IlUAO[R~S

Dl

PASTORAL
ASSEMBLEES
A L'ESGLÉSIA
CATALANA
Camins de corresponsabilitat
a les diòcesis. Experiències
i reflexions

62

CORRESPONSABLES
Des d'aquestes pàgines de QUADERNS DE PASTORAL, atentes al caminar de l'Església a Catalunya, la
realitat de les coses i el desig de millorar-les ens ha
dut, a voltes, a parlar de limitacions i a assenyalar
m.ancaments. Avui, en canvi, volem cridar l'atenció sobre un f el que és motiu d'esperança: tOL un conjunt
d'assemb lees i plantejaments pastorals globals són en
marxa a la majoria dels nostres bisbats; aquest número en dóna tes tim oni. Ben segur que un fenomen
tan generalit zat no s'havia produït d'ençà dels temps
de l'Assemblea conjunta de bisbes i cap ellans. Però
ens remun tem a deu anys enrera!
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Na turalment, allò que compta no és pas que els
diaris i els altres mitjans de difusió subratllin, u',
co p m és, la capacitat organitza tiva o reformis ta de
la institució eclesiàstica. E.s el rerafo ns de I o l aques t
movim ent allò que és ,ic de promeses i que cons titueix un gran motiu d'es perança. En efecte. l'exe rcici efectiu de la corresponsabilitat a tots els nivells
on la vida eclesial es realitza, i no és una de les
in tuïcions d el Concili Vaticà 1I m és porladores de
fu tur, m és c ridades a lrallsfor mar el rostre i la vida
de l'Església sencera ?
Cert: l'Església no ha de ser Ull calc fid el de la
societat civil a cada època his tòrica. Però tam poc no
por restar alhmyada dels valors que, amb el pas
dels anys, va n afl orant a la co nsciència humana i en
la vida social. c'l com podria girar-se d'esq uena -ella,
Poble de Déu, comunió profunda, igualrat fontal i radica l- als valo rs democràtics que són, avui, l'espe rança
m és fonda del poble? Si desencís hi ha aquí, és perqu è
m assa sovint es tracta m és de proclamacions verbals
o teò riqu es que no pas d e realitats efectives: en aques t
sentit hom parla d es pectivam ent d e la dem ocràcia i
les llib ertats «formal s • . També la cor responsabilitat
- express ió de la comunió- ha de ser viscuda realment
en la vida diària d'a quest Poble que creu erl la preo
sència de l'Es perit que «bufa on vol •. I que avui b<lfa
ent re '1Osaltres: ho palesa el ressò que trob en, en general, en la base de la nOstra Església les diverses
convocatòries perquè hi digui la seva sobre el cam(
que ha de seguir tor el Poble de Déu.
QUADERNS no voldria posar-se a repicar campanes
abans d'h ora ni fer volar l'estel es tantís de prom eses
m assa fàcils. Sinó portar a tots -bisbes, preveres, laics,
religioses i religiosos- el conve ncim ent que hem iniciat <In llarg cam í - i q<le hem de fer-lo entre totsper a renunciar a protagonismes excloents per part
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d'alguns i per a assumir la pròpia part de servei dins
el conjunt i en benefici del conjunt per part dels
altres. Un camí que és alhora resposta a l'Evangeli i
aposta de futur.
Perquè no som davant una moda pas toral conjun·
tural, de torl1. Tampoc davant uns programes, des tí·
nats a acabar·se un dia amb un solemne acte final,
com si es Iractés de «l'any --o els anys- de les assem·
blees». Hem emprès un ca mi que s'ha d'anar traduint
progressivam ent en fets i que contporta -cal ésse r·ne
ben conscienls- una manera d 'entend re i d'organitzar
la vida de l'Església que const itueix ulla veritable alterna tiva per respecte a la que encara és en vigor.
¿No havia parlal Pau Vlè d'«w1tl Itova psicologia de
l'Església »? Semb lantment, podem parlar d'un nou projecte, d'un nou model d'organit zació, en el sentit més
vast i encloent de l'expressió. Per això hem d'anar re·
nunciant a antics reflexos i antigues pors i anar cer·
can t aquelles cond icions de tot ordre --àdhuc jurfdicque fa cin realmen t possible (i no només desitjable
simple motiu relòric) aquest exercici de la co rres pon·
sabilitat.
El camí. no és curt ni simple; però és portador
d'esperança: una esperança que refloreix co ntínuament
en la vella soca de la nostra Església, àdhuc en temps
propicis al desencant . Tots hem de ser·hi lúcidament
i exigent ment fidels. I l'hem de fer realm ent possible,
amb tots els canvis i totes les transforma cions necessàries. No entendre·ho així, a més de banalitza r les
coses, podria abocar un cop més al desencís.

°
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ASSEMBLEES
A L'ESGLÉSIA CATALANA
JOSEP M. TOTOSAUS

Vet ací que, com aquell que no diu res i sense haver-se posat
prèviament d'acord ni obeir cap pla gene ral, la majoria dels nos·
tres bisbats s'han trobat, o es tro ben, fent encont res, reunions, enquestes ... E.s a dir, interessant els c ristians i les comunitats en la
marxa del conjunt.

Aquest fet no té precedents. O ens hauríem de remuntar a l'Assemblea conjunta de bisbes i capellans, que va tenir lloc l'any
1971 i que va anar precedida de les assemblees diocesanes.
Però cal notar-ne, almenys, aquestes Ires diferències: a) aleshores es traclava d'un mecanisme gene ral, a nivell de tol l'estat
espal1yol; b) només mobilitzava, per definició, bisbes i capellans;
e) formava part de la gran embranzida pas/conciliar. Ara, en canvi, el dinamisme ha nascut autònomament a cada diòcesi, s'adreça a tots -laics, religioses, religiosos, capella ns- i es desenrotlla
en aquests temps, precisament, que tothom s'avé a qualificar de
desencantats.
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Una visió de set bisbats
La lectura dels materials que presentem en aques t número pert et ter-se una visió global de set bisbats_
I. A Girona han t et un pla de refl exió que ha culminat en
unes Jornad es diocesanes de Pastoral. Aquestes s'han desenrotllat
en dues etapes: el mes de gener una per als delegats dels grups;
els mesos de maig i juny cin c obertes a tothom, una a cadascuna
de les cinc zones pastorals del bisbat.
En queda una co missió a cada Zona, que haurà d e treballar
conjuntament amb els arxiprestos i el delegat episcopal de la zona.
Ens ho explica mossèn Josep 1glésias, Delegat diocesà d'apostolat seglar.
2. A Solsona ¡han acabat un any de reflexió (octubre 1979juny 1980) sobre un tema concret -la comunitat c ristiana- sota
el lema genera l «Al se rvei d e la com unió .» Hi han pa rticipat tren tacinc gru p s, la majoria dels quals pertanye n a quatre parròquies.
En queda «la il-lu si6 de segu ir endavant. Intentarem que nous
grups s'a nimin a integrar-se en aques t estudi i que els veterans

s'enfrontin amb l'estadi m és dificultós d'a questa empresa: l'acILUlr». Així s'expressa mossèn R amon Alsina, Vica ri general de

Pastoral i un dels m embres del .Crup promotor».
3. A Tarragona, l'arqu ebisbe Doctor Josep Pon t i Gol cons ti·
tuï el CO/1Sell diocesà de Pastoral el dia 8 de setembre de 1979.
Val la pena remarcar-ne el ca ràcter: «El Consell de Pastoral, per
ara i tant . no serà. ins titució permanen t. Tindrà ca ràcter temporal, tan t pel que fa als seus m elnbres com a les seves activitats.
El bisbe el convocarà ocasio nalm ent en sessions successives i independents li parlir d'una qüestió o {['unes qües tions concre tes ...
cada sessió co ns tarà de dues etapes» . D'a ques ta manera s'afavoreix que «la diòcesi sencera es tigui, normalment, sen'Lpre oberta a
success ius es tats semblant s als de Sínode o Concili» .
Es el mateix Doctor Pont qui ens ho explica, tota vegada que
ens ha semblat útil de recollir íntegrament el seu documen t «Pe,.
una Esglés ia més verte brada», adreçat «a tota l'Església de Tarrragona» , amb el qual co ns tituïa el Consell Diocesà de Pastoral,
n'explicava el mecanisme i el co nvocava en la primera sessió.
Aquesta treballa actualment sobre el tema «L'Església que hem
d'anar fe nt entre Iols. Els ministeris dins la co munitat ecles ial ».
Aquest m ateix número de QUADERNS i el número 60 (p. 57-58)
en don en informació.
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A Barcelona, l'Assemblea diocesana s'ha traduït enguany en
m és d e dos mil gru ps d e treball que s'han reunit al volta/t/ d'algun dels vuit telnes en què s'ha es tru cturat, i per a cada un dels
quals hi havia unes pautes de treball. Ara les diverses comissions
de Ponència (les m ateixes que havien preparat les pautes) hauran
de treballar els materials dels gru ps i oferir-los la ponència correspone nt. Així, podrà passar-se a una segona etapa d'estudi, més
concreta i opera tiva. Ens ho explica en Raimon Ribera, responsable del Moviment cristià de professionals, m embre d't",a d 'aquestes co missions .
A Urgell han consagra t aquest curs a una tasca prèvia: refl exiollar sobre la cOllveniència i les possibilitats que oferien les
diverses fórmules passibles de reflexió i actuació a nivell diocesà. És el Consell presbiteral qt'¡ ha m enat aquest treball de refl exió, amb l'ajut d'una comissió d e Ponència. Tamb é ha fet una
consulta a to ts els preveres diocesans i al Consell diocesà de Pastoral. Així ens ho explica mossèn Joan Pujol, Vicari episcopal de
Pastoral, el qual conclou: «¿Qllin serà el fUlur? ¿Es farà algwl tipus d e concertació diocesana? ¿Quina modalita t s'escollirà? Hom
in tue ix que es farà quelcom i que serà positiu ».
Des de Mallorca, mossèn Pere L/abrés, el nostre exceHent cronista ajudat, aquesta vegada, per mossèn Tomeu Bel1nàssar, ens
ofereix una panorà.mica de les diverses assemblees que s'han
fet, a la Balea r major durant el postconcili, a partir sobretot de 1976. Llegint·lo, un té la im pressió que els mallorquins estan en estat quasi-permanent d'assemblea, per bé que aques te s
"/0 han estat creació autòctona, de la base, sinó que han estat
promogudes o encobeïd es des de dalt •.
l Vic? El nou equip de la Vicaria de Pastoral, del qual els lec/ors de QUADER NS ja tenen coneixement, a part del document
. Propostes d e treball pas /oral» (vg. n. 59, pàg. 100-102 ) va promoure una trobada de Delega ts i Consiliaris diocesans, que va ferse a Moià. El Vicari episco pal de Pas /oral, Mossèn Cint o Anglada,
ens en dóna referència .• Som l'Església de Vic -conc/ou- que
anem caminant enm ig del món, amb les lim itacions dels homes
que la formem , amb ga nes però de respondre amb docilitat a la
crida de l'Esperit • .

Assemblees a tres poblacions i a dos arxiprestats

Però aquest número presenta també quatre altres experiències que hom llegirà amb interès -{lixí ho esperem-o Perquè el

•

fenom en assembleari no es viu només a nivell diocesà, sinó també en all res àmbits més a l'abasl. Així duem als noslres lectors
informació sob re:

a) l'<<Assemblea del Poble de Déu . de Terras sa (160.000 habilanl S, 12 parròquies) que durà de l'oclubre de 1978 al juny del
/ 980: en l'explica, mossèn Lluís Bonet i Armengol, recto r de la
Parròquia de Can Al'lglada, i un dels fact ò tums de l'Assemblea.
Tanz.b é d one m una re fl exió so bre el que ha suposat aques ta asse mblea per a una parròquia de barri: la comunitat d e St . Llo-

renç; l'lla escrita MI!. Manu el Seliva, de l'equip sacerdotal de St .
Llorenç;

b) 1'« Assemblea parroquial. d e Ripoll ( 12.000 habitants), que
durà un al1y llarg: abril 1978-maig 1979;
e) Les «Assem blees del Poble d e Déu . d'Igualada (32 .000 habitants, 3 parròquies ): se n'11an feies Ires, la primera a començ
d e 1979, i estan treballant ja en la quarta. Aquests dos reports
que corresponerl a poblacions del bisbat de Vic, han estaI escrit ,
per mossèn Xavier Coll, el nos tre cron ista de Vic;
d ) l'«Asse mblea de cristim'ls» d els arxiprestals de MartorellMontserrat (10 pobles, 63.000 habitants. «També lli hagué algu ns
pobles que va tI restar al marge d e l'assemblea. En ge neral só".,

els pobles m és d eslligat s de la vida del sector, per diferents motiu s») . Ens l'ex plica mossèn Jo sep M. Puxan, de l /e quip sacerdota l
de Martorell.
Fins aquí la panoràmica

d'experi~ ncies.

Rerafons teològic de la corresponsabilitat

El P. Vícto r Codina, professor de la Facultat de Teologia, Secció St . Francesc de Borja, en fa una lec tura teològica o, m és mod estam ent , prese nta «el rerafons teològic d e la co rresp onsa bilitat
eclesial ». No es tracta, diu, d'opo rtunism e eclesiàs tic, ni d 'at ac al
caràct er jeràrquic d e l'Esglés ia, o d e simple mime tis me d emocràtic. La corresponsa b ilitat és expressió de la co munió ecles ial i,

més enllà dels límits de l'Església visible, és ta mbé expressió del
Regne: «:solidaritat amb els homes, o bjecte primordia l d e la predicació evangèlica i horit zó últim del judici de Déu sobre la història ( ... ) La gran divisió nO és Església-m ón, sin ó la novetat d el
Regne que Jesús e'1S porta i l'ego is me i la injustícia d el pecat ».
Un pas m és, enca ra: la corresponsabilitat és ex pressió del miste·
ri trinitari de Déu: . La nostra correspon sabilitat ( ... ) és la per-

.,

1I0ngació en la història del misteri amorós de Déu, que respecta I
crea homes i dones lliures, dialogants i cooperadors a la seva obra,
i que no vol pas un ramal passiu i submís, sinó ur! poble responsable i lliure>.
El marc jurídic: qüestió pendent
Arribats aquí, sembla que hàgim assolit el vèrt ex. Tanmat eix,
no està dit tot, encara. El mateix Víctor Codina remarca que fi: Ve-

nim d'un llarg silenci, d'un silenci de segles. Des de l'edat mitjana, l'Església ha estat estructurada sota la forma de societat autorità ria i centralit zada: el sector clerical posseïa el monopoli del
poder sagrat, enfront d'una /llassa amorfa de fid els que tenien
el d eure d'escoltar j d'obeir». Port e m, doncs, a sobre no solam ent
Ull ròssec psicològic, històric o el que es vulgui, sinó tot un enIramat jurídic qu e caldrà ca nviar. Significativament, els ò rgans

d e participació que es van crea nt s'anomenen sempre «consells».
I no és que el nom faci la cosa. Però el tet és que Papa, Bisbe i
Recto r ( per assenyalar les tres anelles clàssiques) només poden
se r «aco nsellats». La correspm1sabililal no s'aconsegueix, doncs,
amb una simple suma d e consideracions teològiques i es pirit uals i
de bones voluntat s. Demana u n canvi de registre en la mateixa organit zació de l'Església. No s'amaga a ningú que, tal com està
m untada, no pot fun cionar co rres ponsablemen t; simplem ent, perquè li man quen els òrga ns de la corresponsabililat.
¿O és que, a diferència d e les altres ins titu cions, l'Església l1a
de fiar-ho tot de la bona voluntat dels que manen? Estem assenyalal1l un dèficit que alguns ja feien notar a l'hora del Concili:
exceHenl, deie n; però no have r e ntrat en l'e ntramat jurídic és pe-

rillós, perquè per aqu í pot fer-se in viable allò que ha estat proclamat amb les grans paraules de la teologia i de les bo nes intencions.

