit projec
te del que cal fer (tot i que 
aquest «actuar» s'aprofundirà a 
la jornada final). Unes monogra
fies iHustraven cada tema. Aques· 
ta presentació també es va fer a 
grups de laics (moviments i par
ròquies) i de religioses. 

Com ha anat aquest treball? 
Pel que fa als capellans, cal dir 
que la participació ha estat no
table, constant al llarg del curs 
i desigual quant a la profundi
tat de les respostes. Però . hem 
torna t a trobar-nos J) regularment 
quasi tots els capellans de la co
marca, amb algunes absències ja 
habituals. S'hi ha participat amb 
constància i amb una certa es
perança, però sense massa en
grescament. Durant el curs s'han 
tingut tres trobades-recés que lli
gaven amb la temàtica del pla 
i la iHuminaven doctrinalment i 
espiritualment. S'ha comptat 
també amb el consell i la inter
venció d'algun prevere de fora 
la diòcesi (mossèn Joan Batlles 

mossèn Ramon Prat). 
Pel que fa als laics, hi han par-
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ticipat una trentena de grups, 
molts dels quals pertanyen als 
«Equips de la Mare de Déu. (uns 
quinze) . Ara s'està fent la reco
llida dels resums i es farà una 
jornada conclusiva per als grups. 
Més difícil ha estat enrolar-hi 
les religioses, perquè no tenen 
una estructura organitzada, i s'ha 
perdut molt de temps intentant 
refer-la. Malgrat tot, uns set 
grups de religioses hi prenen 
part. 

Les jornades de juny 

A finals de curs ha tingut lloc 
l'acabament del treball d'aquest 
pla de reflexió. La nostra preten
sió de fer com una «assemblea 
escampada per tota la diòcesi» , 
amb la participació de preveres, 
laics i religiosos, presidits i di
rigits pel bisbe, va fent el seu 
camí modestament. Però és una 
realitat. 

El treball dels capellans s'ha 
concretat en una jornada de fi 
de curs a cada zona: Girona, Alt 
Empordà , Baix Empordà, Mares
me, La Selva i La Garrotxa ... 
Totes les aportacions dels arxi
prestats i grups s'han recollit en 
una gran síntesi i se n'ha elabo
rat una ponència, de cara a aques· 
ta jornada. 

El treball d'elaboració i redac
ció de la ponència conclusiva es 
va encarregar a quatre mossens: 
Iglesias, Montal, Mollerusa i 
Oller, que van presentar-la a les 
jornades de zona. Han dividit el 
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treball en tres grans capítols: el 
canvi, la resposta pastoral , les 
propostes d'acció. 

La ponència és la reelaboració 
i sistematització dels resums ar
ribats de tots els sectors i grups, 
reforçats per les línies que es 
donaren en els recessos de l'any 
(pel mateix bisbe, per mossèn 
Ramon Prat i també per mossèn 
Joan Batlles, el qual va utilitzar 
els materials de les jornades de 
pastoral anuals de la Selva del 
Camp del setembre passat, i del 
recent Simposi del C.E.P. a Mont
serrat). Tot això rebia una última 
iHuminació doctrinal a base dels 
documents conciliars (especial
ment la «Gaudium et Spes») i 
dels més recents escrits papals 
(<<L'evangelització del món . de 
Pau VI i «El Redemptor de l'ho
me . de Joan Pau lI). 

Les propostes d'acció 

Per a informació general pot
ser serà suficient parlar de la 
darrera part, les propos tes con
cretes, que foren treballades per 
grups i sotmeses a votació. Tenen 
S grans apartats: 

- fe i sacramentalitzaci6; 
- participació dels laics en la 

vida eclesial; 
- individualisme pastoral; 
- formació permanent; 
- reforma d'estructures dio-

cesanes. 
S'adverteix sempre la gran di

ferència de la realitat urbana i 
de la del món rural, que presen-



ta una problemàtica molt distin
ta i darrerament agreujada. 

1. En el primer capítol es fan 
unes propostes que miren d'es· 
tudiar la greu problemàtica de 
la pastoral de sagraments: és un 
neguit constant dels pastors, que 
ha portat a diferents solucions 
i que demana un estudi de cara 
a unificar criteris, fent, però, una 
reforma a fons. Es parla espe
cialment de la catequesi pre-sa
cramental. 

2. En el tema de la participa
ció dels laics s'insisteix sobre la 
creació de Consells pastorals, la 
formació dels seglars de cara a as
sumir responsabilitats en l'evan
gelització i la catequesi, i la po
tenciació dels moviments de jo
ves i d'adults. 

3. El tercer capítol parla de 
la corresponsabilitat pastoral per 
fer front a l'individualisme. Es 
demana concretament un pla de 
pastoral per a tota la diòcesi, 
adaptable després a cada zona i 
arxiprestat. També hi ha una pro
posta que demana que siguin as
sumides, valorades i integrades 
dins la pastoral diocesana les di
ferents maneres d'exercir el mi
nisteri. 

4. Sobre la formació perma
nen t: hi ha tres propostes que 
fan referència especialment als 
preveres i les restants contem
plen el laïcat (Catequesi d'adults, 
que els moviments i les comu
nitats accentuïn els aspectes for
matius, que en les parròquies i 
als grups s'utilitzi més el Centre 
d'Estudis Diocesà). 

S. L'últim capítol de propos
tes fa referència a les estructures 
del bisbat: Es proposa un equip 
de direcció «més ampli, més re
presentatiu i descentralitzat»; 
uns criteris de nomenaments que 
tinguin en compte les necessitats 
pastorals i alhora les qualitats i 
opcions personals. En les dues 
últimes propostes, ben concretes, 
es demana la creació pròxima 
del Consell diocesà de Pastoral 
i d'un possible servei de pasto
ral familiar. 

Els assistents van estudiar i 
discutir les propostes; se'n van 
fer de noves i va haver~hi una 
aportació per grups i una ava
luació personal (<<votació»). En 
aquestes jornades de zona la ce
lebració de l'eucaristia, amb l'ho
milia del bisbe, emmarcava la 
reflexió conjunta dels preveres 
en el context evangèlic que li 
pertoca, ja que no es tracta de 
trobar receptes màgiques, sinó 
d'encetar un camí de correspon
sabilitat per a respondre serio
sament a les exigències de l'a
postolat en el moment actual del 
món i, en concret, de la nostra 
diòcesi. Amb amplitud i obertu
ra, sense estretors ni rutines . 