Per això en aquest l1úmero de QUADERNS hi falta

U ll

article

que pa rli de la necessi tat d'adapla r l'estru ctura ju ridica de l'Es-

glésia a l'exercici de la correspol1sabilitat. Queda pendent; però
llau rem d e re tornar-hi.
Les expe riències que presen tem , doncs, són fruit de bones volunta ts i s'insc riuen en un marc teològic correcte. Però es tan reclamant rà pidament els carrils d'o rdre pràctic que les facin viables
de manera sòlida i permanent . I això demana canvis substancials.
A l'Estat es panyol - es només tm exemple- hem assistit , de cinc

•

anys ençà, a Ull canvi de clima i d 'es perit: hem passat de la dictadura a la d emocràcia. Però It em entrat ben aviat -algun s encara diuen que massa a poc a poc- e'1 un veritable canvi institucional, en Ull joc d'ordre jurídic que ha afectat e/s diversos ò rga ns i que s'ha assentat sobre la seva pròpia base: la voluntat popular, expressada a través d el VOl . MerlLres tant, des prés del Concili i de les seves aporta cions s obre la co rres ponsa bililat d e tot s
en el Poble de Déu, a l'Esglésill no s'ha tocat a penes res d e l'ordeHa m en: am ic, sinó que, com a m àxim , li hG11 estat su perposats
a/gu ils ele m ents d 'Lm ordellament '1Ou . ¿Una peculiar traducció
pràctica del vell aforism e «velera lla vis auge re» (sumar a les coses velles coses noves ) ? Així s'l"IO evitat la trencadissa, naturalm en t. Però el vell esquelet continua i pot pensar a fer seva l'expressió del Príncep de Lam pedu sa: «bé val la pena de cll1'lviar alg ll11tl casc: perquè tal conti/nIÏ igual».
Inquiets i esperançats

Quins serW1 els resultat s d e tot aquest moviment que estem
vivint ? La pregl/nta no és només a l'aire, sinó que es troba formulada pertot . Per a adonarse'n n'hi ha prou de llegir els teslimo/ús que reporlem: preocupa el d ese/nbocam el1l pràclic de IOl
plegat, les cOllcreciol1 s en què es traduirà. / , per bé que hi hagi
es perança i que tota crida compti sempre amb una res posta, de
pegad es iHes perada d e tan entusiasta, no sabriem estar-llos d'assenyalar qlle lambé hi lw element s que denoten Lm cert cansam ent: mireu, per exemple, el que diuen a Girona, a Solsona i a
la Seu a l'hora de valorar les respos tes. E. s clar que són els capellan s els m és crítics o els menys entus iastes. Però aquest fet mateix pot ser sign ificatiu, es miri com es miri. E. s significatiu que
la geni m és posada en la vida de l'Esgl ésia, que porta anys i anys
Ireballlllll-hi, que ha viscut el concili i el postconcili, i que, al capdavall, ha d e fer la feina, estigui desencisada i sense m assa entusiasm e. E.s significatiu, també si cD/1s fd ere1n que el clergat
és un cos vell, callsat i depassat pels esdevel1im ents, i que l 'es p e~
ran ça de l' Església es 1roba en el laïca t o, si voleu, en el Poble
de Déu to ut court. Perquè, si és així, el canvi que cal emprendre
és, indubtablem ent, de m és volada i 110 sembla pas que, ara com
ara, estigu em dis posat s ni tan sols a plantejar-ne la possibilitat.
Deixem-nos, però, de consideracions d'aqu est ordre, i encaremnos amb la lectura dels testimonis vius i d el seu rerafons teològic.
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BARCELONA:
UNA GRAN ASSEMBLEA
RAI MON RIBERA

La diòces i de Barcelona es reuneix en assemblea. Sembla gai·
rebé impossible. En uns temps poc propicis a les noves experiències, a les àmplies mobilitzacions. En una diòces i absu rdament gran, dividida en 445 parròquies que ap leguen una pob lació
de 3.800.000 habitants. En un s moments de certa atonia o des-

ànim en força dels nuclis actius de la xarxa eclesial barcelonina.

Costa de creure i omp le de joia i espera nça alhora veu re vint-icinc mil persones inscrivint-se, trobant-se, barallant-sc amb unes
ponències ofer tes com a material de treba ll, redactant i enviant
conclu sions ... Quina mà de bona voluntat, quina mà d'il'lusió
i esforç abocats a millorar una mane ra de fer Esglés ia !

Cercant els orígens
¿Què ha feL que la diòcesi barcelonina engegués aquesta enor-

me maquinària assembleària? No crec pas que sigui cap mena
de mimetisme. Les experiències ho landeses ja queden lluny, i els
móns francès, italià i espanyol. que són els que ens queden més
propers, no s'estan pas caracteri tzant per moviments d'aquesta
mena. Tampoc no ho veig com una demostració de força enfront d'amenaces de la societa t civil , avui inex istents, ni tan
sols com una afirmació de presència. Malauradament, tampoc
no és fruit d'una pressió organitzada des de la basc eclesial,
ja que aquesta més aviat es troba en temps de dispersió. ¿On
caldrà, doncs, cercar les arrels d'un fenomen de tant d'abast?
Certament no en un sol element , ni que aparentment el puguem tenir. Sobre el paper, l'assemblea diocesana de Barcelona
és fruit del compliment per part de l'episcopa t d'una de les conclusions o peticions de l'assemblea diocesana de preveres celebrada els darrers dies de desembre de 1977. l certamen t aquest
fet deu haver tingut un pes notable, fins i tot central, en la
decisió de convocar l'assemblea . Em costa, però, de creure que
hagi estat ¡'únic. I no és pas que vu lgui cercar raons ocultes o
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tort uoses, no. S imp le ment , em sembla que també h i deu haver
pesal la consciència e pisco pal d'un cert adormi men t pastora l a
la diòcesi. Ca l tornar a l' Esg lés ia barcelon ina un protagonis me
que ha tingut i pOL tornar a tenir; i em sembla una aspiració
ben lic ita. Com ta mbé em sembla líci t que hagi pogut influjr
en Ja convocatòria e l desig epi scopa l de fer quelcom memorable,
d 'establir una fita que pugui esdeven ir punt de referència per
a l fut u r i quedar a lhora com a obra importa nt en e l passat.
Segura men t podríem con tinua r la ll ista més enllà de les tres
raons apu ntades, i veure com ta l hi ha tingut e l seu pes . En
fenò mens d'aquesta dimensió cal ren unciar a les explicacions
fàcils i clares. Diguem, només, que cal donar les gràcies per
to ts e ls fe ts i a to tes les pe rsones que d'una manera o a ltra ha n
contribuït a tirar e ndavan t la idea de ce lebrar una asse mblea
diocesana .

Una o rgan ització eficaç
He de reconè ixer que em va sorprendre una mica, i ben positivament, la capaci ta t orga nitza tiva que la diòcesi mostrava e n
en gegar l'asse mb lea. Passos clars, lògics, sincronitza ts. D'enLI"ada,
una enquc~ta des tinada :I. decidir e l te ma r i de l'assemblea. SegUl'ament criticable en alguns aspec tes, però a mb la virtu t es,
sencial de la seva ma teixa existència: no ens de ia de què ha víem
de parlar: ens ho preguntava. Hi va ren res pondre més de 900
grups, que supos:l.vcn unes do tze mi l persones. l a pa rtir de ls
seus resultats , es va esta bli r quins serien e ls vui t temes a treballar per l'assemblea. Més e ndavant en parlarem.
E l següent pas fou , lògicament, la convocatòria forma l de
l'assem bl ea, feta pe l ca rdena l Jubany el 5 d'octubre de 1979, i
l'establime nt de les «normes fonamenta ls» q ue la regeixen; un
text de tipus juríd ic, be n fet i útil pe l" a una e mpresa CO I11 aquesta. D'una manera clara s'hi estable ixen e ls organismes i mecanismes de l'assemblea; a ixí to ts podem saber a què juguem.
Crec que aques t document inicial va fer molt de ca ra a donar
a l'assemblea una ima tge de serie tat i e fi càc ia.
Rà pidament roren ano mena ts els membres de la Com issió
orga ni tzadora, veri table motor de l'asse mblea. Una llis ta excellent, tant pel s noms que hi havia com pe r la seva composició:
tres vicaris e piscopals, un dels quals presideix la com issió; tres
capell a ns ; tres re ligiosos (un jes uïta, un ca putxí i un fe lipó);
tres re ligioses; i quinze laics, d ones, homes, solters, casa ts, joves,
11

grans i amb experiències eclesials diverses. I molt poc després,
aquesta Comissió organitzadora designava les persones que havien de constitu ir la ponència de cada un dels vuit temes de
l'assemblea.
El desembre de 1979 els ponents es posaven a treballar per
a donar als grups uns guions que fac ilitessin la discussió. El
gener del 1980 es feien conèixer unes orientacions sobre funcionament i mètode de treball dels grups, tot instant-los a inscriure's. Ho fa un total de 2.459 grups, que representen més de
25.000 persones .
Els grups han tingut fins a finals de maig per a debatre
e l terna o temes on s'havien inscrit i preparar-ne les conclusions.
Arribem així a la fase actual, en què les diverses com issions de
ponència han de recollir totes les aportacions fetes al seu tema
i extreure'n un document conclusiu. Un cop elaborats aques ts

documents, entrarem a la fase fina l de l'assemblea, en què els
representants dels grups aprovaran les conclusions corresponents
al seu rema.
Vista així, la mecànica operativa de l'assemblea pot semblar
sobrecarregada . Crec, però, que no ho ha estat; el ritme seguit
ha permès alhora treballar i evitar sensacions d'cternitzaci6 i
de pèrdua d'horitzons que desanimen la gent. I l'organització
tècn ica ha estat eficaç en tot moment (trameses, impresos normalitzats, consultes, etc ... ). No crec que al final ningú pugui dir
que l'assembl ea no ha funcionat «perquè no ha estat ben

mUIl-

tada •.
Un temari significatiu
Els vui t temes de l'assemblea són els següents: I) la corresponsabilitat de laics, religiosos i preveres; l'espiritualitat i la
formació permanent dels laics; 2) la catequesi; 3) la pastoral
dels sagraments; 4) la joventut; 5) la família; 6) el món obrer;
7) els marginats; 8) la parròquia, les petites comunitats, els moviments evangelitzadors. Tots e lls temes importants; tots ells
temes directament pastorals.
De fet hi ha tres grans blocs de temes. Un el formen el primer i el darrer. Són els més amplis, els més generals, i els que
més afecten el model d 'organització i funcionament de ¡'Església. Encara que a primera vista no ho sembli, van força lligats
i es necessiten mútuament. (S6n, a més, el calaix de sastre o
l'espai obert per on es poden introduir a l'assemblea qüestions
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no directament abordades pel temari, per exemple, la de la dona).
Funcionament democràtic, territorialitat, organització sectorial,
economia, en el marc d'un replanteig dels carismes i ministeris
de la comunita t : certa ment aques t bloc apunta cap al debat del
model d'Església que volem.
La catequesi i la pastoral dels sagraments formen un bloc
de preocupacions pastorals més aviat intraeclesials i tècniques.
Són dues qüestions molt treballades a la nostra diòcesi, i que
per això ma teix han a na t plantejant una sèrie de problemes
que és bo de revisar en el marc de l'assemblea.
El darrer bloc agrupa quatre temes diversos però que tenen
el caire de «preocupants» per a la nostra comunitat eclesial,
ni que sigu i des de diferents òptiques o per difere nts mo tius.
Podr íem dir que són els temes «d'actualitat », aquells en què
«cal fer a lguna cosa». El de la joventut és claríssim: la nostra
Església veu com s'està quedant sense joves, i s'espanta. Cal
trobar-hi solució, tant perquè e ls joves no deixin de rebre el missa tge evangèlic com perquè una Església sense joves no té continuïtat. ¿S'hauran decantat els grups a parlar de com són aquests
joves i què e ls passa, o bé més aviat a mirar què he m de canviar
a la nos tra Església per a evitar aquesta incomunicació amb
la joventut? E l de la família és, potser sorprenentment, el tema
que més èxit ha tingut, i que gaudeix del major nombre de
grups inscrits. tS, potser, l'aglutinant dels sectors més conser·
vadors, que vo len fer·ne una forta defensa des de l'Església?
O recull s implement el fet que molts cri stians de la nostra
diòcesi trobe n dificultats a vi ure i transmetre la fe e n el marc
familiar, com passava en e l món en què es van educa r? O bé
és que encara hi ha un nombre molt gran d'equips de matri·
manis, poc organ itza ts però que es mostren vius en el moment
de l'assemblea? Les enquestes i les conclusions ens orientaran
en aquests punts .
El tema de l món obrer, a primera vista paradoxalment, és
el que menys èx it ha tingut. Fa uns anys potser no hagués estat
així. Però no podem oblidar que l'a llunyament de l'Església
d'aquest món ve de lluny, i els esforços per tornar a acostar·s'hi
han estat més fruit de la convicció de valentes minories que
no pas d'una nova ac titud de tota la comunitat eclesial. Pre·
cisament aq uí rau e l caràcter «problemàtic» del tema: a l'Es·
glésia li preocupa la poca inc idència en el món obrer, però no
sap trobar prou ca mins per superar· la. I no és descobrir res
de nou de cons tatar que e l gruix dels sectors eclesialment ac·
tius correspon avui a les classes mitges. Cal no oblidar, però,
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que furça grups de l'assemblea d'ambients obrers no s'han inscrit pas en aquest tema. Finalme nt, la qüestió dels marginats.
Crec que l'Església, més o menys inconscientment, sent una responsabilitat especial envers els sectors marginats de la societat,
i cal que així sigui; la vida de Jesús els va tenir com a referència constant. E l problema amb què s'enfron ta ¡'assemblea és
d'evitar que qued i com a tasca d'institucions especialitzades i de
tornar a inserir l'atenció als marginats entre les tasques quotidianes de tota la comunitat.

Oui treballa a l'a ssemble a
Hem dil ja que eren ga irebé 25 .000 les person es que participen en l'assemblea diocesana, agrupades en 2.459 grups. Es
interessant, però, d'a profundir una mica més en les dades estadístiques, per arribar a un perfil més precís de la nostra comunitat.
Comencem per la clàssica qüestió d'homes i dones. Es cert,
com vol e l tòpic, que això d'embolicar-se en coses d'Església
és propi del sexe femení? Les xifres ens diuen que e l 41,S %
dels participants són homes, i e l 58,S % són dones. Les dades
de la distribució de la població per sexes corresponents al cens
de 1970 (i que deuen ser sensiblement igual s a les actuals) ens
donen per a Catalunya un 48,7 % d'homes i Ull 51,3 % d e dones.
O sigui, que sí que a l'assemblea hi ha més dones de les que
toquen, però sense arribar a cap desproporció excessiva . (O sigu i: que Déu n'hi do dels homes que s'hi han apuntat.)
No tenim dades d'edat dels participants. Potser sortiran més
endavant. In tuït ivament, em temo que la mitjana resultarà esfereïdoramenl alta. Però ni que s igui així, cal dir-ho i detallar les
xifres. El que tenim són els percen tatges referents a la llengua
de treba ll de ls grups. Un 61,66 % tenen el català com a llengua;
un 27 ,12 % e l ca tellà ; i un 11 ,22 % són grups bilingües. Reflexa
força l'estructura socia l barcelonina, amb cert escorament vers
e ls sectors catalanoparlants. La mitjana de persones per grup
és de lO, una bona xifra per a una feina d'aquest tipus.
Vegem ara quins han estat els temes que més han atret
l'atenció dels grups (les xifres no quadren perquè hi ha gru ps
que tracten més d'un tema). E l campió ha estat el tema S, la
família, amb 616 grups. La joven tut ha estat un mo lt digne
segon, amb 480. Els temes del bloc més general, el primer (corresponsabilitat) i el darrer (parròquies, petites comunitats, mo-
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vimen ts) , ha n esta t ta mbé ben acceptats i formen part de la
zona mitj a-alia amb 402 i 42S grups respectivament. Després
vénen e ls temes del segon b loc, el més <tècnic », amb 300 grups
per a la catequesi i 214 pe r a la pas toral dels sagraments. Finalment, els marginats ho queden una mica amb 195 grups, i el
món obrer encara més amb I t 4. Que cadascú en tregu i les conclusions que vulgui. És difícil, perquè cada tema es pot enfocar de maneres molt diferents i obeir preocupacions diverses,
però, recorrent altre cop a la intuïció, m és avi at em temo que
la preocupació tradicional per la família i els fi lls pot ser força
dominant.
Donem ara un cop d'ull a les dades geogràfiques, sempre
interessants en una diòcesi que ha d'cntrar inevitablement en
un procés de r edefi nició territoria l, que ha de donar origen, a
curt o a mig termini , a noves diòcesis. Les xifres següents poden

ser un indica dor de vitalita t eclesial. Comencem pe l Vallès, per
exemple: 111 grups a l Va llès orienta l, 96 a Sabadell i 42 a Terra ssa (x ifra distors ionada pel fet d'haver-se viscut en aq uesta

població l'Assemb lea del Poble de Dé u ). El Mares me estr ic te ofereix 147 grups, però els seus veïns immediats Badalona i San·

ta Coloma de Gra mcnet en tenen 163 més. El Pe nedès aporta
97 grups, i el Ga rraf 49. Pe l que fa al Ba ix Llobrega t, trobem
164 grups sense fi car-hi l'Hos pital et ni Co rne llà. La zona de
Ma rtore ll en té 59 més. Finalment, el monstre barceloní: 336 grups
a l'Eixa mple, 333 a Sa rrià-Sant Gervasi-G ràcia, lS5 a Guinard6Ho rt a, IS3 a Sants-I' Hos pita le t-Cornellà, t 13 a l Casc a ntic, 107 a
Sant Anclreu-Trinita t-V erdum , 104 al Pobl e Nou-Provença ls i 37 a
Coll sero la. No crec pas gaire absurd cie pretendre que, de la

macrodiòccsi ac tua l, en poguessin sortir com a mínim cinc a mb
pro u fo rça per a tirar endavant.
Finalment, un repàs ràpid a les xifres refe ren ts a la parti-

cipació de ls sectors funciona ls, que ha esta t força a lta (423 grups)
si cons iderem la seva vita lita t i la seva his tò ria complicada.
Es troben essencialment a Barcelona-ciutat; hi predominen els
equips de matrimonis (11 9 sobre un total de 312; treiem les
dades del número d'abril del «Full informatiu » de la diòcesi;

les a llres da des són tretes del de l mes de maig). H i trobem
també grups vincu lats a escoles (49), grups de l mó n estudia nti l
i profess ional (46) i to ta una res ta molt dispersa i heterogènia.
Certament, no es pot pas dir que a la d iòcesi de Barcelona hi
manq ui color i varie tat.

15

Necessitat d'uns resultats

Ja hem dit abans que mobilitzar vint-l-cmc mil persones no
era fàcil. La gent s'ha trobat a treballar en els grups; també
hi ha conviscut , hi ha pregat, ha fet Església. Força grups han
fet trobades conjuntes, celebracions, vetllades. Hi ha hagut reunions de responsables, d'equips promotors. Han lingut lloc
cicles de taules rodones sobre els temes de l'assemblea; els
ponents han anat a fer xerrades a molts llocs diferents, acla rint
punts, estimulant els grups. S'han fet declaracions arran de l'assemblea, se n 'ha parlat una mica a tots els racons de la nostra
diòcesi. ~s to t un procés ple de sentit, de valor per si mateix.
Ara bé, n'hi ha prou, amb aquest valor?
Des del començament, el cardenal Jubany ha insistit en el
ca ire operatiu de l'assemblea. Sembla força lògic que es volguessin defugir els debats doctrinals en un procés tan ampli
i sense ga ire preparació prèvia. Calia, doncs, centrar-se e n les
qüestions pastorals, en la pràctica quotidiana de la nostra Església. Hi havia una clara consciència del que això suposava?
Perquè defugint el foc doctrinal es po t anar a parar a les brases
pas torals ...
Efectivanlcnt, si es volen trac tar qüestions operatives, és per
trobar-hi solucions adients i aplicar-les. No es pot promoure una
tasca col·lectiva tan profunda per a arxivar-la després, tot fent-ne
grans elogis. Cal prepara r-se per a dur a la pràctica els resultats
de l'assemblea.
Si no es fa així, ens trobarem davant d'un perill immens:
el desencís de la inutilitat. La gent vol fer coses que serveixin;
si fa un esforç, vol que sigui útil. Massa vegades hi ha hagut
«cremades» en l'Església: gent que hi ha dedicat temps i energies per acabar veient que no servien per a res. L'assemblea
pot ser una darrera oportunitat per a incorporar-hi activament
molts dels nostres cristians, i certament la seva magn itud fa

molt delicat d'afrontar el risc d'un desencís coHectiu.
~s el desafiament que el futur fa a l'assemblea. Tots aquells
amb poder de decisió diocesà ho haurien de pensar a fons:
cal que l'assemblea pugui mostrar uns fruits operatius. Cal per
a la pastoral diocesana, necessitada com està d'una certa sotragada que li doni nova vida, i cal per a tots e ls qui, d'una manera
o altra, han aportat quelcom a l'assemblea. Fer una assemblea
operativa sobre qüestions pas torals vol dir, es miri com es miri,
revisar, per a millorar·lo, el model d'organització i acció eclesial
que vivim. Vol dir trobar, crear, obrir e ls camins adients per
a pred icar l'Evangeli en el món d'avui. Serem capaços de fer
que així sigui?
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GIRONA: PLA DE REFLEXiÓ I
JORNADES DE PASTORAL
JOSEP IGL~SIAS

Avia t farà dos anys -exaclament el 3 de selembre- que el
nostre bisbe Jaume adreçava unes ratlles «a tots els preveres,
religiosos / es i laics que vo le u treballar per una Esglés ia més

evangèlica», convidant-nos a prendre part en un treball de reflexi ó pastoral, que ens hauria de conduir a una Jornada dioce-

sana. Deia el bisbe: «la pastoral diocesana es troba en una hora
baixa ( .. . ) les causes són complexes ( ... ) tot plegat c rea un
clima propici al desànim i a l'individualisme, que deteriora fortamen t l'acció pas to ral i les mateixes persones que hi treba-

llen »_ Però

« ilO

podem restar somnolen ts. No e ns és líc it. .. ».

I a ixí, a través de Ja Vicaria de pastoral , el bisbe proposava

a lots e ls agents de pastoral un Pla de reflexió . El tema escollit fou: El servei de la fe a l'home d'avui. «Tot plegat -diu
ci bisbe- m'ha portat a presentar·vos decididament unes pautes de treball de cara a estudiar conjuntament, el bisbe, els
preveres, e ls relig iosos i els laics compromesos, la qualitat del
servei de ]a fe que oferim a l'home d'avui. l, en conseqüència,
què és e l que s'ha de corregir, mantenir, canviar o refer ».

Els primers passos: jornades de capellans , laics , religioses
Els treballs del s meus companys Joan Busquets i Ramon Oller,
publica ts en aquesta mateixa revista, als números 58 i 60 respectivamen t, m'estalvien de comentar bon troç de la feina feta
fins avui. En Joan Busquets hi exposava tot el que s'ha fet

des del llançament del Pla fins a les Jornades de cape llans celebrades a les cinc zones pas torals del Bisbat durant el mes
de juny de 1979. En Ramon Oller feia la crònica de la Jornada
diocesana (primera etapa), tinguda a Banyotes els dies 12-13 i
19-20 de gener d'enguany, on hi prengueren part un centenar
de delegats: 36 preveres, 35 laks i 31 religiososfes.
Talment com e ls preveres havien coronat el seu treball amb
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les esmentades Jornads de zona, els laics celebrarcn també,
abans de la Jornada diocesana de Banyoles, la seva Trobada
d iocesana al coBegi dels salesians de Girona el dia 20 d'octubre.
Alll foren elegits els delegats dels diferents grups que havien
d'assistir a la Jornada de Banyoles i es concretaren les propostes que els laics hi presentarien. Semblantment les religioses,
recolUnt els treballs dels grups, confeccionaren les seves pro·
postes.
Una comjssió votada, que represcntava els tres estaments, amb
la coHaboració de la Vicaria de Pastoral, tingué cura de sinte·
titzar les aportacions de preveres, laics i religioses, i n'oferí un
resum en 57 propostes, dividides en s is capítols i un d'introductori . Vol ser un treball de síntesi que procura ser fidel a
les idees mestres de les aportacions. es evident que les propos tes no provenen d'una ponència doctrinal, ni tampoc d'unes
direc trius de da lt, sinó que són fruit d'un treball - més o
menys pro rund- dels diversos grups.

La jornada conjunta a Banyoles

Aques tes propostes, ben senzi lles i força incompletes, foren
l'eina de treball durant els dies de la Jornada diocesana con·
junta de Banyoles. Com va transcórrer, ja ho explica en Ramon
Oller a l'a rticle que he citat. Només hi afegiré que els sis
capítols tractats foren els següent s: 1. Fe i sagraments. 2. Accions ecles ia ls comunes. 3. Agents de pastoral : capellans. 4. Agents
de pastoral: laics. 5. Els religiosos en l'Església diocesana. 6. Organització diocesana. En l'acte de cloenda el bisbe ens deia : «Algú
pot dir que aquestes propos tes no presenten una síntes i hal'·
mònica sobre pastoral diocesana. l té raó. Però no ens ho
havíem proposat en cap moment. L'objectiu d'aquesta etapa que
ara clausurem, era que, a partir d'un debat ampli i amb la participació conjunta de la ics, religiosos i preveres, es milloressin
i es votessin unes propos tes o peratives, fruit d'una llarga rcflexió ( ... ) El conjunt és ben positiu i les recullo amb el màxim
interès».
Referen t a l clima de la Jornada les paraules del bisbe eren:
.Hem sentit que l'Església és comunió. Ho hem sentit amb les
oïdes i ho he experimentat en el cor. La paraula ha esdevingut
vida. S'ha fet un esforç notable per a treballar en comunió ( ... )
El fet de la comunió, com el treball en conjunt, ja és eVange18

litzador ( ... ) Aques ta comunió no ha impedit - hauria estat una
comunió de ma l signe, si ho hagués fet- no ha impedit, dic,
que apareguessin les divergè ncies i e ls desacords que hi ha entre
nosaltres, ni que ningú no pogués exposar e ls seus punts de
vista amb tota llibe rtat. S'ha pogut pa rlar i ens he m sabut
escoltaT ».
En les parau les fina ls, el bisbe recomanava el que se'ns ha
recordat repetides vegades a l lla rg d'aq uest treball de reflexió:
realisme i senzillesa. «Siguem realistes i ev item tota mena de
s implismes. Man ti nguem e l to modest que ha marcat e l trebaJl
des dels seus in icis. Senzillesa i modès tia que repe tidament
se'ns ha recoma nat
El que és important i e l que e ns in·
teressa és l'eficàcia del treball, que 'ha de començar a veure
després de la Jo rn ada ( ... ) Siguem rea listes. P rojectem sempre
d'acord amb les poss ibili ta ts q ue tenim i amb les si tuacion s en
què ens trobem. Volem aconseguir un estil de "ser" i de j'fer"
marcat per la responsabilitat comuna del nostre baptisme, que
e ns farà estimar i potenc iar les vocacions i e ls serveis espe·
cífics de cadascú ( ... ) tS un estil dc "ser" i de "fer" que neix
del desig de fide litat a l'Església que en el Concili Vaticà II
e ns acaba de donar una imatge renovada d 'ella mateixa ( ... ).
l!s signe i és mi steri. Com a signe, que és l'e lement del qual
som responsab les, és una institució i necess ita la seva o rga llit·
zació, simple però precisa i ben travada, el màx im de trans·
parent i atenta al mis te ri que testifica i comunica» .

e .. )

Comissions de treball
Algunes de Ics propostes aprovades demanen una operati vitat
immediata. Són les que fan referència a la creació en la ma·
teixa Jornada d'unes comissions de treball amb fin alitats ben
concretes. Així, a la propo ta segona del capítol segon es demana la cons titució d'una comissió permanent de la Jornada
de Pastora l a mb la missió d 'elaborar un pla concre t de treball
i de ges tionar la formació del Consell diocesà de Pastoral. Més
endavant e l bisbe li encomanà també la preparació i l'organització de la segona etapa de la Jornada diocesana. Formaran part
d'aquesta comissió quatre preveres, quatre religiosos/ es i qua·
tre laics. La proposta vuitena del capítol tercer fa referència
a una altra comi ssió, aquesta de deu preveres, que haurà d'estudiar e ls problemes de la clerecia i gestionar la cons titució
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del Consell presbiteral. [ finalment la proposta segona del capítol quart proposa una comissió, integrada per sis laics, que ha
de posar en marxa el Consell de laics i el Secretariat de Pastoral familiar.

La segona etapa : jornades per zones

Amb l'aprovació de cinquanta-una propostes, amb un bon bagatge d'hores de treball, i amb certes tensions -normals i enriquidores-, torne m a casa, cansats però contents, amb ganes
d e ser realistes i de tocar de peus a terra, a fer feina de veritat. Ara comença el camí de les concrecions, de fer que l'Església-signe serveixi l'home del nostre temps i de casa nostra.
Encara, però, resta una segona e tapa de la Jornada diocesana.
Des del començament fou programada la Jornada diocesana
en dues etapes: la primera (celebrada a Banyoles), amb la sola
assistència d els delegats de grup; i la segona, oberta a tothom,
que se celebraria a les diferents zones pastorals del Bisbat.
La p rimera etapa, tenia com a finalitat fer el pla de reflexió,
recollir el treball, sintetitzar-lo, oferir-lo a debat, millorar-lo i
votar-ne les propostes; la segona etapa, fer arribar el coneixement del contingu t de les propostes a l major nombre de persones, escolli r línies priorhàries per a cada zona i trobar els
camins per dur-ho a terme. Uns qüestionaris senzills, preparats
per la Comissió permanent, han facilitat aquest treball de la
segona e tapa. Entre una i altra s'han escolat tres mesos llargs,
que han permès la parlicipació de nous grups de laics, especialment de parròquies de zones que no havien participat en ]a
primera etapa. Penso especialment en la Garrotxa, la Selva i
l'Empordà.
Amb la celebració de la Jornada de l'Empordà -alt i baixa Torroella de Montgrí, el dia 22 de juny, es posava punt final
a la segona etapa de les cinc jornades de Jes cinc zones del
Bisbat. L'havien precedit la zona pastoral del Maresme, a Calella
de la Costa, el dia 25 de maig, la zona de ¡'Interior-sud el dia 8
de juny a Santa Coloma de Farners, i les zones de l'Interiornord, a Olot, i de Girona, a la mateixa capital del bisbat, el
dia 15 de juny. En total hi han participat unes mil dues-centes
cinquanta persones.
Cada zona tenja la seva Comjssió organitzadora que adaptava
el programa de la J ornada al moment pastoral de la comarca,
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tenint en compte es pecia lment e l grau de participació dels diversos estaments en el treball de reflexió, la seva presència en
la Jornada de Banyoles i el ni vell d'integració en el treball de
la segona e tapa. Per això, dins d'unes línies generals molt semblants, cada una oferia matisos difere ncials. Però l'objectiu general s 'anava assolint: els grups hi treballaven, mostraven les
seves preferències, a lguns les vo taven.
La fe ina a fe r f oman ara en mans de la comissió votada
a cada zona. Perquè a cada zo na fo u elegida una comissió -preveres, laics, religiosos/ es- que s'encarrega de portar endavant
les prio rita ts escolli des i cercar la coord inació diocesana en
a quells te mes q ue pertoquen a to t e l Bisbat. Aquestes comissions -que tenen la força que els ha n donat els assistents a
la J ornada- treballaran amb e l recolzament del Bisbat a través de l Delegat e piscopa l de la zo na, tot coordinant el seu treball am b els arxiprestos.
Diverses intervencions fe tes a les Jornades demanaven amb
ins is tència que lo t aquest esforç fCI no quedi només escrit en
uns pape rs que és interessant d'arxi var, o en paraules boniques
que el vcnt fa vo lar. Es desitja que ajudi a fer caminar la
nostra església diocesana. Les comissions elegides a cada zona
tenen una bona fe ina a fe r.