Cap a una jornada diocesana 

Tot aquest llarg camí ens ha 
de menar a una jornada diocesa
na conclusiva que podrà tenir 
lloc a finals de setembre o a c0-

mençaments d'octubre, i en la 
qual participaran els preveres 
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diocesans, però també els laics i 
religiosos/es. Com ja he dit, és 
com una assemblea que s'ha fet 
al llarg de tot un any, escampa
da per les diverses comarques i 
parròquies i pels grups, i que cal 
aplegar ara en una síntesi dioce
sana, amb una àmplia participa
ció on, d'una manera senzilla 
però operativa i eficaç, el bisbe 
pugui fer seves unes propostes 
i assenyalar unes línies de pasto
ral per a tota la diòcesi. 

Ara estem treballant en la pre
paració d'aquesta jornada dioce
sana, partint de les que hem fet 
a cada zona i de les que tindran 
lloc amb els seglars i amb les re
ligioses que hi han participat. 
Està previst que puguin assistir
hi també els qui no han fet 
aquest treball, però seguint sem
pre el pla establert. Probable-

ment la jornada diocesana se ce
lebrarà en dues etapes: una més 
d 'estudi, debat i participació, 
i la darrera més de promulga
ció de les línies de pastoral. 
Aquestes tindran en compte un 
projecte a llarg termini i uns pas
sos immediats d 'aplicació. I tam
bé miraran d'atendre el camp ge
neral de tota la diòcesi i el més 
concret, adaptable a cada zona o 
sector pastoral. 

Estem aquí. Tant de bo que 
tot aquest esforç modest però 
constant, ens ajudi a «desbloque
jar-nos>, per tal de vèncer l'in
dividualisme, la por, la descon
fiança, el desànim, les segure
tats, les inhibicions ... i tots 
aquests pecats coHectius que ens 
impedeixen d'evangelitzar el nos
tre món amb un cor obert i ge
nerós. 

Girona, 8 de juliol de 1979 

Joan Busque!s 

Lleida: tres dies de reflexió 

En unes Jornades d'estudi or
ganitzades, fa poc, a Lleida ciu
tat pel Centre Francesc Eixime
nis sobre «Església i identitat 
cultural catalana>, algú va dir 
que el clergat de Lleida no havia 
tingut una identitat cultural de-
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finida. Realment, estic bastant 
d 'acord, per a no dir completa
ment, amb el qui va pronunciar 
aquesta frase. Però em cal afegir 
tot seguit que l'Església que viu 
als marges del Segre té també 
els seus moments significatius, 



encara que sigui, almenys, per 
part d'uns grups minoritaris. 

Un d'aquests moments han es
tat els tres dies de reflexió i pre
sa de pols pastoral i eclesial que 
s'han dut a terme a l'antic mo
nestir de les Avellanes, actual 
convent-noviciat marista, els dies 
2, 3 i 4 de juliol, amb una qua
rantena d'assistents, entre cape
llans i laics, d'un promig d'edat 
que rondava els 40 anys, per bé 
que amb una bona representa
ció de nois i noies. 

Hi havia gent de procedència 
diversa. Uns provinents de par
ròquies de la zona catalana del 
bisbat, del camp i de la ciutat, i 
també de la zona fronterera 
amb l'Aragó (de les marques de 
ponent); altres eren alumnes, ac
tuals o antics, de l'escola de Teo
logia; hi havia també represen
tants de moviments especialit
zats (JAC, JOC, MUEC, HOAC); 
i, finalment , de comunitats de 
base i de grups diversos (d'estu
di de la Bíblia, de pregària, etc.). 

La trobada era convocada per 
tres mossens: Mateu Freixes, de 
l'Escola de Teologia, Màrius Ro
drigo, vicari episcopal de pasto
ral , i Ramon Prat, consiliari del s 
moviments de joves. Però les jor
nades eren esperades. en certa 
manera, per la majoria dels as
sistents. 

Els continguts foren els se
güents: lr. dia, veure el que por
tem entre mans, les accions i els 
projectes pastorals; 2n . dia, ju
dicar el nostre projecte d'home 
i d'Església, i la nostra pastoral 

de conjunt; i 3r. dia, pla de con
junt per a l'any vinent. 

Podem parlar dels resultats 
obtinguts? Resultats espectacu
lars, res de res, tal com escau a 
l'Església que volem construir. 
Però hem practicat la comunica· 
ció i el diàleg intereclesials i hem 
après a revisar allò que portem 
entre mans i que s'ha d'inserir 
en un projecte comú d'Església 
diocesana. Hem descobert , una 
vegada més, la necessitat de con
frontar l'acció que fem cada dia 
als nostres llocs, i hem escoltat 
la crítica d'altres instàncies dio
cesanes, laics, clergues i jerar
quia. També ha nascut una peti· 
ta coordinadora que, d'ara en· 
davant, podrà convocar aquest 
tipus de trobades a partir de la 
base. La componen el Vicari de 
pastoral i un representant per 
cada branca de grups reunits. 

En conclusió, tot i haver estat 
pensades per mossens, han estat 
unes jornades en les quals els 
laics han tingut vot i veu des 
del començament, tal com ha de 
ser l'Església que volem i que 
anem fent: la comissió coordi· 
nadora és formada per laics amb 
el Vicari episcopal de Pastoral. 
Una nova empenta, doncs, amb 
vista al futur de l'Església de 
Lleida i un nou pas de coHabo
ració pràctica entre els diferents 
membres del Poble de Déu. 

Limitacions? També. Poc nom
bre d'assistents, al costat dels 
qui són, avui, agents actius de la 
Pastoral al nostre bisbat. I algun 
malentès, que ens farà ser més 
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humils a l'hora de valorar aques
tes jornades, però no per això 
menys decidits a treballar en el 

projecte ideal d'Església que vo
lem assolir. 

Xa vier Batiste 

Crònica de Mallorca 

Turisme. -ma non troppo. 

Ja som a l'estiu i l'illa resta 
assetjada per mar i aire de tu
ristes i ocupada pels clients de 
la indústria més poderosa d'a
questa terra, encara que no sia 
tan nostra_ 

Avui (8 de juliol) el bisbe es
crivia unes reflexions sobre el 
Full dominical : . Yo, cristiano de 
Mallorca, ante el turismo». Deia 
o repetia els pros i els contres. 
Demanava «respecte a les perso
nes », «actitud valorativa del món 
del treball del turisme. (sovint 
cavall de batalla aquests últims 
anys dels sectors més avançats 
de la nostra Església); . actitud 
d'acolliment», . actitud de solida
ritat», «actitud de gratuïtab, «ac
titud festiva.. Per demanar, no 
ens quedam mai curts, però .. 
ja sabem quina és la realitat. Ca
da dia són més els qui aquí cri
den contra el mono-cultiu turis
me -ara alguns ho faran contra 
el mono-bikini-, que ha desfigu
rat la nostra geografia, ha tudat 
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l 'ecologia, ens ha despersonalit
zat força ... 