Ressò i participació
Durant ga irebé dos anys, q ui més qui menys, ens hem troba t
enfeina ts en aq uest trebaU que a ra ja ha fet una mica de cam í.
Per bé que semp re modest, ja des dels inicis, donat el seu àmbit
diocesà resulta complex i a voltes difícil. Com hi ha participat
la gent?
En pri mer lloc cal pa rla r de ls cape llan s. Sembla que eUs
eren e ls prime rs des tinataris.
Cal di r que des del principi hi ha hagut una minoria interessada que hi ha pres par t activa i hi ha participa t amb fe
i amb iHusió. A vo ltes ha esta t crítica i ha plan tejat molts
interrogants. Hi ha vist la possibilita t i l'oportunitat de començar uns camins de redreçament de la pas toral, h i ha endevinat
un nou es til en la manera de «fe r» de la nostra Església. S'ha
fet pa lès a quest interès per pa rt d 'a lguns especialment en la
participació responsable en les diverses reunjons i en les ganes
d 'aconseguir un treball d'equip, cosa molt difícil, donat que els
grups es fe ien pe r arxiprestats, i desgraciadament, e l que hau21

ria de ser un grup pastoral important, tal com ho tenim, resulta sovint una desfeta.
Hi ha un a ltre grup moll nombrós -potser e l més- que
hi ha participat, hi ha intervingut, ho ha preparat; però sense massa fe en el que es feia i menys encara en els resu1tats
a què el treball portaria. Hi ha un sentit d'obediència, bona
voluntat, esforç de treball, ganes de trobar-se amb els companys;
però sense convencimen t.
Un nombre important hi ha participat sense massa constància, més aviat passivament, molt absent del que es pretenia tirar
endavant , amb moltes pilotes a fora ... Uns, potser perquè no
esperen gaire res de tot això, que els sembla un «linglado>
més, i perquè pensen que l'Església no ha d'anar per aquests
camins; i un s altres, potser perquè la seva línia pastoral va per
altres vies que els mereixen més fiabilitat que les que intenta
oferir el Bisbat. Cal fer esment també d'un bon nombre d'absències.
He de dir que, si bé l'assistència a les reunions -que, repeteixo, es feien per arxiprestats- ha estat notable i força regular, el grau de participació, d'il·lusió i de fe ha resulta t molt
desigual.
Quant als laics, la seva participació ha estat més tardana,
més lenta i menys nombrosa. S'ha anat engruixint notabl ement
a mesura que descobrien l'ex istència d'aquest treball. La seva
presència, però, és motiu de molta esperança per a l'Església
de Girona. Pel que he pogut constatar, e ls la ics hi són, hi
creuen i hi volen ser. En done n proves a cada moment. :es iI'Qportant tenir present que, fruj¡ del treball que s'està menant,
han nascut unes comissions laicals que sens dubte han de tenir
un paper important de cara a potenciar la presència del laïcat
en la vida de la nostra Església. Serà una feina pacient, no gens
fàci l; caldrà superar molls entrebancs . Però sembla que es va
pel bon ca mí. La realitat dels grups lalcals al nostre bisbat
és modesta, però hi ha vida j ganes d'anar endavant.
Donada la varietat de comunitats, la coordinació dels diferents grups de religiosos/es és costosa, i el seu enrolament en
la pastoral diocesana es fa amb lentitud. Però hi ha un gran Interès a no quedar marginats i a estar presents a la vida diocesana. Gradualment es va aconseguint un clÍJna d'acostament.
La seva participació i les seves intervencions a totes les Jornades, especialment a la de Banyoles, són un toc d'atenció molt
significa tiu i un motiu d'esperança ben raonable.
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Preguntes oberte s a l'esperança

E l bisbe, en la carta de convocatòria, deia: «El servei de la
fe a l'home d'avui ens obliga a estar aten ts a dos centres d'interès que hem de posar en comunió: la fe i l'home; l'home amb
les circumstàncies que el fan l'home d'avui. Revisar, analitzar,
cercar camins de renovació d'aquest servei serà, doncs, l'ob·
jectiu del present curs. Invito especialment els que treballeu
en la pas toral parroqu ial i en cons iliari es ... » També se'ns deia,
en el full de llançament de campanya, que el «Pla de refle-

xió » era una eina de treball per a desvetllar-nos i obrir portes,
per a cam inar junts , per a organitzar la feina, per a ajudar els
agents de la pastoral, per a superar el desànim, la desconfiança .. i que pretenia reac ti var la pastoral i donar-li un tremp
apostòlic ... sempre insistint que el pla vol ser modest, possibilista i realista .
Què en podem dir, de tot plegat? es encara moll prematw'
per a poder fer una valoració del que pot significar per a la
vida diocesana lot aquest san t enrenou. Serà fàcil concre tar-se
a les propostes més operatives i portar-les a la pràctica? Haurà
significat un desvetllament pe r a l'E sglésia de Girona? Es trobaran cam ins de corresponsabilitat ? Hi haurà redreçament i un
veritable «aggiornamen to» de la pastoral? Hi haurà iHusió en el
treball apostòlic? Tindre m instruments per a respondre a la
problemàtica que es pot plantejar?
De mo me nt, una mica a e mpentes, s'han fet uns passos importan ts. Hi han grups interessats per a anar endavant. Hi han ,
sobretot, grups de laics engrescats. es important l'estil que
¡'Església diocesana vol anar trobant. És un recomençament.
D'aquí a un temps haurem de revisar els passos que anem
fent, fidels als compromisos de les Jornades . Malgrat els molts
interrogants, hi ha esperança.

23

MALLORCA:
ASSEMBLEES POSTCONCILlARS
BARTOMEU BENNASSAR i PERE LLA BR ÉS

Diguem d'entrada que va ser el Concili que, ent.re nosaltres,

va promoure ci delit de preveres -i després de religioses i
seglars- de trobar·se per conversar, djscutir, planificar, etc. conjuntament. Aleshores, des de França, bufava fort la Pastoral de
conjunt. I aquí també haviem de fer qualque cosa!

Diguem també que, a Mallorca, les assemblees -sobretot
les d'un cert relleu- no han estat creació autòctona de la base,
sinó que han estat promogudes o encobeïdes des de dalt.
Crec que la primera assemblea que es pot qualificar de fnllt
del Concili fou la que dirigiren a Lluc, en temps del bisbe
Rafel Àlvarez, Mn. Ramon Torrella i Francisco Gil Pelaez. Des·
prés, a la Colònia de St. Pere d'Artà, vindria Mn. Joan Batlles.
l d'una manera més o menys informal els preveres ens c0mençàrem a reunir.
Tenien les seves reunions també diferents moviments apostòlics i les religioses i religiosos fundaren els seus organismes

coHectiu s: CONFER, FERE, UNDIRE MA , etc. Però anem ja a les assemblees de major entitat.

Setmana de pastoral urbana de Palma, 1976
La idea sortí d'una reunió d'arxi prestos de Ciutat. Es preparà
durant tot un curs i se celebrà al Seminari Nou els dies 5·9 de
ju liol dcl 76. S'hi reuniren uns 125 preveres, religioses i se·
glars de Ciutat i hi hagué una certa participació de la part

forana. Abans, per grups, s'havien contestat els qüestionaris de
les sis ponències pràctiques : catequesi, ensenyament, fe·sagra·
ments, comunicació de béns, defensa i promoció dels drets hu-

mans, apostolat seglar.
Hi hagué també, al matí, ponències de caire més teòric.
Les conclusions foren votades massivament, amb pocs _no.
poques abstencions. Només una ponència fracassà del tot : la
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de comunicació de béns. que pràc ticame nt no presentà con·
c1usions.
El resultat fou ben escàs. Ja a la mateixa setmana es notà
que la clerecia «alta » de Ciutat hi estava en contra, per tant. ..
quas i res de res. Cal dir que la prepa ració havia estat intensa
i l'organ ització perfecta. E l Consell episcopal va assu mir les
conclusions però després, almenys d'una forma encoberta, se'n
desentengué.
També de l'ala -d iguem-ne- esquerra, la setmana fou atacada de reformista, de no anar al fons de les qüestions. Hom
s'interrogà: «¿ Setmana Pastoral per Palma o Palma i Pastoral
per una Setmana?».
I consti que e l comunica t final era bo de veres, però ... ja
tingué 13 vots nega tius i 2 en b la nc, sobre un total de 88 vots
afirmatius. I és que es demanà l'amnis tia!
Per cert que a finals del mateix juliol del 76 un grup in·
formal de preveres de la part forana es reuní a Lluc per veure
si e ll s també farien una assemblea semblant a la de Ciuta t.

Assemblea-77
Dia 2 d'octubre de l 76 es féu una reunió per dur a terme,
mitjançant una reflexió diocesana, les conclusions de la setmana de Pastoral urbana. Es formularen dos qüestionaris: un
per a gent cristi anament compromesa; un altre a tot el poble
de Mallorca.
E ls qüestionaris contestats foren 606 ; 503 d'individuals, 103 de
grups. Els seglars contestaren més.
Les pregun tes eren: què entens per la paraula . Església»?;
defec tes o antis ignes en la nostra Església; realitats positives
que s'han de potenciar; a què et compromets? La primera i
la darrera preguntes no e ra obliga t con testar-les ja que e l qüestionari era també obert als no creients o no prac ticant s.
Continuació d 'Assemblea-77 en el 78
Dia 2 de desembre de l 77 es fé u una reunió de ls responsables d'Ass emb lea 77. Decid iren continuar-la perquè «estam massa
acostumats a Mallorca a començar coses i deixar-les a rnitjam
camí. .. sense arribar a acabar res». Calia prosseguir el treball
sobre la te rcera pregunta del qüestionari: Quines realita ts posi25

lives veiem a l'Església de Mallorca que s'haurien de potenciar?
Per estudiar aques ta respos ta, que es dirigí a explicar l'Es·
glésia com a comunitat, a profunditzar en el tema de les comunitats, grups i experiències eclesials, a base d'intercanvi d'experiències i reflexió, s'aplegaren a di.ferents indre ts de l'illa
bastan ts grups el primer semestre del 78 : capellans, religioses,
seglars.

Santa Llucia 1978
El Centre d'Estudis Teològics ha via organitzat durant el curs
una setmana d'estudi sobre l'Evangeli de Ma rc. El Consell epi s·
copal prengué mess ions en l'assumpte i, coincid int amb la iniciativa del CErEAt, organ itzà pels capvespres de la setmana projectada un repàs a tota l'activitat pastoral de la diòcesi. Pel
setembre, doncs, de 1978 (dies 10-14 ) ens reunírem a Santa Llu·
cia per estudiar, els matins, l'Evangeli de Marc i les tardes s'anaven exposant diferents temes i activitats. Va scr un mostrari
de «omni re scibili» en matèria de pastoral.

Tal volta tingué incidència en la millor predicació homilè·
tica del Leccionari B d'aquell curs 1978-79, però res més.

Setmana de sete mbre de 1979
Tingué lloc a l Seminari Nou. Hi hagué sessió diürna (sobretot
per als capellans) i nocturna, especialment per a seglars. Hi
hagué una bona presència de monges.
Les conclusions dels temes de reflexió es dividiren en ac tituds, línia pastoral i objectius. Insisteixen en l'obertura a l
poble, sortir del cercle eclesiàs tic al carrer, pregària i estudi;
deixar una Pastoral de Cristiandat, superar conceptes antiquats
de parròquia, participació dels Jaics. Una de les conclusions
fou també que la setmana de setembre d'enguany sia vertadera·
ment oberta a tothom: capellans, religioses, seglars. Les conclusions de ls temes pastorals pràctics eren sobre l'ensenyança
a les escoles, la formació permanent del clergat, la constitució
de consells parroquials de pas toral , creació del Consell diocesà
de pas toral; Mallorca missionera; pastoral pre-matrimonial.
De fet a lgunes d'aquestes conclusions s'han dut a terme: formació permanent del clergat (ja s'han fet dos cursets i se'n
prepara un altre per a fina ls de juny, en un cicle de tres

2G

a nys i amb tres sessions cada curs); for m ació del Consell
diocesà de pas to ral ( dia 17 de juny); publicació de l Directori
del Sagramen t de l matrimoni , qu e entra en vigor el dia 1 d'agos t.
Per revisa r les conclus ions de la set ma na de setembre de
"any passat, hi ha convoca da una reunió dia 27 de juny, i pel
m es de se tembre pròxim també tindrem un a pl ec d e planificació pas toral.
Altres movi ments assemblearis
Amb

poques excepcions, com

dèie m

al

princ ipi , tot

això

ha anat bastant per vies oficials i h a estat promogut des de
dalt. De fe t un a pas toral de conjunt i coheren t no es duu a
terme encara a Mallorca, sobretot un a pastoral més ¡l'I uminada
per un a rc[!ex i6 teològica seriosa i m és decidida , sense tantes
vaci Hacions i qu a lque con trasentit.
Para He lament a aquestes assemblees «oficials», ca l esmentar
la reuni ó de ls preve res de ls primers d imar ts; les .comun ita ts
cris tianes de Ma llo rca qu e des del novembre del 77 publi ca un
but lletí ( 10 números cada any) i té una trobada mensua l; re·
uni ons i manifests de capell ans de la part forana i de ba rriades de Ciutat; de moviments especialitzats. sobretot M UEC i un
cert in tent de JOC; moviments de crist ians de pobles. Devers
un any durà el moviment juvenil «Anar m és lluny», qu e per
cert s'estroncà a Santa L1ucia. També ca l no oblidar la federació de clubs d'espla i a m b re unions pe ri òdiques i el Movi ment
escolta de Ma llorca, a mb els seus aplecs i que manté e l seu
vigor i empe nta .
l finalment digu em que les reli gioses j a han celebrat la sisena assemblea enguany, amb du es sessions a Can Tàpara de
Ciutat (en castellà) i a Lluc (en mallorquí) ; com ta mbé les
mon ges de clausura que di a 20 de j un y celebren la V trobada
de Comunitats contempla tives de Ma ll orca, a l mo nestir de Sa n·
la Magdalena, en la commemoració del 50è aniversari de la canon ització de Santa Catalina Tomàs.
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SOLSONA:
AL SERVEI DE LA COMUNiÓ
RAMON ALSINA