Però enguany, com arreu de 
l'Estat, les previsions no són 
massa engrescadores. la qual c0-

sa, precisament pel mono-cultiu, 
pot produir els seus trasbalsa
ments. 

Després de les eleccions 
munIcipals 

No anaren segons les previ
sions assenyades. Hi hagué qual
que retgiró fort: balle socialista 
a Ciutat i ajuntament d'esquer
res. La gent diu que les dretes 
benpensants no es molestaren a 
acudir a les urnes, i jas: un bat
le d'esquerres a Cortl 

No hi hagué gaires victòries 
més d'esquerres. Al contrari, àd
huc a algunes ciutats i viles, can
didatures independents, a la dre
ta d'VCD, guanyaren. Qualque 
cacic aguantà ferm. Però el Par
tit Socialista de Mallorca avan
çà amb certa espectacularitat. 

Vet aquí els resultats de les 
eleccions al Consell de Mallorca: 



UC D 48'00 %, PSOE 26'70 %, PSM 

(nacionalis ta) 11'56 %, Comunis
tes 6'89 %, Coalició democràtica 
5'26 %. Com sabeu es cons tituÏ
ren els Consells de Menorca i 
Eivissa, aquest ben a la dreta, 
i dia 5 de maig quedà constitu1t 
el Consell General Interinsular, 
amb predom ini clar d'uco, amb 
un president que fin s ara s'ha 
mostrat capaç i realista. Estan 
començant de veres les transfe
rències, i ja pensam en la vida 
ràpida de l'Estatut. Hi ha les rè
mores de sempre, si bé els par
tits d'esquerra signaren un pacte 
autonòmic abans de les eleccions 
municipals. 

A la fi hem enterrat la Dipu
tació, sense gaire solemnitat: 
una Diputació provinciana gaire
bé sempre desastrosa per a les 
Illes. 

AutorItats. fora ... 

En llegir el mateix diari ca
talà Avui i altres de l'Estat, ca
da dia crec més encertades les 
normes que es donaren a Mallor
ca per la presència de les auto
ritats civils als actes religiosos. 
No hi ha hagut per ara disgusts 
ni discussions. Les normes de fet 
clarificaren el panorama i poden 
acabar amb confusionismes de 
mal signe i mala exemplaritat. 

Ara es tracta de l1evar els sím· 
bols de la guerra, de les faça
nes de les esglésies o del seu cos
tat. Hi ha rectors que no s'hi 
senten massa engrescats. 

També molts d 'ajuntamen ts ja 
pensen en el canvi de ls noms 
d'alguns carrers. I seran proble
ma -sembla- en algun s ajun
taments els de caire religiós. Ja 
veurem què passarà. Àdhuc per 
a afavorir el clam esquerrà el 
dominical publicà una llarguís
sima llista de noms de sants, ca· 
pellans, frares, etc. Així l'ajunta
ment de Ciutat estarà ben infor
mat per nosaltres mateixos. Què 
volen més? 

Qüestions clericals 

Ha aparegut el primer núme
ro de «Comunicació», en la seva 
nova època, dirigida pel Centre 
d 'estudis teològics (març-abril) . 
Està a punt de sortir-ne el segon . 
Tema: l'evangelització. 

També s'ha presentat pel Con
sell episcopal i elaborat pel Cen
tre d'estudis un pla de formació 
permanent per al clergat. Abra
çarà tres anys, i cada any els 
mateixos temes es donaran tres 
vegades. Sembla que l'assistèn
cia serà obligatòria. Serà un re
pàs i una posta al dia de la TeC)
logia --és el punt de partida-, 
orientada cap a una acció pasto
ral renovellada. Temes: AntrC)
potogia, creure avui, Déu, Cristo
logia, Eclesiologia , Sagraments, 
Acció pastoral.. . 

També s'està treball ant en la 
preparació de la setmana de San
ta L1ucia (10-14 setembre), que 
vol ser de programació pastoral 
per al curs vinent. 
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Encara que l'any passat no hi 
hagué a Mallorca cap ordenació 
presbiteral, enguany ja n'hi ha 
hagut dues. Que siguin benvin
guts els nous preveres. L'orde
nació es féu a la mateixa parrò
quia on s'havien preparat per al 
ministeri. 

Una noticia contrària que s'ha 
esvouvat com un tro. Com que 
l'aixeta de les secularitzacions 
s'ha tancat, un capellà simulà el 
sagrament del matrimoni en un 
restaurant davant un altre cape
llà. Les noces es feren amb ca
sulla, missa, signatura de no sé 
quins documents, etc., etc. El 
Consell episcopal publicà una 
nota declarant nul i iHícit el su
posat matrimoni. 

Finalment diguem que a la col
lecció Saurí s'acaba de publicar 
un IIíbre d'un sociòleg mallorquí 
i vicari episcopal, Joan Bestar: 
Món d'avui i te cristiana. i!s de
dicat .al catequista; que en la 
seva tasca, sempre més necessà
ria en l'Església, toqui de peus 
a terra •. Aquest IIíbre de 143 pla
nes és fruit d'unes classes do
nades a la Facultat de Teologia 
de Barcelona. i!s dividit en els 
següents títols, la definició i l'a
bast dels quals queden ben ex
plicats al llibre, molt clar en les 
seves idees i exposició: canvi, 
tecnologia, consum, mobilitat, se
cularització, anonimat, pluralis
me. 

Pere L/abrés 

Crònica de Solsona: caquèxia 

Gràcies al senyor director per 
haver permès al cronista de fer 
unes vacances tan llargues (des 
del número 55, octubre 78). Ja 
veureu, a pagès la vida és molt 
més lenta que a ciutat, no pas
sen coses noticiables cada dia, 
almenys d'aquelles que engreixen 
els diaris del cap i casal, tot i 
que d'un quant temps ençà les 
vagues laborals i els expedients 
de crisi hagin vingut a torbar 
també les nostres migdiades. Per 
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altra banda, allà ens hem d'estar 
a escriure per als saberuts (amb 
perdó dels lectors de bona fe) . 
Bé tenim prou feina si la volem 
fer. Som mandrosos d 'agafar la 
ploma, agafem abans la fanga. 