El tema
L'epígraf cAl servei de la Comunjó» inclou lOl un intent
de revisió de la vida comum tària en els seus diferents nivells:
local, zonal i diocesà. Es tracta, doncs, d 'una reflexió sobre un
aspecte ben concret i e nsems nuclear de la fe : la seva vivència
com a generadora de pregones - teològiques- i fecundes relacions humanes. Altres noms a mb què s'ha presentat aquesta
campanya són: «La Comunitat Cristiana» o, s implement, «Les
Comunitats» .
E l tema, encara que molt amp li , és suficie ntment delimitat:
una reflexió operativa sobre aquell àmbit del ser cristià que ens
revela ciutadans d'un mateix Poble, mem bres d'un mateix Cos

i germans, fills d'un ma teix Pare .
Orígens i nbjectius

Origen. El Consell del presbiteri,
als preveres quines qüestions creien
des durant el curs que començava.
palesà que allò que més inte ressava

la tardor de 1978, de manà
que havien de ser tractaEl resultat de la consu lta
a la base era tot el refe-

rent a la creació i al reviram ent de les comunitats. Anlb aquest

supòsit, el Consell , en la reunió del 2 de gener de 1979, resolgué
que el te ma de «La Comunitat», donada la seva capitalitat,
polaritzés les activitats del Bisbat durant el curs. Aquesta comesa
tindria com a promotor el Consell episcopal ajudat per les persones que cregués convenient. Els principis bàs ics orientadors
del treball serien: J. Partir de la base i treballar amb ella
sempre. 2. Ce rcar la participació dels laics. 3. Comptar amb la
realitat. 4. Proceclir amb obertura i amb flexibilitat: no es va
a privilegiar una classe de comunitat. 5. Vertebrar la vida del
Bisbat en e l tema comunitari; en conc re t, articular-hi els consells pasto rals i el treball de les delegac ions.
Objectius. Podríem escatir-ne dos: un a llarg termini i un
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altre més proper. Aquell fóra la dinamització de l'Església diocesana -encara marcada amb preferència per una fe individualista- cntorn de l'ideal comunitari en tès en sentit molt ample :
des de la més petita parròquia, e ls feligresos de la qua l aprenen a aj udar-se més els uns a ls altres , fins a aquell grup
que vol reunir-se per compartir la seva fe i àd huc els seus béns.
Més immedia tamen t, hom pretén de plantar un pal de pa ller
prou và lid per a bastir-hi a l'e ntorn les diferents activitats pastorals, altrament mancades de cohesió.
1978-1979, fase preparatòria

E ls Grup promotor, format pel Vicari general de Pastoral i
dos preveres més, confeccionà d 'antuvi un pla de treball que
preveia dues fase s : la pre paratòria i la de realització.
La fase preparatòria havia de comprendre la resta del curs
1978-79. Durant aquest temps hom recaptà, a través dels arxiprestos i de les de legacions, el màxim nombre possible de grups
dis posats a prendre part en la campanya. Podien ser grups ja
existents o bé creats expressament per a aquest estudi .
Establerts e ls grups, se'ls encomanà aquestes tasques prèvies:
a) revisar e l pla de treball presenta t pel Grup promotor; b) manifestar el punt de vista particular amb què podia contribuir-hi cada grup; e) de te rmLnar e l mè tode de trebaJl: periodi-

citat de les reun ions, d inàmica i manera de tractar e l tema, etc.
Aques t pla de treball, ultra la presentació d'una bibliografia,
proposava una pa uta per a la reflexió que no és altra que el
mètode de la revis ió de vida, un poc alterat, això és, posant el
«jutjar» abans del ({ veure ». En concret:
a) què és una comun itat cristiana a la llum de les dades
bíbliques, de la rea litat humana de comunitat i de les exigències actuals? Ai xí, hom prete nia descobri r que l'Església o és
comunitat o no és l'Església del Crist. Una comunitat viva,
malgrat el pecat que l'afebleix. Una comunitat concreta, d'aquí
i d'ara, que dóna respos ta a les aspiracions de vida comunità ria
que hi ha al cor de l'home;
b) preguntar-se ben sincerament sobre la pròpia comunitat
- parròquia, grup ...-: què li manca, què li sobl-a, què ha de
corregir pe rquè es pugui dir amb més veritat que és l'Església
de Crist? Per què no és la llar de tants i tants afanys i e nyorances de comunió de l'home actual? On van a parar aquests
anhels?;
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e ) Possibilitats i cam ins operatius de potenciació i de rea·
1ització del fe t comunitari en la nostra realitat concreta .
Conegut i contrastat el pla de treball, començà la seva posada en marxa.

1979·1 980, realització
10mada inicial. E l dia 6 d'octubre de 1979, al Seminari, es
reuniren 114 persones represe ntatives dels diferents grups ins·
crits. Hi havia tots els estaments diocesans: el bisbe, preveres,
diaques, religiosos i seglars. L'obj ectiu de la trobada era cncar·
rilar el treba ll , tot servint matc rial i assajant el mètode. Aques·
ta in iciació anà a càrrec de Mn . Ramon Prat, de Ll eida. Es repartí un text dife re nt a cada grup amb la comanda dc descobrir-hi la com unitat que s'hi dibuixava pe r a posa r-ho, després,
en comú. Els textos eren: dos bíblics ( JC 12. 13 ), un patrístic
(fragment del Discurs a Diognet), i bocins cie Liégé, Bonhoeffer,
Rovira Bello so i el testimoni d'un jove militant centro-americà .
Hom pretenia d'arribar a descobrir, entre tots, els tre ts més
sobresortints de la comunitat cristiana a partir del Nou Testament, la tradició j la teologia d'avui. Aquests mateixos textos
passa ren després als grups perquè foss in a profundits , fins a
Nadal.
Primer trim estre . La tasca del primer trimestre era, com hem
dit, que cada grup reflexionés sobre un o dos dels textos
esmentats.
Com a cloenda del camí fet, els grups de cada una de les
zones del Bis bat ( Llo b rega t, Curdener i Urgell·Segarra) es rcuni·
ren un capta rd amb els de la pròpia zona per a fer la recapi.
tulació de les descobertes obtingudes. També pregaren junts i
passaren una estona d'alegre convivència. Ensems, hom aprofità
l'avinentesa per a iniciar el treball dels pròxims mesos.
Segon i tercer trim est res. El programa, com era previst, consis tia a veure com l'ideal comunitari descobert es dóna en les
comunitats en què hom viu. Pcr això, se sotmeteren a anàlisi
aqucsts tres capítols: la convivència, les celebracions i els serve is. Sobre d'ells calia projectar·hi aq uestes preguntes: què va
bé, què va ma lament i què hi ma nca. Des prés, ordenar aUò
escat it i anal itzar les causes i les conseqüències que COnCorren
a l'estat actual de les comunitats.
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Curset de Pasqlla. El s dics 9 i 10 d 'abril , al Seminari, Mn . J osep M. Rovira Bellosos dirigí unes jornades sobre la comunitat
cristiana, obertcs a tothom, encara que destinades amb prefe-

rència als preveres, donal que aq uests dies eren laborables. Per
ajxò, hom preveié que la xerrada central, «Vida de la comunitat
cristiana », fos a una hora assequible a més gent: les 8 del vespre. No cal dir que l'objecl iu d'aquest curset era l'aprofund iment en el tema guiats per un teòleg de solvència, uns a rticles
del qual havien fet ja objecte de la reflexió d 'alguns grups.
Moment actual: Hlig juny. Ara, final de curs, es van recollint els resums del camí fet durant aquests darrers mesos. El 22,
al santuari de Lurdes de La Nou -Alt L1obregat-, i el 29, a
Monla lbà - Urgell- hi ha programals uns aplecs de cloenda que
s'inten tarà que tinguin un caire fest iu. També el Consell del presbiteri exam inarà, el 23 de juny, la resposta donada pels preveres
a la campanya. I aquí hem arribat. Tenim la iHusi6 de seguir
endavant. Intentarem que nous grups s'animin a integrar-se en
aquest estudi i que els veterans s'enfrontin amb l'estadi més
dificultós d'aquest a empresa: l'ac tuar.

Un ressò no prou satisfactori
El projecte del Consell de l presbiteri era ben ambiciós: en ~
tus iasmar el Bi sbat amb l'ideal d'unes comunitats vives. No s'hi
han pl anyut mitjans: tot s els agents de la pastoral han estat
insistentment convidats a participar·hi. Amb motiu de la Pentc~
cosia de 1979, el Sr. Bisbe escrivia una pastoral titulada precisament «AI servei de la Comunió», amp lamen t difosa pel but·
lI etí, e l full diocesà i en fu lle ts, a part. En ella, desp rés de
glossar Les rels teologa ls de la comunió, deia: «Abans de cloure
aquesta exhortació pastoral, voldria adreçar·me, d'una manera
particular, als primers responsables de la comunitat, cape llans,
diaques i també laics compromesos: Tingueu en compte, ger·
mans meus, si us plau, el moment de c ruHla històrica que viu
la nostra estimada Catalunya i, dins d 'ella , la noslra diòcesi de
Solsona, ajocada al bell mig del Principat; pe nseu que servir
la unitat dels homes, companys de camí, és prestar un servei
qua lificat al nos tre país. Ajudeu, doncs, amb iHus ió i empenta
ci vostre Bisbe a acoll ir, ajudar, coordinar i fomentar les ca.
munitats, per tal que la nos tra Església local esdevingui "comu·
ni ta t de comun itats", en e l conjunt de l'Esglés ia universal».
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El Grup promotor ha tingut la Diòcesi assaben tada de la
marxa de l'estudi i ha anat fornint els grups de material i dels
resums de la feina feta, després de cada etapa.
L'assistència a la jornada inicial i els àn ims foren notables.
Un bon presagi. També [oren ben positives les trobades de final
del primer trimestre a Tàrrega, Berga i Gironella. El curset
de Mn. Rovira no obtingué la concurrència merescuda. Sols la
conferència posada a l'abast de tothom i el sopar de germanor
que la seguí tornaren a atènyer el clima de participació i d'entusiasme d'altres ocasions.
Amb tot, l'eco global és limitat. S'han compromès en la feina
uns 35 grups amb una dedicació molt desigual. La majoria d'aquests grups pertanyen a quatre parròquies: Tàrrega, Gironella.
Berga i Mo llerussa. Altres punts, com Cervera i Balsareny, tre-

ballen el tema seguint unes pautes pròpies. Alguns arxiprestats
no tenen ni un sol grup.
El ressò, doncs, no és pas prou satisfactori. Tanmateix, la
crida als convidats no ha cessat. l la porta res ta oberta.
Ba lanç provisional
Veiem que el Grup promotor ha tingut les seves [alies. Algunes conscients; d'a ltres, ignorades. Entre les primeres, l'haver
posat el .jutjar . abans del «veure •. Una falta pedagògica que
ha distorsionat el desenvolupament espontan i de l'estudi . També
lamentem no haver gaudit de més temps per a seguir més de

prop els grups, un a un. I no haver tingut la traça d'interessarhi més els capellans.
Veiem que no s'ha arribat a la cohesió desitjada de lata

la tasca pastoral diocesana al volt de )a utopia comunitària.
A la pràctica, ha estat una línia paraHela .
Veiem que el clergat, llevat d'uns pocs, no s'ha engrescat
en la comesa. Quina és la causa? La rutina i la mandra? Potser
la por inconscient de perdre la supremacia si hom promociona
el laïcat? Po lser la manca de destresa pastoral?
Però veiem que on hi ha un prevere an imador, el laïcat ha
respost amb escreix.
Per això creiem que, les parròquies que s'hi han fet, en
sortiran renovades de veri tat en la línia d'una pastoral evangèlica i d 'avui .
Creiem, finalment, que l'intent ha valgut i val la pena.
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TARRAGONA: PER
UNA ESGLÉSIA MÉS VERTEBRADA
JOSEP PONT I GO L, arqueb isbe de Tarragona

Corresponsabilitat i Consell de Pastoral a la base
Est imats,
En e l meu cam inar continuat pels nostres pobles i comarq ues,
vaig veient amb sa ti sfacció que, cada cop més, es va fent a mpla
la coHaborac ió pastora l de ls di versos estaments e n Ics nostres
comunita ts cris tia nes.
Gairebé arre u trobo, a l'enlo rn de la parròquia, grups de ge nt
d e tota eda t, principalment de gen t jove. seglars i re lig iosos. que
se senten ac tius i corresponsab les i cooperen individualment o en

grups o com a membres d'assoc iacions, al costal dels pastors.
Els troba re u animan t les celebracions litúrgiques o portant la
catequesi. Els veureu en serve i d e caritat amb malalts, subnorm a ls
o minusvà lid s, o fent present l'evangeli en diferents sec tors de la
societa l. Tenim ací i a llí mini s tres extrao rdin aris d e l'Euca ristia
amb mi ssió ca nò ni ca, e tc, Hi ha ja a lgun c parròquies en què e ls
feli gresos la ics ha n alliberat el sacerdot d e les responsa bilitats
econò m iques i del treba ll merament burocràtic de la parròq ui a.
A poc a poc eS va fe n t un canvi d e mentalitat i va desapa reixent aqu e ll es tat de coses en què el Sr. Rector o els preveres de
la parròquia e ren els únies clemen ts act ius de l'acció pas toral.
[ també, a poc a poc, les comu nitats parroqu ials es van verteb rant e n cos res pon sable, i són ja nombroses les que ha n aconsegui t d'assegu ra r a questa vertebració mitjançant c i Consell Parroquial de Pas toral.
No vo ldria ara ca ure , però, en un exage rat optim is me. Sabem
prou bé qu e, e n aques t punt, encara hi ha molt de camí a fer
tant en ex tensió com en profunditat. Sabem les dificultats de perso nes i d e grups que a tot arreu hi ha. Sabem, sobre to t, la dific ultat de l'acc ió co Negia l, com és la que s uposa un Consell que
vul gui ser a lguna cosa més que un no m .
Cal un a confiança ta l en les persones, una s incerHat en el fer
i una convicció en les motivacions, a què no més eS pot arr ibar
progress ivament i o n només és possible d e mantenir-sc eficaçmen t per un recoiza ment, ta mbé p rogressiu, en una humilitat i en
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una c..1.ritat d'Evange li. l en dir això, em plau subratllar que la
dificultat val absolutament per a tots els membres del Poble
de Déu, per a clergues i per a la ics, i qu; sap - humilme nt quant
a mi ho dic- s i encara més per a no ~ ltre s , e ls clergues. ¿ o
hem oblidat, potser massa vegades, que la nostra qualificada situació en l'Església volia dir, com ens precisa severament e l Mestrc, un qualifica t servei a l'Església?
Malgrat tot, podem dir que la suma del que hem avençat és
prou positiva . No ha es tat en va la llarga reflex ió que ponem
feta sobre aquest tema del Consells de Pastora l. Des d'una suggerència que, l'any 72, "n rer ci Consell del Presbiteri, la qiics tlu
ha es tat llargamen t med itada durant diferents cursos en trobades de zona, Consells del Presbite ri, etc. I, a poc a poc, com a
fruit cie la bona vo luntat, de l bon sen tit d'Esglés ia, i de la pregària de molt s, e l camí s'ha anat fent planer.
També a nive ll supraparroquial s'han fet i s 'es tan fent passos
positius. Fu nciona algun Consell de Pastoral interparroquial en
Ciutats i Arxiprestats. Fins i to t no manquen rea litats j sob rctot int ents, alguns d'ells ja reexits, de Consel ls de Pas to ral de
Zona .