El nostre panorama eclesial 
i/o eclesiàstic, com vulgueu, no 
ha pas variat substancialment 
d'ençà dels darrers comunicats 
meteorològics. Sense cúmulus ni 
estratocúmulus que amenacin 
tempesta, gràcies a Déu, és més 



aviat gris, atònic, amb Ilambre· 
gades esporàdiques de sol. Un di
namisme gairebé febril en la vi
caria de pastoral més o menys 
compartit pels organismes que 
en depenen o s'hi relacionen: 
consell del presbiteri, delegacions 
diocesanes, coBegi d'arxipres
tos .. Per un cantó, mai el nos
tre bisbat no havia es tat tan ben 
organitzat com ara damunt del 
paper ni mai no s'havien gastat 
tants cartutxos en la contesa; per 
l'altre, la vida se'ns escapa, va 
per uns altres camins. Paradoxal, 
patètic. ~s com si haguéssim per
dut el t ren . Com si er réssi m els 
trets. Com si haguéssim muntat 
una màquina de segar i batre 
molt grossa, capaç de menjar
s'ho tot, i ara resulta que no hi 
ha gra, que la col lit a és minsa, 
que els resultats ob tinguts no 
compensen l'esforç. Ens caldrà 
tenir molta paciència, la pacièn
cia del bon pagès de què parla 
l'evangeli. Som en temps de sem
bra, no de sega. Déu vulgui que 
sembrem bona llavor! 

De reunió en reunIó 

Si les reunions fossin exponent 
de vida , tot aniria sobre rodes. 
El que passa és que s'exhaurei
xen en elles mateixes. I tan ne
cessàries com són! 

Consel/ del presbiteri. Té en
tre mans un estudi molt deta
llat sobre «La pastoral als po
bles petits» (inferiors a 300 ha-

bitants, la immensa majoria de 
les parròquies) amb vista a re
visar-ne el servei que s'hi fa. De 
cara al curs propvinent, i tots 
els cursos que calguin, es pro
posa d'escatir un altre tema es
collit ent re molts, que en certa 
manera lliga amb tots: el de les 
comunitats. S'hi dedicaran les 
jornades diocesanes d'aquest es
tiu i hom confia que hi treballa
ran força grups de gent. Va ela
borar també uns «criteris per a 
la integració a l'església diocesa
na dels candidats al mini steri», 
que es basen en aques ts dos prin
cipi s: sentit comunitari de la vo
cació al ministeri i en tranya po
pular de l'espiritualitat del cler
gat secular. Obeeixen a una do
ble intenció: obrir-se a tota sol
lic itud ben intencionada i guar
dar-se d'admetre possibles ele
ments es tranys. Així , doncs, ja 
ho sabeu. 

Delegaciol1s diocesanes. Ja n'he 
informa t de vegades. Ha n anat 
adqu irint una mobilitat creixent, 
ja no són allò d'un nom honorí
fic que figura a la gallofa, i prou. 
Diumenge passat, per exemple, 
es van reunir en nombre d'uns 
70 els components de les diver
ses delegacions (capellans, religio
ses, laics, etc.) per a revisar una 
mica la marxa del curs i preveu
re la coHaboraci6 respectiva a 
la campanya de les comunitats. 
Bon ambient. Bons propòsits. No 
massa eufòria. .. Alguns botons 
per mostra. Catequesi: compta 
amb 400 catequistes enregistrats. 
Joventut : el moviment d'Hora-3 
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va concentrar a El Miracle més 
de 800 joves en un aplec festiu, 
tot entusiasta; editat pel Full 
Diocesà Tarragona-Vic-Solsona, 
ha publicat el document elaborat 
pels consiliaris diocesans sobre 
la situació de la joventut avui a 
Catalunya, . Els joves són evan
gelitzats», un fullet de 25 pàgi
nes que queda força bé. Entre 
les delegacions de Missions, Co
operació entre les Esglésies i Mit
jans de comunicació social s'ha 
aconseguit de crear, on abans hi 
havia desconeixement i fredor, 
un clima de comunió eclesial for
ça satisfactori entre la diòcesi i 
la cinquantena llarga de «missio
ners » que en són lluny a causa 
de l'evangeli. La de Mitjans aca
ba de donar a llum, en separata 
del butlletí oficial , la primera 
pastoral del bisbe Miquel, . AI 
servei de la comunió., en forma 
de fullet, també de 25 pàgines, 
qui-sap-lo ben iHustrat; també la 
. Guia de l'Església de Solsona, 
1979., un llibret de butxaca, de 
92 pàgines, amb mapes, pràctic, 
interessant des de diversos punts 
de vista. Vocacions: ha tingut 
dues o tres trobades amb nois 
adolescents i féu una campanya 
molt ben feta sobre el Dia del 
Seminari. Consell d'Economia, 
compost en general per laics: 
s'ha anat fent responsable de la 
gestió econòmica diocesana. Amb 
gent del cantó d'Urgell, ha res
sorgit el Secretariat de Cursets 
de Cristianitat. I així podrlem 
anar dient alguna cosa de cada 
una de les delegacions restants. 
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Deixem-ho, que no acabaríem 
mai. 

Arxiprestos. Durant tot l'any 
s'han reunit cada mes per zones 
amb el vicari de pastoral en pla 
d 'informació i reflexió. Ja tenen 
la sentència feta: el mes de se
tembre seran, per fi, renovats 
reglamentàriament, renovació que 
s'havia anat ajornant d'any en 
any per diversos motius. 

aEt sic de coeterls» 

Ha funcionat també enguany, 
a nivell diocesà, l'anomenada un 
xic pomposament Escola de Teo
logia del Poble de Déu a càrrec 
dels nostres ínclits: Jesús Hu
guet, Josep M. Ballarín, Jordi 
Mas, Antoni Guixé, Ignasi Mon
traveta i Manuel Guiu. S'han des
plaçat, qui més qui menys, ar
reu on els han demanat a pon
dre les cinc o sis xerrades de 
cada tema. Amb bons resultats, 
segons sembla. 

La setmana sobre Pasqua van 
tenir lloc unes jornades diocesa
nes sobre el sagrament de la pe
nitència dirigides per Dionís Bo
robio, de Bilbao. Molt interes
sants. Les possibilitats de la ce
lebració comunitària de la peni
tència alternada amb la indivi
dual SÓn realment aprofitables. 
Amb seny. Però sense por. No hi 
ha reíxetes que hi valguin. 

Ens disposem a celebrar el IV 
centenari del naixement de sant 
Pere Claver (26 de juny del 1980). 
Diu que vindrà i tot el pare Ar-



rupe. A Verdú. la vila del sant 
i dels càntirs, ja tot són prepa
ratius. 

Estem a punt , també, de fer 
obres, i de fer-les sonades i el 
famós Palau Episcopal, la glo
riosa baluerna que enorgullia les 
nostres mitres d'antany, sofrirà 
una transformació interior im
portant que el convertirà en Ca
sa del Bisbat. S'hi encabiran les 
dependències següents: residèn
cia episcopal posada al dia, més 
sales per al museu diocesà (amb 
taules o sense taules!) i despat
xos per a la cúria i altres orga
nismes. 

On hi ha dificultats de valent 
és en la qüestió dels nomena
ments, el cavall de batalla nú
mero u. Cada nou nomenament 
cal fer la cesària. Es comprèn, 
després de tants anys d'immobi
lisme i amb l'escassetat de per
sonal que hi ha. I pensar que el 
bisbe Tarancon feia els nomena
ments de cada any, vint o trenta, 
en dues hores, el temps de pren
dre cafè i fumar-se un puret! Lla
vors la cosa funcionava a base 
de sobres blaus que t'arribaven 
sense com va ni quant costa. «O 
tempora o mores!» Gangues de 
la democràcia. 

<c De personis» 

Comencem pel bisbe Miquel. 
Fa tot el que pot, pobre home, 
encara que no les encerti totes, 
ni de bon tros. Si el bisbat no 
rutlla. o no rutlla prou, la cul· 

pa no és pas d'ell. L'hem d'ac
ceptar tal com és, amb les seves 
virtuts i els seus defectes, com 
ell ens ha d'acceptar a nosaltres 
els preveres per més de mal fer
rar que siguem. r, endavant, 
plens de bona voluntat ell i nos
altres! Ara es veu, com ja havia 
pronosticat aquest cronista, la 
simple i pura realitat tal com és, 
sense miratges faHaços. Ara ja 
no podem carregar els neulers 
al bisbe. Ara ja no hi valen les 
excuses. Un rumor una mica alar
mant relacionat amb el seu de
licat estat de salut va córrer dies 
enrera i encara no ha remès; hi 
va donar peu la misteriosa inter~ 
venció quirúrgica a què fou sot
mès a l'hospital de Manresa. Ma
lalt o no (<<per raons personals i 
familiars» es va dir oficialment, 
i sabut és també com té la mare 
velleta i malalta), el cert és que 
ha suspès el viatge que tenia pro
jectat a l'Amèrica, la visita als 
emigrants de Bèlgica i, en con
tra del que ell mateix havia anun
ciat, no ha dut a terme cap pla 
de visites pastorals a les parrò
quies, per més que s'hagi anat 
fent present en algunes. Amb tot 
i això, no ha fallat a cap de les 
reunions importants i es veu amb 
cor de donar tandes d'exercicis 
espirituals a tort i a dret: una 
a monges, dues a capellans (Vic 
i La Seu) i una altra a tot bitxo 
vivent del Poble de Déu. Preguem 
per ell: «Dominus conservet 
eum». 

Mn. Josep M. Ballarín pot anar 
fent «pregàries al vent», mentre 
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se li crema el bosc de Queralt i 
ha de córrer a salvar la Mare de 
Déu. El vent, aquella tarda de 
novembre, bufava encara més 
fort que alguns dels seus articles 
setmanals. D'ençà, la muntanya 
nacional dels berguedans fa tris
tesa de veure talment una vídua, 
endolada pel cantó de llevant, 
mutilada pel cantó de la baga. 

Haureu llegit, suposo, el llibre 
-Justificació de Catalunya», de 
Mn. Josep Armengou, a.C.S. Val 
la pena de veritat. Es un cant 
Uric apassionat i apassionant a 
la Catalunya ideal, escrit en 
temps de catacumbes, eixit ara 
a la llum. Els qui vam aprendre 
de conèixer i estimar el país al 
costat d'aquell home excepcional, 
- capellà de Berga., n'experimen
tem una joia de no dir. Es com 
si, finalment, haguéssim triom
fat amb ell. Llegiu-lo, llegiu-lo, 
que no us deixarà indiferents. Us 
trobareu, a més, amb una prosa 
meravellosa, magistral, més ex
pressiva que la del mateix Carles 
Cardó. 

Darrerament, en contra d'un 
diaca que s'ordenarà ben aviat 
de prevere, Climent Capdevila i 
Riu, filI de Riner (El Miracle), 
hem tingut dues baixes més : Mn. 
Josep Casafont i Circuns, degà 
dels preveres (95 anys!), rector 
de Linya, i Mn. Florenci Puig i 
Santasusagna, 88 anys, beneficiat 
de Cardona. El primer, que era 
tota una institució, sostenia que 
si els capellans haguessin estat 
fidels al rosari, a la meditació 
diària i a les pràctiques de mor-
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tificació tradicionals, no se n'hau
ria secularitzat cap ni un. Em 
penso que també hi afegia la so
tana, no ho recordo prou bé, d'u
na lletra que em va escriure anys 
enrera per si creia oportú de 
publicar-la al Full Diocesà. No 
vaig fer-ho, naturalment. AI cel 
siguin un i altre! 

El dia 14 de gener, després 
d'una llarga i penosa malaltia, 
va morir a Oriola, la seva ciutat 
natal, el Dr. Josep Bascuñana i 
Llópez, bisbe dimissionari de Sol
sona. Tenia 74 anys. El seu de
cés no hauria excedit segurament 
els límits d'una nota necrològica 
discreta si Mn. BalIarín no ha
gués provocat l'escàndol que va 
provocar amb el seu article al 
diari .Avui. del dia 18 de gener. 
Més ben dit: l'escàndol no el va 
provocar ell sinó uns senyors 
de Barcelona que li van replicar 
amb una duresa inaudita, arri
bant a dir en una lletra poste
rior (esgarrifeu-vos!), que el nos
tre primer articulista religiós del 
moment quan escriu «mulla sem
pre la seva ploma amb sang de 
vespa •. Bitxosl Que poc que el 
coneixen i que poc saben de lIe
gir aquests senyors barcelonins, 
per més doctorats que tinguin! 
El to de pietat del comentari ba
Ilarinenc era el més escaient, cris
tianament parlant, per a amor
tallar un home com el Dr. Bas
cuñana, bisbe de Solsona, que no 
dubto que és al cel, bo com era, 
i perquè, entre altres raons, nos
altres, sense voler, el vam aju
dar a guanyar-se'l. Entre tots, 