El Consell Diocesà de Pastoral
No el tenim, però, a ni ve ll de diòcesi. En sentim necessitat.
Per una part, cal que la corresponsabilitat del nostre cos eclesial es pugui manifestar i exercir en una ampla comunió de totes
~e s comarques i zones, i, per altra part, hi ha La necessitat pràctica d'orie nt acions bàsiques, exigides per la complex.itat c re ixent
dels problemes de cada dia.
Sembla que ara, després de les reflexions i de ls intents inicia ts
a nivells inferiors, es pot ja in tentar quelcom. Precisament aquesta experiència inicial ens ha fet ctdonar que les dificultats trobades en aquests nive ll s hi són, i encara augmentades, a alt ni ve ll
diocesà. Aquesta raó, intuïda des d'un principi, ens va convèncer
que no s'hav ia de començar la casa per la teulada, preocupantnos en primer lloc del Consell Diocesà, sinó que havíem d'anar
pujan t per la via ascendent des de la base. Ens va semblar que
ara era el moment i, per ta l d'encertar-ne la manera, fa uns quants
mesos que es va fer una ampla consulta sobre aquesta qüestió.
Sobre un document-base, preparat pel Consell de Direcció i
esmena t pel Consell de l Presbiteri, es van concretar ducs pre·
guntes, sobre les quals s'havi en de pronunciar e ls Consells de
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Pas toral ex is tc nts a qualsevol nivell, la Comissió Diocesana d 'A·
postolat Seglar, els Moviments, les Co mun itats Re ligioses i e ls
Preveres per arxip restats.
La consulta ha es tat molt efectiva i ha permès arribar a una
conclusió que suposa un pensament de maduresa i un prou ampl i
consens. Per a mi, us puc dir que ha esta t motiu de go ig i en
dono gràcies a Déu.
La primera pregunta de la Consulta demana va e l parer sobre
la propos ta de const ituc ió d e l Conse ll Diocesà de Pastoral.
La concl us ió a què entre tot s hem arriba t, que C Ill pla u presentar com a defin itiva i que tots hem de mirar d e fer-nos nostra,
és la següent:
a) és ja mome nt d e constituir e l C0I1!:1c11 Diocesà d e Pastora l
i el con s tituïm d 'acord amb e ls des igs, recoma nacions i normes
del Concili (C h .D.27), i dels documents pos tco nciliars . Eccles iae
Sanctae . ( 1,1 6) i Circular dc la S.C. del Clerga t d e l 25· 1·73 (11 " 4);
b) e l Con sell ci e Pastora l, per ara i tant, no se rà ins titu ció permancnt. Tindrà ca ràc ter te mporal , tant pe l qu e fa al s se us mcmbres com a les seves activ itats;
c) e l bi sbe el co nvocarà ocas ionalment en sessions s uccessives
i independen ts , a partir d'una qües tió o d'unes qüestions concretes qu e semblin demanar una llarga re fl exió de l Poble d e Déu;
d) cada sessió cons tarà de du es etapes. La primera, de refle·
x ió sob re el tema , a mplam ent com unit à ria , a realitzar en parròqu ies, arxiprestats, zones, comunita ts reli gioses , movim ents de laics
inte ressats e n cI te ma, e tc . La segona , la de la reun ió diocesa na,
la qual treballarà sobre els resu ltats , llargament mad urat s, en
aquells orga ni s mes de base;
e) e l Consell Diocesà de Pas tora l, doncs, en la primera e tapa
serà cons ti tuï t, de fe t, per la s um a del s orga ni s mes. grup s i persones qu e hi treba llaran. En la sego na, cons tarà majoritàriament dels d e legat s que aquells orga nismes i g rups e legi ran entre
els resp ectius membres que s'hag in mos trat més representatius i
competents durant la temporada de reflex i6;
f) CO m qu e, Ia I com hem explicat més a munt, e l nostre Consell Diocesà no serà una institució permanen t, s in6 ocasional, no
ca l c rear ca p es truct u ra adien t. Un secretari permanent, a judat
d'a lguns pocs coHaboradors quan ho necess iti, assegurarà la necessària co ntinuÏtat entre les sessions s uccessives, i sobretot serà
el promotor i coordina dor de] treball durant cada sessió. Provis ionalment ho farà -per ta l d e posar-ho en marX3- la Secr etaria Ge neral.
Aques ta fórmula, suggerida pel M.P. «Ecclesiae San ctae» , fa
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a) que el Consell no neixi com una superestructura cüocesa·
na més;

b) que no carregui el calendari de dates periòdiques a termini
fix amb reunions i ac tiv itats;

c) que la Diòcesi sencera estigui, normalment sempre oberta
a successius estats semblants als de Sínode o Concil i;
d) que hi puguin participar, cada vegada, les persones més
preparades;
e) que, per tant , s igui de si una fó rmula viva i operant i també àgil;
r) que sigui semb lan t a la que la Santa Seu ha adop tat per
al Sínode de Bisbes .
La primera sessió
La segona pregunta de la Consulta demanava el pare r sobre

la proposta del tema que podria sel" objecte de la prime ra sessió

del Consell Diocesà de Pastoral. S'expressava així:
«Els diferen ts ministeris (diacona t, catequ is tes, animadors de
la pregària, serveis de caritat, e tc.) e n la s ituació conc reta de ca·
da comun itat. »
La formu lació a què, escoltats e ls d iferents pare rs, s 'ha arribat i que em plau de presentar com a objectiu de la primera sessió del Consell Diocesà de Pastoral, és la següent: L'Església que
Irem d'anar fent entre tols (1a. part). Els ministeris dins la comtmitat eclesial: preveres, diaconat permanent, catequistes, animadors de pregària, etc. (2a. pa rt).
La primera part d 'aquesta segona pregunta és un afegit, fruit
de la consulta. En real itat és com l'explicitac ió j pressu pòs it necessa ri de l te ma que es va pro posar, el qua l queda com una segona part. Aquest, do ncs , i així formu lat en les seves dues par ts,
és el tema sobre el qual invito tots a treballar.

El document-base: Església i ministeris
El tema va quedar bàs icamen t concre tat en un document de
treball del Consell de Direcció (BOA 85 [1977 ] 173-179 i Doc. d'Església, núm . 262). El document ha estat llargament divulgat i estudiat a diver sos ni vells. Ha tingut també u n cert ressò a la premsa extradiocesana. El seu títo l és «Problemes i pers pect ives pastorals de l'Arxidiòcesi de Tarragona ». En el nost re lle nguatge
coHoquial, moltes vegades en d ie m e ls «full s grocs».
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Sens dubte que caldrà tenir-lo present com a document bàs ic, des del començamen t i durant tot el temps de r eflexió i realització de la primera Sessió de l Consell Diocesà de PastoraL
La reflexió del document arrenca d 'on c reiem que cal que
arre nqui a llò que ara encom anem a l no u Consell de Pas toral :

«prendre consciència del moment present » de la nostra Esglés ia , ja que algunes indicacions só n «prou greu s per ex plicar
bé a lgunes coses. Pe r exemple: la si mple s ituac ió i previs ió
dística del clerga t, i el poc qu e (no sempre per culpa nos tra)
esta t capaços dc fer , am b bon es til, e ls primers deu anys del

tamestahem
Con-

ci li ».

Ara bé, el fil de la reflexió porta a rellegi r certs punts bàsics
d 'Ecles iologia, que e l docu ment pressuposa, i e ls consegüents sobre comunita t i m in is te ri s a la llum de l Vaticà II, que el docum ent ex plicita pe rfectament.
Quant a ls primers , els d'Eclesiologia, pode m d ir que e ns són
prou coneguts. Fa temps qu e no els perdem de vis ta.
L'Església és e l Pobl c de Déu , complex, compacte i sagrat.
Tots els cre ients en Cri s t, pasto rs i lai cs, en formem part des
del nos tre baptisme.
En la seva profunda rea litat és un mi s teri de comunió de
tots e n la vida de Crist Ressusci tat. L'Esperit Sant, q ue el va
r ess uscitar, n'és l'à nima, la ll um i la força.
Per a ixò és com un cos, únic en vida i diferenciat en m em·
bres. Cri st n 'és el Cap. Com que és cos viu no hi ha membres
passius. Tots hi tenen la seva especia l part ac tiva. To ts són pro·
porcionaJment co rres ponsables de l'acció comuna.
Per aqu es ta rea lita Hl1isteri , l'Esglés ia és e l do de l Pare. És
l'ins trument per fer tothora present i ac tu al Jesucrist en el mó n,
com a ca usa d'unitat , d'a lliberament i de salvació definitiva per a
tothom.
Per tant, tots hem d'aprendre a fer-hi a llò que, pe l bé de
tots, ens pertoca, sego ns la vocació qu e Déu ens hi ha donat. Ca l
superar fra terna lme nt les preocupacions ind ividualis tes o de grup,
i aportar humilment tot el que tinguem de positiu. Cal o brir·se
amb sentit missioner de servei i de diàleg a la vida j obra que és
de tots.
La comunita t r esultant, així edjficada en caritat, ha d'ésser, segons ens d igué e l Di ví Mes tre, e l gran motiu i la gr a n condició
perquè e l món cregui.
Ja fa anys que ens hem acostuma t a resumir tots aques ts conceptes am b la frase, esdevingud a gairebé «slogan »: T ots sOm Església, frase q ue sempre hem intenta t de t raduir pràcticam ent
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amb la fórmula, també resumida, de fer créixer en tots nosaltres
el sentit de pertinença a l'Església Local.
Els pun ts segons, també bàsics, els de comunitat i ministeris,
que fan referència més directamen t a la segona part del tema,
potser no e ls teni m tan treballats. Vénen ben indicats, i amb
suficient bibl iografia, en el citat document de treball o .[ulls
grocs». Us hi remeto. De fet tots arrenq uen de la solemne a[ir·
mació del Vaticà II : «A l'Esglés ia hi ha dive rs itat de ministeri s,
però unita t de m issió» (A .A.2l.
El document sin tetiza els poss ibles ministeris així: «Aquests
ministeris seran amb freqüència e ls serveis institucionalitzats que
la caritat i la responsabili tat comuna promou entre e ls fidels :
assis tència caritativa, educacional, tècnica, que e ls creients poden pres tar·se entre s i i a la societat. Altres vegades es tractarà
d'aquells oficis públics institucionalitzats (episcopat, presbite rat,
diaconat,· altres que l'Església pugu i consagrar amb la imposició
de les malls) que comporten, a part de l ca risma propi del sub·
jec te, c i sagrament o un determinat ritu » amb miss ió especial
(b.c.n. 2,3 l.
Ca l precisar que, a més d'aq ues t nostre document·base , serà
convenient ampl ia r la docu mentac ió amb d'altres treballs publ i·
cats. El mateix document se'n fa ressò i dóna abundants c ites i
bibliografia, tot notant que . la bibliografia sobre aquest punt és
enorme, ja que es tracta d'una qüestió prou estudiada per l'exc·
gesi i la teologia •. Per a faci litar l'estudi, oferirem uns adients
documents de treba ll preparats amb aquesta fin alitat.

Convocatòria de la primera sessió

l de cara ja a la prime ra sessió, que serà treball del curs que
estem començant, proposo i demano les coses següen ts:
a) Demano formalment a cada Consell de Pas to ral ex istent
( tant parròquies, com arxiprestats, com de zona) que dediquin les
sessions que calguin a estudjar el tema.
b lA més, a cada parròquia el Consell de Pastoral o, en el
seu de fecte, el Grup parroquia l de Consulta o les persones que,
a judici del Sr. Rec tor, ho puguin fer, es responsabilitzaran d'or·
ganitzar l'estudj del tema dins de la seva comuni tat o àmb it par·
raquial. I pe r això, Ir: invitaran a participar·hi la maj or part
possible de persones. 2n : formaran grups d'es tud i. 3r: aniran re·
visan t la marxa de l'estudi amb els representants de cada grup de
J8

treball. 41 : estaran en contacte sovintejat amb la secre taria de l
Consell a fi de coordinar el treball a lOls els nivells.
c) Espero també la coliaboració de les comunitats re ligioses.
La Delegació Diocesana de Reli giosos a mb el seu Consell sa brà
troba r , d'aco rd amb la Secretar ia, la manera més eficient de realitzar-ho. De la mateixa manera, dema no a la De legació de Laics
la coHaboració especial de ls moviments de laics més interessats
e n e l te m a.
d ) Una vegada hagi madurat l'estudi de l tema en e ls grups
de reflexió, aques ts participaran a la reunió diocesana per mitjà
de representant s, e legits de la manera més proporc ional possible.
En d oc ument a part, i oportunament, es reglamentaran les
presents bascs. N'encomanem la preparació a la Secreta ri a, la
qual està a l servei de tots .
Per tan t, dono per convocada la pr ime r a sess ió de l Consell de
Pas tora l de la nostra Arxidiòces i, a celebrar aquest curs.
La convocatòria és un a invitació cord ial i esperançada diri gida a to ta (' Església de Tarragona, a lots i a cada un dels seus
membres, clergues, religiosos i la ics. l si ca lgués fer a lguna di ferència, la faria, augmentant-ne fins i lot, si es vo l, l'afecte i
ta mbé l'espera nça, a ls laics, als fills benamats que constitueixen
«els grans ren gles de l Poble de Dé u " i que massa vegades, per
causes sov int com pl exes, po tse r es t ro ben pass ius i abse nts en
la tasca de fer present J esús a l món. La radical igualtat de tots
e ls cre ient s balejats fa que pastors i ovell es tin guin una radical
igualtat en di gn itat i acció a pos lòlica ( L.C . 32) en l'E sglés ia, que
és el gran cos social de Crist, vertebrat en unitat pel manament
de l'a mor.
El Consell Diocesà de Pastora l en pal ser un bon ins trument.
J:.s de to ts. Accepteu-lo. L'experiència e ns anirà e nsenyant com
perfecc io na r-lo. El c reem amb const itució oberta.
Avançare m , s i Dé u vol. No oblidem, per ò, que només ho farem a m es ura que avancem e n la fe i vivència del sentit comunitari d'Esglés ia. Això suposa to ta u na no pas fàcil educació personal i coHectiva, q ue pe r a mo lts, i una mica per a tots, ens és
tot un canvi de mentalitat.
Fem-ne objecte d'atenció i de pregà ri a. Fins i tot de contemp lació. En últim te rm e és fer atenció i contemp lació del mateix
mi steri d e Cris I. La cosa més bella .
Santa Ma ri a, e n aques t any de tantes celebracions ma ria nes
coincidents , e ns hi aj udarà.
Tarragona, 8 de setembre del 1979, festivitat de la Nativitat
de la Mare de Déu , Patrona Principa l de la nos tra Arxidiòcesi.
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URGELL:
UN ANY DE REFLEXiÓ
JOAN PUJOL

El títol que he escollit per a presentar aquest informe sobre
el fenomen assembleístic al nostre bi sbat vol resumir la oostra
ex periència i la nostra ta sca en el tema que ens ocupa. M entre
a Barcelona se celebrava l'Assemblea diocesana, a Girona es po-

sava punt final al Pla de reflexió pastoral amb la cloe nda de la
Jornada diocesana cie Pas toral i a Tarra gona s'anava form ant,
amb la partic ipac ió de tots, el Consell djocesà de pastoral, nosa ltres, amb e l protago ni sme de l Consell presbitera l i el Consell
de pas toral , hem fet un a ny de reflex.ió sobre la conveniència i
les possibilitats de qualsevulla fórmu la que signifiqués una reflexió i una ac tuació a nivell diocesà. D'aqui el títol que encapçala aquesta crònica.