pobre home, no l'hem deixat mo
fir en pau com no l'havíem dei
xat viure en pau. Que ens perdo
ni prop del Pare. Tanmateix em 
féu gràcia, no malícia, la rèpli
ca dels barcelonins. Jo els pre
guntaria, al Dr. Pius Bosch i al 
grup d'amics del bisbe Bascuña
na que la signaven, que no tinc 
el gust de conèixer i que ara, 
«post mortem», surten a fer l'a
pologia del gran prelat difunt, jo 
els preguntaria: ¿On eren vostès 
durant els deu anys llargs (una 
eternitat!), que els solsonins vam 
haver de «sofrir> un pontificat 
tan gloriós? ¿Cal compadir-se no
més d'un home, per jerarca que 
sigui, i no cal compadir-se de tot 
un bisbat que s'anava marfonent, 
marfonent davant la impassibili
tat dels de dalt per la ineptitud, 
en bona part, del seu pastor? 
Era aleshores que si de veritat 
eren els seus amics li havien 
d'haver aconsellat que dimitís, 

Vic: sac i peres 

Hem posat les mans a la crò
nica, com diu en Pedrolo, i el re
sultat el teniu aquí. Farem una 
senzi11a referència a alguns fets 
de les últimes setmanes, en cap 
manera transcendentals ni caris
màtics, que formen el que po-

com amb tota la caritat i amb tot 
respecte però amb tota la valen
tia li vam dir nosaltres que fes 
arran de l'assemblea conjunta 
(abril 72). Era el mi110r servei 
que podia prestar a l'església de 
Solsona. El Dr. Antoni Gendrau, 
metge de Berga, em va estalviar 
de sortir a defensar el meu amic 
el capellà de Queralt; ho va fer 
ell , i molt bé, per cert. Amb l'ar
got gràfic que solen gastar els 
deixebles d'Hipòcrates, parlava 
de caquèxia referint-se a la si
tuació en què es trobava la nos
tra pobra feixa durant el ponti
ficat bascuñanià. Quan ara, des
prés de tant temps i a despit dels 
aires nous, no hem aconseguit 
encara de refer-nos, no m'ho aca
bo d'explicar. Deuen ser resultes 
de la caquèxia. 

Navàs-Solsol1ll, 11 de juliol, 
sant Benet, abat, quan acaba de 
caure el .$kylab. 

Climent Forner 

dríem dir-ne les escorrialles del 
curs passat a mi110r vida. 

Equip diocesà de pastoral 

Com recordareu, en la cròni
ca passada fèiem esment -per 
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amplius el lalius- del nomena
ment del nou vicari episcopal de 
Pastoral en la persona de mos
sèn Jacint Anglada, a proposta 
de les votacions efectuades. A ho
res d'ara, el nou vicari ja ha po
sat en marxa la seva comesa pas
toral. e.s a dir: reunir-se, em
passar-se quilòmetres (i amb el 
preu de la gasolina!) , xerrar amb 
capellans i laics promocionats, 
orientar i organigramar la pas
toral .. . i fer el que bonamen t pu
gui. 

Un dels primers afers era la 
designació dels delegats pasto
rals de zona. Fetes les oportunes 
votacions democràtiques, s'han 
donat aquests resultats: al Ba
ges, mossèn Fèlix Guàrdia, rec
tor de Crist Rei de Manresa; a 
l'Anoia, mossèn Vicenç Blanco, 
rector de Sant Martí de Tous, i 
al Ripollès, mossèn Antoni Ju
nyent, rector de Campdevànol. 
L'equip és complet. 

Quina feina faran? Això està 
per veure. Per descomptat es 
tractarà d'una cooperació i estre
ta coHaboració amb el vicari epis
copal a fi d'obtenir una millor 
visió de la realitat de tot el bis
bat i fer camí cap al Regne. El 
joc és a punt de començar; sols 
manca el xiulet inicial, i que gua
nyi el millor. Bona sort! 

Consell del presbIterI 

La darrera reunió tinguda no 
és que despertés massa entusias
me. Certament que va apassio-
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nar més la final del Barça a Ba
si lea; però això ja és una altra 
història i una altra histèria. 

Repassant l'acta de la reunió 
enviada a cada capellà -amb 
això no fallen- veiem que es 
presentà un document sobre 
«Programa de pastoral obrera., 
a cura de mossèn Florenci Costa. 
Després de resums i diàlegs s'a
cordà que el document es publi
qués al Butlletí Oficial com a 
eina de treball i reflexió, per tal 
que tothom el pugui estudiar i, 
alhora, si ho creu convenient, fer 
les remarques que hi calguin. 
Com que el Butlletí, el llegeixen 
de pe a pa tots els capellans, s'es
peren una pila de suggeriments. 

S'informà sobre els Congres
sos Mariològic i Marià que tin
lIran I10c a Saragossa per l'octu
bre, cosa de què també ens as
sabentaran a cremadent les agèn
cies de viatges . Posem, però, l'es
tudi en primer terme. 

Es tocà l'eterna qüestió econò
mica en ordre a la constitució 
d'una nova comissió, ja que l'an
terior va dimitir. Primerament 
es procurarà formar una Comis
sió diocesana de béns (ep! aler
ta amb l'accent!), dintre aquesta 
comissió hi hauria d'haver dife
rents comissions - i potser tam
bé subcomissions i subsecreta
riats i subdelegats-, distribuï
des per comarques, una de les 
quals s'encarregaria de l'econo
mia del clergat. Resumint, com 
a les Corts, però a escala reduï
da. Fem confiança als encarre
gats, ja que, de números, no tot-



hom hi entén prou. Altres as
sumptes de tràmit tancaren la 
reunió. Fins al curs vinent. 

Diòcesi missionera 

Em sembla que val la pena 
que alguna vegada glossem, ni 
que sigui breument , l'expansió 
missionera que té la diòcesi. A 
través de la freda expressió d'u
nes xifres voldríem constatar la 
menta1ització de consciència mis
sionera dels fidels i l 'estimulació 
d'ambdós fronts -sacerdots i 
seglars- per obra d'uns germans 
nostres que treballen en llocs 
avançats pel Regne de Déu. 