Els orígens
El ConseJl presbiteral es reuneix normalment tres vegades

l'any. En come nçar e l curs per a rebre les programacions pasto rals dels diferents arxiprestals i de les delegacions diocesanes ,
assenya lar objectius prioritaris i encetar l'estudi de te mes pastorals, que enguany han estat e l de l'assemblea, sínode o altra
forma de participació diocesana, e l dels all unyats o no practicants, l'atenció pastoral a ls pobles petits i la pastoral escolar.
A mig curs, per a reflexionar sobre els temes proposats. l, a
final de curs per a fcr una avaluació global del trebaU als
diferents arxiprestats i delegacions i treure les conclusions dels
temes estudiats durant l'any.
Fou en la reunió de fina l de curs de l'any passat, els dies
25 i 26 de juny de 1979, quan, arran d' una refl exió sobre la situació i la problemàtica de l clergat, es lla nçà la idea de la conven iència de fer una revisió, a la ll um del Concili Vaticà, sobre
la vida eclesial del cle rgat i de tota la comunitat djocesana .
S'apuntà la idea de fer una assemblea, un sínode o quelcom
semblant al que estaven fent a Girona. Una comissió de ponèn-

cia, in tegrada per quatre preveres quedà encarregada de presenta r un avantprojecte sobre «Diferents modalitats de reflexió
i participació diocesana» .

La lenta maduració de la ponència
Els me mbres de la comiss ió de ponència començaren la seva
tasca de recerca de materials, d 'estudi d'ex periències, de contactes amb Ba rcelona j Girona ... La norma l dis persió de l'estiu
no faci lità gaire e l treball de posada e n comú. Així arribàre m
a la sessió d 'octubre del Consell presbiteral e n la qual es féu
una primera aportació sobre el sínode diocesà: què és i què
s uposaria avui la seva celebració després de l Concili Vaticà Il .
El Consell va demanar a la com issió de ponència que presentés
altres possibilita ts de pa rticipació diocesana.
En la sess ió de ma rç de 1980, la comissió de ponència, sota
el títol de . Diferents moda lita ts de participació diocesana. preo
sentà aquestes cinc formes concre tes:
1. Sínode diocesà. Na tura lesa i fina lit ats. Ma nera de proce·
dir. Principals temes que ha uria de trac tar. Duració. Organització. Raons de la seva conveniència.
Z. L'Assemblea diocesl/"a. Connotacions eclesials de l'Assem·
blea diocesana . Obj ectius. Organització. Temes d'es tudi .
3. Pla de reflexi6 pas toraJ. Presen tació de l'experiència feta
a Girona.
4. V ers tm Directori diocesà lle pastoral. Antecedents. Conveniència. Suggeriments de cara a la seva realització comptant
a mb la participació diocesana.
5. Pla de reflexió i actuació conjunta dels Consells i orga·
nismes diocesans.
Aques tes diferents moda lita ts de par ticipació diocesana foren
llarga me nt debatudes pel Con sell i fina lment cada membre ma·
nifes tà la seva opinió a través d'un qües tionari, les preguntes
i el resultat de l qual fore n els següents:
J. En quirra mesura et sembla convenient posa r en marxa al
nostre bisbat algun tipus de «reflexió i actuació diocesana.: moltíssim (Ol, molt (14 l, bastant (6l, regular ( l l, poc (2l, gens (Ol.
2. Quins avantatges o elem ents positius subratllaries? Per
o rdre de preferència s'assenyalaren aquests : revita lització de la
vida diocesana; corres ponsabilitat; reflexió sobre la pastoral diocesan a; promoure la unitat pastoral; conèixer la realitat; ac~
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tualitzar la doctrina conciliar; animar els preveres en el seu
ministeri; participació dels religiosos i els seglars.
3. Quins inconvenients, perills o elements negatius subrat·
l/aries? Manca de gent preparada ; poc realisme pastoral; ser
massa «abstractes»; por d'excessiu dirigisme; peri1l de divisions
i de tensions; massa reunions; manca de temps; paralització
d'activitats actuals.
4. Quina de les «modalitats. de participació diocesalla et sembill millor al nostre bisbat?: Sínode (O), assemblea diocesana (5);
pla de reflexió pastora l (10), directori diocesà de pastoral (7),
pla de reflexió i acció conjunta dels organismes diocc,ans ( I ).
L'opini ó de l presbite ri diocesio: un canvi de cl ima?

Feta aquesta primera consulla , el Consell decidí de fer una
consulta a tots els preveres diocesans, així com també de de·
m anar el parer del Consell diocesà de Pastoral.
La consulta a l presbiteri diocesà tingué lloc durant la cinqua ntena pasqual. Es trameté a cada prevere la ponència, la
reflexió feta pels membres del Consell presbiteral i el qües tionari, al mateix temps que es demanava als arxiprestos que estu·
diessin el tema en una reunió arxiprestal. Fou debatut a gairebé tots els a rxiprestats, però a l'hora de contestar el qüestionari hi ha hagut un a lt grau d'abstencions. Només un 19 %
(25 de les 133 paperetes tramesses foren contestades) envià la
seva resposta, en bona part coincident amb el parer del Consell
presbitera l.
Vegeu el resultat de les qüestions primera i quarta. Es con·
sidera convenient algu na actuació global d'algun tipus: moltfss im (3), molt (11), bastant (9), regu lar (1), poc (O), gens (1 ).
Com a modalitat, hom prefereix: sínode ( I ), assemblea (3), pla
de reflexió pastoral (16), directori de pastoral (2), reflexió i
acció conjunta dels organismes diocesans (2).
El desinterès que palesen les poques respostes a la consulta
feta dÓna peu a fe r una sèrie de reflexions.
1. En primer lloc ha canviat molt la situació del clergat
en aquests darrers deu anys. En números rodons, avui som
cent preveres menys i ten im deu anys més a sobre. Només
cinc han estat ordenats durant aquests darrers deu anys. Aquell
entusiasme, i àdhuc cn alguns casos apassionament, que tingué
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lloc durant la pre paració i la celebració dc l'Assemb lea conj unta
de preveres, avui sembla impensable.
2. En segon lloc ca l reconèixer que s'ha fe t molt camí
duran t aquests anys de pontificat del bisbe Joan . La lli sta seri a
molt llarga però val la pena citar alguns exemples:
- nova organització del bisbat, centrada fonamentalm ent en
la promoció pastoral: Vicari s genera ls i de Pas to ral, Delegats
de Zona, onze Delegacions diocesanes amb e ls seLls programes
pastorals renovats d'any en any;
- tasca dels Consells diocesans: El Consell presbiteral amb
una tre ntena de reunions i l'estudi de més de cinquanta temes
pas torals i referents a la vida i el ministe ri dels preveres. E l
Consell de Pastoral en e l qual estan integrants representants de
totS els Consells pastorals parroq uials (onze) i de tols els Moviments apostòlics i de les De legacions amb participació seglar. El Conse ll d'Econom ia, que ha po rtat a terme una veritable tasca de bona administració dels béns diocesans i d'a tc nci ó
a les necessitats dels preveres i de la pastoral;
- dinam ització dels equips arxiprestals, amb els quals el
bisbe es reuneix cada any i que programen i avaluen conjuntament ll urs programes pastorals;
- fin alme nt hi ha hagut una veritable atenció als preveres i
als seus problemes pastorals, econòmics i de formació permanent.
Tot això fa que el clima - i per tant l'interès per a portar
a terme una acció com la programada- sigui ben diferent del
que motivà l'Assemblea conjunta. En rellegir avui les conclusions i e ls dcsigs mani fes tats aleshores, hom s'adona que en la
seva im mensa maj oria han estat rea litzats, almenys en el que
depe nia de la nostr a mà.
Impress ió personal

Tallmateix i, ma lgrat el resultat de la consulta, hi ha en
l'ambient un veritable in terès. Com a mostra dono la meva impressió personal després d'haver ass istit darre rament a tres reunions de preveres :
E n un recés -revisió de fi nal de curs amb els preveres del
sud del bi sbat (un3 terce ra part del clergat, corresponent a sis
dels quinze arxiprestats), ta majoria manifestaren q ue el resultat p31esa una si tuació ben diferent de la de fa deu anys: els
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preveres estan més enfeinats i no esperen coses massa espectacu la rs. Desitgen que es faci quelcom, però que sigui senzill
i senSe que suposi una paralització del que es porta actualment
a terme i del treball que ja tenen programat els arxiprestats
i les delegacions.
Amb motiu de la Visita pastoral a un arxi prestat, també es
manifes tà aq uest interès de no oblidar el q ue ja s'està fent
a cada lloc, tot i desitjar que es fes quelcom de manera senzjlla i sense massa pretension s.
Fin alment, en una reun ió del coBegi d'arxiprestos, després de
manifestar llur sorpresa davant e l resultat de la consu1ta es
demanà que es fes quelcom, que fos senzill i que hi prenguessin part activa tots e ls organismes diocesans i e ls grups establerts (grups arxiprestals, consell s parroqu ials, delegacions ... ) a
més dels grups espontanis que vulguin [armar-se, de manera que
aquesta reflexió i actuació diocesana suposés no un fre sinó
una dinamització de tots e ls organismes i de la pastoral diocesana.
l

Fins aquí la crònica del treball fet i algunes reflexions, o més
av iat constatacions , de la situació. Com deia al principi, «un
any de reflexió •. Quin serà el futur? Es farà algun tipus de
concertació diocesana? Quina «modalitat » s esco1lirà? La resposta està pendent de les deliberacions del proper Consell de Pastoral i del Consell presbiteral. Hom in tueix que es farà quelcom
i que serà posit iu . Amb aq uesta iBusió hem parlat tots durant
aquest curs d'una possible reflexió i actuació a nivell diocesà.
LA Seu d'Urgell, juny de 1980.
l
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VIC:
UNA PRIMERA TROBADA
JACINT ANGLADA

El bisbat de Vic és geogràficament com una mena de mitj ó
inflat pel mig i allargassa t pels extrems, amb quatre comarques
ben definides: Ripo llès, Oso na, Bages i Anoia. Com que Moià
es troba al mi g de l mitjó, res ulta que, sense haver-s'ho dit ni
proposat, s'ha tran sformat en el ll oc de Ja majoria de les nostres trobades pastora ls. Amb aquestes quatre comarq ues força
def-inides i no massa grans, la gent fàcilment es coneix i es
relaciona. I toL plegat fa que e l nostre bisbat, per les seves
condicions humanes i geogràfiques, sigui com una gran familia.
A Moià, doncs, ens vam trobar una colla de preveres amb
r esponsabi litat pas tora l a nive ll diocesà. Era la primera trobada
que fè iem. Ens va servir per a consta tar e l treball que es va
fent a cada delegació i que sov int és igno rat o desconegut, i
també ens va ajuda r a conèixer-nos un a mica més i m illor.
Aquesta trobada de del egats i consi liar is diocesans va ésser un
petit graó per a aconseguir allò de què parlem tant
que tant
desitgem: la pastora l de conjunt.
Hi vàrem ésser presents, a més de l'equ ip de la Vicaria de
Pastora l, e ls de legats o consi liaris de Catequesi, Clergat, En·
senyamen t , Pastoral Familiar, Mitjans de Comunicació Social,
Pastoral Obrera, Hos pitalita t de Ma la lts, Pastora l Sanitària, Es·
colti s me, Full Diocesà i Moviment Rural de pobles i comarques.

Constatacions
Pràc ticament la trobada va consistir a exposar e l treball que
es fa a cada Delegació o Consi liar ia. D'aquesta posada en comú ,
que ens va ocupar un es tres hores, en pode m fer un es primeres

constatacions:
- qu e es treballa molt i a:mb ga nes de fer-ho bé;
- q ue no hi ha motiu per al desànim. La realitat exposada
ens porta a l'es pe ra nça i a l'encoratjament;
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- que, si estem atents al creixement de les nostres comunitats i de les persones, hi descobrirem constantment senya ls
d'una vida renovada i renovadora. Cal vetllar aquesta vida;
- que saber escoltar l'altre i va lorar el seu treball , ens aju·
darà
uns i altres a créixer en la comunió.
E n l'exposició del treball que es fa, vam descobrir una colla
de realitats de vida d'Església, que cadascú , a l seu ni vell i des
del seu Hoc, va potencian t i tirant endavant. 1:.s una riquesa
d'experiències. No Ics puc pas exposar ara. Seria massa llarg.
Però sí que convé va lorar les intukions o possibilit ats de
pis/es de treball, de senyals de vida que hem d'a tendre amb preo
ferència pastoral.

Cinc línies d'avenç
L E n el conjunt del treball que es va rent, s'hi observa
un esfo rç de clarificació de postures, prioritats i objectius
de la tasca pas to ral. Aquest esforç aj uda a madurar les persones
i a enfortir els grups i les comun itats.
LOt

2. Comença a haver·hi algun grup, principalment de joves,
que no pot ser atès per falta de consiliari. Els Moviment s SÓn
el qui més ho consta Ien . Ai xò sap greu .
Què fer? Lamentar·nos? No. Encomanar·ho a Déu ? Sí, s'ha de
fer. Campanya vocaciona l? També, però va per ll arg.
I els laics? J:.s que encara no han arribat a la majoria d'edat?
Qui na confiança e ls tenim? La nos tra Església encara és molt
clerical, massa clerical. All ò de l'Església Poble de Déu , va entrant tan poc a poc ...
Falten consi liaris: ¿No és hora de co mençar a confiar i a
prepara r laics crist ia l1s per II cOl1s iliar is de ls seus prop is grups?
Als pobles de pagès el capell à acostuma a ésser e l pal de
paller de la vida de la comuni tat i sovint de la vida del poble.
Quan el poble queda sense capellà, s'acaba norma lment la vida
de la comunitat.
¿JOs que el pal de pall er no hauria d'ésser la mateixa comu·
nitat? ¿No convé refermar les peti tes comunita ts cristianes d'aques ts pobles de pagès, educan t e ls la ics perquè ass ume ixin la
responsabilitat pastoral que els correspon i així pugui cm1 tilluar
la vida de la c0111Lmiral? Al nostre bisbat comença a haver-hi petites realitats. Ens adonem que la teologia dels nous min isteris
pot tenir aplicacions ben concretes.
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3. Fa poques setmanes a la Cova de Manresa vam fer la
111 Jornada de Pas tora l Obrera . Mn . Josep M. Rovira i Belloso
e ns hi va acompanyar, com a teòleg, perquè recoll ís el que
s'aportava i aj udés a iHuminar-ho des d'una reflexió de fe . l. eotre altres coses, cns va parlar de la pastoral de manteniment i
de la pastoral de creixement.
Aqu es ta idea, la vam aportar a la trobada de Moià. Podríem

dir que la pas to ral de mante niment és aquella que bàsicament
es preocupa pe r manten ir un quadre clerical que asseguri la
catequesi i els sagraments. L:'1 pas tora l de creixement s'orienta
a fer que les persones i els grups, pa rtint de la seva pròpia
vida i de la seva experiència temporal, vagin creixent en la des
cobe rla de Jes uc ris t, capaç cie I rans fo rmar persones i estructures.
4