La Delegació de la Diòcesi mis
sionera ens ha tramès les dades 
següents, que són les forces vi
ves amb què Vic compta a l 'exte
rior: A Llatinoamèrica, hi ha 18 
sacerdots repartits així: 13 a l'Ar
gentina, 3 a Veneçuela, I a Co
lòmbia i 1 al Perú . De religioses 
del Sagrat Cor, n'hi ha S a l'Ar
gentina, i 1 missionera seglar a 
Guatemala. 

La missió a Rwanda compta 
amb 8 sacerdot s, un del s quals 
és director nacional de la JOC, 
càrrec no per presumir sinó per 
pencar, i amb 10 religioses do
miniques . 

A SuIssa tenim - no perquè 
ens guardin els diners, no- 4 
sacerdots que treballen amb els 
emigrants a aquella nació. I a 

Alemanya hi ha 1 capellà vigatà 
per als fidels romanesos. 

En total, s6n 31 sacerdots mis
sioners, 15 religioses i 1 missio
nera seglar. Fet i comptat, 47 
persones que representen el bis
bat de Vic en els camins, a vol
tes difícils, de trobada amb el 
Senyor de la pau, l'amor i la jus
tícia. No sabem si s6n molts o 
pocs, perquè els comptes de Déu 
no s6n els nostres comptes. Del 
que podem donar fe és de les tri
fulgues que passa el delegat dio
cesà, Miralda, perquè li surtin 
els comptes quan es tracta d'en
viar-los quelcom, sobretot si és 
a Rwanda. Mare de Déu, quins 
maldecaps! Tot sigui per la cau
sa. Sort que Déu suscita la ge
nerositat dels diocesans per a les 
trameses de medicaments, roba, 
diners, etc. Vagi des d'aquí la 
nostra pregària i el nostre estí
mul. 

I ara em sembla que és millor 
que per avui posem punt i final. 
Perquè dir que s'han donat per 
acabats els cursos catequètics, 
les reunions de base, els reces
sos de capellans i altres tasques 
d'apostolat, no és una idea mas
sa lluminosa. A tot arreu és igual. 

Com que suposo que us abe
lleix més fer una capbussada a 
les aigües de la platja de Castell
defels o una bona migdiada so
ta una pineda de Setcases, ple
guem el ram i passem la balda. 
Que la calor us sigui lleugera, i 
bon estiu! 

Vic, juliol de 1979 
Xavier Coll 
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Curs 1979 - 1980 
Curs bàsic de Pastoral 

Pensat especialment per a ajudar la posada al 
dia de tots aquells que poden dedicar-hi dues 
jornades senceres per setmana_ Organitzat con
juntament amb la Facultat de Teologia, secció 
St. Pacià. 
Coordinador: Jesús Huguet. 
Consta de convivències (9 i 10 d'octubre, 27 i 
28 de maig) i dels tres blocs següents: 

CULTURA MODERNA I FE CRISTIANA 

L'ESGL~SIA EN ACCiÓ 

CURS INTENSIU DE TEOLOGIA 
(Programat per la Facultat de Teologia. 
Coordinador: Ramon Pou) 

El. DIMARTS I DIMECRES 
del 9 d'octubre .1 28 de maig 
mati : de 10 a 1; tarda : de 4'30 a 6'45 

Qüestions actuals d'Església 
Cursos sobre qüestions fonamentals de vida 
cristiana i d'acció pastoral , ordenats al voltant 
de tres eixos: el marc actual on ens movem; 
l'obra de construcció de l'Església; el viure cris
tià. Els dos primers s'han programat pensant, 
sobretot. en el recicla.tge dels alumnes del curs 
bàsic ; però són oberts a tothom. 



CULTURA MODERNA I FE CRISTIANA 
Antropologies contemporànies. - Ramon M. Nogués 
El fenomen de la modernitat. - Genís Samper 
Pensament modern I fe cristiana. - Pere Lluls I Font 
Psicologia evolutiva. - Antoni Gomls 
Esg lésia i societat catalana actual. - Jaume Lorés 
L'Església catalana contemporània s, XIX-XX). 

Els DIMARTS 
del 16 d'octubre .1 20 de maig 
de 4'30 a 6'45 

L'ESGL~SIA EN ACCIÓ 
Un assaig d'eclesiologia pastoral. - Josep M. Ro
vira Belloso 

L'anunci missioner de l 'Evangeli. - Ramon Prat 
Pons 

Fer catequesi. - Josep M_ Maideu 
Itinerari sacramental. - Joan Llopis 
Ministeris per a la comunitat cristiana. - Fermí 
Casal 

Estructures pastorals . - Joan Batlles 

Els DIMECRES 
del 17 d'octubre al 21 de maig 
de 4'30 a 6'45 

VIURE EN CRISTIA 
Els idols del nostre temps. - Josep M. Ballarin 
L'estructura religiosa de l'home. Ramon M, 
Nogués 
Evangelitzar els pobres. - Victor Codina 

La moral , un camp en evolució, - Gaspar Mora 
Comprendre els joves, - Genis Samper 
Matrimoni i divorci. - Jesús Huguet 

Pregària i psicologia, - Joan Llopls 
El cristià, home de desig. - MIquel Estradé 

Els DIJOUS 
del 18 d'octubre al 29 d. maig 
de 4'30 a 6'45 
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Cursos de Pastoral BibUca 
Una primera iniciació seriosa als llibres de la 
Bíbl ia, tant amb vista a l'aprofundiment personal 
com, sobretot, al servei catequètic de les comu· 
nitats, 

CURSET D'INTRODUCCIÓ: 
LA PARAULA INSPIRADA 

La inspiració, . Veritat històrica de la Bíblia, • Per· 
manència del missatge I condicionaments culturals, 

PROFESSOR: Josep M, Aragonès 

Dies 8, 9 I 10 d'octubre de 1979, dilluns, dimarts I 
dimecres. 
de 4'30 a 6'45 
(comú a tots .Is Incrlts a cada un dels cur80S A, B I C 
i obert a tothom) 

CURS A 

Llibres històrics de l'Antic Testament 

Evangelis sinòptics I fets dels Apòstols 

PROFESSORS: 
Xavier Alegre, Eduard Bosch, GuIu Camps, Hilar; 
Raguer, IgnasI RIcard, Joan Vernet. 

EI8 DIMECRES 
d.1 17 d'octubre .1 28 de maig 
de 4'30 • 6'45 

CURS B 

Profetisme i apocalíptica en l'Antic Testament 

Evangeli de Joan i Apocalipsi 

PROFESSORS: 
L/uls A. Armengol, Guiu Camps, Enric Cortès, Jo
sep A. Miró, Rafael Slvatte, Oriol Tuñl I Romuald 
VIves. 

El. DIVENDRES 
del 19 d'octubre al 30 de maig 
de 4'30 a 6'45 



CURS C 
Literatura sapiencial de l'Antic Testament 

Cartes apostòliques 

PROFESSORS: 
GuIu Camps, Josep A. Mlr6, Gaspar Mora, Salva· 
dar Pié, HilarI Raguer I JordI Sànchez Bosch. 

El. DillUNS 
del 15 d'octubre .1 26 de maig 
de 4'30 a 6'45 

SESSIONS VESPERTINES 

cursos diversos de 5 o 6 sessions cada un, 
sobre temes de fe , vida cristiana, pastoral i 
Església, que s'aniran programant al llarg del 
curs i que tindran lloc els vespres, de 8 a 9. 

SESSIONS ESPECIALS 

cursos monogràfics a la tarda un dia a la set· 
mana, o bé al vespre una setmana seguida. 

TAULES RODONES I CONFER~NCIES 

actuacions més esporàdiques, que s'anuncia· 
ran oportunament a la premsa. 
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INSTITUT DE TEOLOGIA 

Aquest Institut, vinculat a la 
Facultat de Teologia de Barcelo
na, ofereix preferentment als 
laics, la possibilitat d'un estudi 
metòdic i sistemàtic de la Teolo
gia en tres anys, amb nivell i mè
tode superiors. Les classes (cIi· 
marts, dimecres i dijous, de 19.30 
a 21.30), i els seminaris (dilluns 
alterns, a les mateixes hores) es 
fan al carrer de la Diputació, 231, 
entre Balmes i Enric Granados. 
Acabats els estudis, s'obté el tÍ
tol de «Diplomat en Teologia • . 
Als diplomats per l'Institut, la 
Facultat de Teologia, Secció Sant 
Pacià, els ofereix la possibilitat 
de seguir un curs complementari 
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de tres anys, a les mateixes ho
res, amb possibilitat d 'accedir, 
després, als graus acadèmics suo 
periors. 

Per a l'admissió com a alumne 
de l'Institut cal haver superat el 
COU o bé un curs equivalent; 
els més grans de 25 anys, sense 
haver fet el COU, han de passar 
a una prova que mostri la seva 
capacitat per a fer estudis supe
riors. 

Horaris de secretaria per a una 
major informació i per a inscrip
cions: del 4 al 25 de setembre, 
de dimarts a dijous, de 19 a 
20.40. Diputació, 231, Barcelo
na,7. 



COLlABORADORS D'AQUEST NOMERO 

Salvador Bardulet, rector de Sta. Maria de Manlleu (Vic), Joan 
Batlles, director del Centre d'Estudis Pastorals (Barcelona), Ro
ser Bofill , directora de .Foc Nou - (Barcelona), Salvador Cardús 
I Joan Estruch, SOCiòlegs, del I.S.O.R., Investigacions en Socio
logia de la Religió (Barcelona), Florenci Costa, delegat diocesà 
de Pastoral obrera, Sta. Margarida de Montbui (Vic) , Joan Go
mis, director del Secretariat diocesà de Justfcla I Pau (Barce
lonal. Jesús Huguet, del comitè executiu del Centre d'Estudis 
Pastorals (Solsona), Josep Junyent, consiliari diocesà. Manresa 
(Vic) , Manuel L1adonosa, professor de la Facultat d'Història de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (lleida), Pere L1uls I Font. 
professor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (Barcelona) , Casimir Martí, historiador, rector de 
la parròquia de Sta. Maria del Gornal, l'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona, presi
dent del Consell de Direcció del Centre d'Estudis Pastorals 
(Tarragonal, Ramon Prat i Pons, rector del Seminari I consiliari 
de moviments de joventut (lleida). Salvador Reguant. pvre. de 
Vic, degà de la Facultat de Geologia de la Universitat de Bar
celona (Barcelona), Enric Sala , consiliari de la FIMARC I cansi· 
lIarl en funcions de l'equip nacional del Moviment d. cristians 
de pobles i comarques de Catalunya, Viladamat (Girona). equip 
de redacció de la revista .Correspondencla- (Barcelona), equip 
permanent del MUEC català, Moviment d'universitaris i estu· 
diants cristians, grup d'Urgell·Sagarra (Solsona) . 

CORRESPONSALS 

Xavier Batiste (Lleida), Joan Busquets I Dalmau (Girona), Xa· 
vler Coll (Vic), Climent Forner (Solsona), Pere lIabrés (Mallor· 
ca), Josep M . Totosaus (director de . Quaderns-) . 
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MATERIALS DEL CEP DISPONIBLES: 

DE LA REVISTA .aUADERNS DE PASTORAL. 
52. L'Església on la roprosa de Catalunya (113 PP .. 150'- pies.) 
53. El cardenal Vidal I Barraquer (130 pp., 200'- ptos.) 
54. For cristians conscients I rosponsablos (90 pp., 150'- ptos.) 
55. Cristians on ol món (95 pp. lSO'- ptos.) 
56. Cristians entro ols marginats (92 PP .. lSO'- ptes.) 
57. Aparellament I malrimonl (88 pp., 150'- ptes.). 
CoHecclons senceres dels anys 1972, 73, 74, 75, 76, 77. 

FULLETONS PER A GRUPS, JORNADES, SESSIONS ... 
o. Cristians en el món: recull de tostlmonls (SO PP .. 50'-) 
1. L'evangelització, urgència cristiana (20 pp., 50'- pto •. ) 
2. Els cristians I l'oscola, por J. M. Vllasoca Marcet I J. M. 

Totosaus (65 pp., 100'- pto •. ) 
3. Pregar en un món secularitzat, por Joan Llopls (40 PP .. 

100'- ptos.) 
4. Laics amb missió pastoral, per Fermi Casal, Casimir Marti 

I Ramon Prat (28 pp., SO'- ptes.) 
5. Cristians entre els marginats: recull de testimonis (48 pp .. 

75'- ptos.) 
6. Aparellament I matrimoni (26 pp., 50'- ptos.) . 
7. Acollir ols divorciats a l 'Església, por Jesús Huguet (22 pp., 

50'- ptes. 
8. El moment present de l 'Església Catalana (35 pp.. 75 '-) 

APUNTS PER A LES CLASSES (multicopiats) 
Introducció als llibres "Istòrics de l'Antic Testament, per G. 

Camps, H. Raguer I R. Vives (63 pp., exhaurit) 
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