Ja sabem que, ni l'una ni l'altra, no les podem m esurar amb

precisió matemàtica; l'una i l'altra s'interfereixen. Però aquestes dues maneres d'en tendre la pastoral i de treballar-hi sí que
queden força marcades.
Ens preguntem : el nos tre treball pastoral i la pastoral del
nostre bi sbat e n genera l, ¿són més av iat pas toral (Ie mantenim ent o pas to ral de crejxem eu/?
4. Cons tatem un fet: grups que han millOrat p erquè s'hau

renovat.
La permanència durant molt temps de les mateixes pe rsones
en els Uocs de responsab il itat del grup, del movime nt o de la
comunitat, fàci lment i de manera imperceptible . pot portar a
un es tancamen t progress iu fins a fer que e ls senyals de vida
s igui.n mínims O nuls.
Re novar pe r renovar. no té cap sentit. Renova r per a do nar
en trada a gent nova, renovar per a acceptar la descoberta de
noves mane res de viure la fe, renovar per a donar pas a una
vida rejovenida . va l la pena de fer-ho, s 'ha de fer, encara que
sempre comporti un risc.
5. En e l conjunt de la nostra Esglés ia diocesana com a collectiu pas toral, quan parlem o tractem sobre temes que cremen
en aquest mo me nt actual (política, democ ràcia . qüestió social, món
obrer, atu r, joventut marginada ... ), ¿ho fem potser més a partir
d'unes idees apreses, d'una teo logia estudiada, que no pas a partir d 'una pràctica, d'una reali tat de diàleg i de presència?
Consta tem, pe r aquesta ma nca de presència·diàleg en la vida
de l poble, q ue e ls nostres plantejaments doc trinals , les nostres
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orientacions cristianes poden xocar amb les realitats concretes
del nostre món secular .
Quina atel1ció posem a la vida del poble? Com hi som preo
sents? Els cristians i les nostres comunitats ¿viuen. vivim , el
moment present? L'anunci de la Paraula ¿és iHuminador de les
realitats temporals?
Em sembla que aquests són els punts més interessants de la
nost ra trobada de Moià. En el seu conjunt hi ha uns signes
de vida .
I per acabar, una referència a tot e l treball perseveran t de
les comunita ts parroq uials del bisbat. Aquest final de curs és
testimoni del treball que s'ha fe l.
Som l'Església de Vic que anem caminant enmig del món,
amb les lim itacions dels homes que la formem , amb ganes, però,
de res pondre amb docilitat a la cr ida de l'Esperit.
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ASSEMBLEES

--- ------------

A RIPOLL I IGUALADA
XAVIER COLL

Afo rtu nadament só n força les parròq ui es q ue de tant e n ta nt
co nvoqu e n reuni o ns ge nerals. dites asse mblees, a fi d e revisar la
marxa d e La comun itat, refer les d irectrius, planteja r noves rutes
i fer carni d ecidits cap a l Regne. En moltes , per mor d e les
cir cums tàncies am bien ta ls -nom bre de fe ligresos. period ici tat d e
les trobades, e tc.- q ueden reduïdes a un sol d ia d e contac te i
d e revis ió. encara que ambientades aba ns per qüestionaris i

convoca tòries.
Per aL'Xò, ma lgrat q ue podríem consignar ací Ics assemblees parroq ui a ls d e dive r ses comunita ts , e ns limitare m a es me n tar-ne du es
qu e, per les seves es pecials ca rac terís tiques, poden ajudar d'a ltres
pobles a treure' n idees i tirar e nd ava nt a lgu nes rea litats.
Una és l'Assemblea Pa rroquial de Ripoll, que durà tot un any
i que sup osà la convocatòr ia i m oviment de molta ge nt, i d esembocà en unes conclus ions que abas tave n to ta m ena de treba ll
apostòlic. L'altra , ubi cada a Igualada i anom enada Assemblea de
Cris ti a ns, molt recent en e l temps, j que té la circumst à ncia pec uliar d 'anar d ir igida molt directame nt a l jovent i a la seva prob lem àtica eclesial. Amb a ixò, evidentment, no vole m menyste nir
les diferent s assemblees d 'a lt res parròq uies, s inó d o na ," només
un, o mjJlor, dos botons de mos t ra, amb la co nfiança que ¡'Espe rit bufa on vo l i a ll à on vol i per sort, no se circumscriu a les
precision s geogrà fiques o valoratives. Dit a ixò, anem a co ncretar.

I.

ASSEMBLEA PAR ROQUIAL A RIPO LL : UN ANY DE FE INA

Certament, un a ny -de l'abril del 78 al maig del 79- durà el
desen vo lu pament de l'Assemblea convocada a la P arròqui a de
R ipo ll , encabint en aques t temps llargues es tones de dià leg i d e
coneixença mútua , espa is d e pregà ri a i un a inq ui e tud com un a per
no quedar estancats s inó per avançar iHus iona dame nt. Per bé que
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la materialitat dels contactes queda un xic lluny en el temps, els
fruits que se'n deduïren han de perdurar en el present i en el
futur. Vegem-ne les diferents etapes.

Itinerari : tres etapes
P RIMERA ETAPA: Punt s bàsics. Eren aquells en què calia estar
d'acord com a fona ment i punt constant de referència en tota la
tasca que s'havia de dur a terme: l'estudi de la Bona Nova de
l'Evangeli per part de tots els grups cristians de la comLlnitat. El
treball consistí a redescobrir en grup allò essencial que hi ha a
la nos tra fe i que de tant en tant convé posar en relleu perquè
l'Evangeli continuï essent un senyal per als homes del nos tre
temps. Els nuclis que es van ressaltar foren: la fe és l'acceptació
personal del Crist, viscuda i expressada en comunita t; la fe no
SÓn paraules boniques i sentimen tals sinó el compromís d'estimar amb joia i esperança tots els homes; la fe és l'acceptació personal del Crist, viscuda i expressada també en l'autèntica festa
cristiana. Per això les celebrac ions han de ser participades per
tots.
SEGONA ETAPA : R evisió parroquial. A partir dels esmentats punts
bà ics, calia fer una crítica seriosa de la realitat de l'església loca l, concretada en la pregunta: ¿La nos tra església s'assembla O
no a la comunitat fundada i vo lguda per Crist? Primerament es
treballà el tema per grups per passa r to t seguit a estudiar i prendre consciència d'una llarga llista tant dels errors que ca lia
corregir, com dels encerts que ca Ua refermar. 1!s a dir, sortiren
a la llum, sense mitges tintes, tant e ls aspectes positius com els
negatius que són una constant en tota comunitat, afirmant una
capacitat de crítica constructiva com a conseqüència d'una revisió p ròp ia que tan tes vegades costa molt de fer. Així s'acabà
la segona e tapa, també d 'un trimestre.
TERCERA ETA I'A : Projec tes co nc rets . Una vegada presa consciència de la realitat eclesial en què eS vivia, calia anar a cercar
nous grups de treball. Era una e tapa considerada especialment
pràctica i operativa . Conscients tots plegats dels camps en els
quals cal treballar amb més urgència, arribava l'hora del compromís, l'hora de posar mans a l'obra allà on cadascú se sentís especialment cridat o amb especials aptituds per aportar-hi el seu
esforç. Durant aquesta etapa s'estudiaren les línies a seguir en el
camp respectiu .
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L'any passa t per Pasq ua tingué lloc la trobada fin a l d'aq uesta tercera etapa, d'on sortiren els proj ectes de renovació concrets i definitius, juntament amb les persones compromeses a

treballar-hi. Prèviament s'havien indicat deu camps d 'acti vita t
apos tòlica, tot convi dant els cri stians a apun tar-se en algun d'ell s.

Els grups d'activitat apostòlica
Havia arribat e l momen t de do nar una respos ta pràctica a tot
el treball de l'Assemblea. Era l'hora dels compromisos ferms a mb
objectius be n clars i definits, l'hora d'ac tuar (les paraules ja eren
dites), l'hora de l'amor d'obres i de verita t. No e ra el punt final
sinó el punt de partença .
I la co munita t parroqui al de Ripoll eS posà e n marxa recolzada
en aquests g rups:
- Promoció de gn,ps: Fomentar troba des de formac ió i promoció cri stiana, a través de ca tequesi, associacions de pares, pre-

paració al matrimoni, etc.
- Cat eques i: Renovació del secretariat i cam panya per formar catequis tes. Atenc ió a la ca tequesi d'adults.
- Litúrgia: Estudi de mitj ans per a una participació més
viva i act iva en Ics celebracions euca rí stiques.
- Allunyat s : Preocupac ió pels cristians a llunya ts am b una
atenció especial a Ics parelles que festegen i als pares que dema-

nen el b ap ti s me per a llurs fills.
- Jovent: Con cretar unes trobades de reflex ió i es tud i, d'o n
surti una planificació d'activitats per a joves i ado lescents.
- Missions: Fomentar la consciència misionera parroquial , tot
organitzant actes informatius i mante nint contac tes amb missione rs diocesa ns.
- Malalts: Creació de responsables de sector a fi que cap
malalt no passi desapercebut i sense atenció cristiana .
- Càrilas : CoHaboració amb les entitats públiq ues de caire
social, ca mpanya de socis i procurar contactes personals més freqüents i directes amb els beneficiaris d'aquest servei.
- Full parroquial: Procurar que sigu i e l portaveu de la vida
de ['església a la vi la.
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El rostre que volem per a la nostra Església
Aquests s6n, doncs, els proj ec tes concrets, [l'uit de l'Assem-

bJea. Malgrat tot, eren necessàries unes línies de fons, uns ca rr ils, pels quals s'havia d 'avançar, si no es volia que tot es que·
dés només en bona voluntat. Els grups es preguntaren: Quil! ha
de ser el rostre de l'Església d'avui aquí? Com a resposta sorgí
el compromís d'avançar en aquests aspectes: 1. Fer e l pas d'una
fe individuaJ ista i tancada a una fe viscuda j expressada comun ítàr iament: la Parròquia. 2. Fer el pas d'una fe massificada i ru ti·
nària a una fe pe rsonal i compro mesa: resp o~ ta lliure a erhl. 3.
Fer el pas d 'una Esglés ia tancada sobre ella ma teixa a una Es·
g lés ia oberta a tots e ls amb ients. 4. Fer el pas d'un culte ritualis ta
a un culte festiu, dinàmic i comunitari: trobada festiva de la comunitat amb el Crist. 5. Const itui r un Consell de Pas toral que
aglutini i impulsi la comunitat.
Amb aquestes proposicions es tancava la feina concreta de l'As·
semblea parroquial , iniciada amb e ls millors auguris i acababa
amb una realitat espe rançadora. Tot seguit es posà en marxa el
Consell Parroquial de Pastoral per a impulsar la realització de ls
projectes, mantenir clares les línies bàsiques i conjuntar totes
les tasques dels grups.
La crònica, potser una mica llarga, de l'Assemblea arriba a l
fina l. De ls fr uits que se'n segueixin en té cura l'Es perit. Nosaltres
sols hem constatat la realita t objectiva. I si a lgú en treu idees o
suggeriments per a impulsar un desenvolupament d'actuació de
la fe , més que bé! Serà un nou servei de l'església de Ripoll, a
L'Església que tots formem .
11.

IGUALADA : TRES ASSEMBLEES I ESCAIG

Tres són ja les Assemblees de Cristians fetes a Igualada, amb
la par ticipació de sacerdots, religiosos, religioses i laics. Tingue·
ren el seu inici durant els tres prime rs mesos de l'any 1979, en
coincidènc ia amb el Simposi del nostre Centre d 'Estudis Pas·

torals.
A la p rimera Assemblea intervingué un grup de laics, que feren
un resum de les propostes en e l transcurs de l'acte. Es tractava
de laics que treballen e n el camp de la catequètica, l'escoltisme,
equip s de matrimonis, i l'HOAC, junt amb alguns religiosos i sa·
cerdots. Darrerament s'hi ha afegit e l de legat de pas toral de zona.
La segona Assemblea, q ue va tenir lloc el desembre de l'any
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passat, va tra.ctar de l tema «Moviments, parròquies i comuni tats
de ba se», sota la presidència de l Vicar i Pas toral del Bisbat.
Més recen tment, el 21 de març, tingué lloc la tercera Assemblea. Els treba lls gira ren entorn del tema: . Quina ima tge d 'Església donem a I gualada davan t d 'un món jove?» Es fe ren u nes enquestes e ntre joves de B.U. P. i a lt res de dife re nts grups ecl es ials
o no eclesials. Inten te m de fer- ne un resum.

Jesucri st , Església-parròquia, Missa

Les preguntes foren sobre t res temes fona men tals : Jesucrist ,
Església-Parròquia i la Missa.
Sob re J esucrist i la seva atracció, les respostes s'incl inaren per
des tacar-ne e ls valors de pau, amo r, bondat, personalitat, llibertat, veritat, senzillesa .. i e l compromís de Cris t en la lluita i
)'enfrontrunent fins a deixar-se matar. Per ai.xò un cris tià ha de
ser una persona que estimi , que es doni a ls altres, que sigui lliure,
sincera, pobra." I ens ha de conduir a viure un cris tianis me amb
un afa ny dc millorament, de compromís, de trobar sentit a la
vida , a través de l'a mistat, trobades i convivències,
L'Església hauria d'ésser pobra, oberta, senzilla, més profunda, menys rigorosa, més a legre, acollidora i oberta a la partic ipació de tols e ls cris tians , sense pors que no deixin avançar.
Concre tant el tema en la parròquia, les respostes Se centren
majorità riament en el desenvolupament de la cele bració eucar ís tica, lamentant la poca participació i cert e ncarcarament.
Molts parlen d'incrementar la participació en la missa i a lt res
celeb racions , i donen molta importànci a, per al mi ll orament dc
la parròq uia, a la catequesi, a ls moviments i als consells pa rroquia ls. Quanl a ls capellans, es peren que sigu in iguals a les a ltres
persones i que ofe reixin consell i a juda, amb confiança i compren sió e nvers e ls problemes del jovent. I tot amb una unitat
de paraula i dc vida.
Sobre la Missa, alguns diuen que és un ritu rutinar i de ls que
hi va n, altres te ncn una visió molt individual i diue n que és un
espai de temps en q uè un pensa e n la seva vida particular i es
p osa en contacte amb Déu . N 'hi ha tenen una visió més comunitària , i posen l'accent en la missa com una reunió dels qui
creuen en J esuc r is t per a nar- lo descob r int i veure el que espera
de nosaltres. L'assis tència a missa és explicada o per moti us d 'obligació, O per motius personals (per exem ple, la necessitat de
t robar-se amb Déu i apropar-s'hi ), o en el sentit més com un itari
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de la trobada de tots els Cris tians per celebrar el que creiem.
Els qui no hi van a Heguen la falta d'actualitat del ritu , l'avor·
riment, i e l motiu, tantes vegades repetit, de la hipocresia d'a l·

guns dels assistents. Hom valora, però, el cant i la participació
en les eucari sties, bo i destacant, també, Ja monotonia i la rutina

d'algunes, i demana tant als sacerdots com als laics que donin
a la celebració la importància que es mereix.

Finalment, els joves afirmen que hi hauria d'baver unes celebracions especials per a ells, ben vives, ben participades, q ue
e ls aj udessin a descobrir Jesucrist. Amb una joiosa participació a
fi que tots ens hi trobéssim més bé.

l 'Església davant els joves
Aquesta tercera Assemblea de Cristians, també (ou precedida
d'un qüestionari sobre els aspectes positius i nega tius que l'Es·

glésia a Igualada presenta als joves. Enlre els primers, sobresurten peti tes realitats a les parròquies, a les catequesis, a les mis·
ses ; la tasca que fan e ls grups a trobades, moviments, escoltisme,
etc., tot constatant que hi ha una preocupació i dedicació renQ.
vada d'alguns laics i clergues .
A la part contrària, hom destaca la poca coordinació i la discrepància entre capellans i entre clergues i laics; la manca de
coord inació entre els qui es dediquen als joves. El testimoniatge que donen els adults és poc engrescador i no hi ha unitat
entre fe i obres, dintre un ambient consumista i frívol. Els mi tjans de comunicació més aviat donen una imatge d'Església dedicada a criticar i a condemnar, més que no pas a cons truir i a
engrescar.
Què eS fa o què es pensa fer per donar una millor imatge a
la joventut? Les respostes indiquen que els consultat intenten
formar·se, madurar en la fe i en el sentit comunitari , pregar, viu·
re en esperit de germanor i d'ajuda , donar als fills un sen tit
d'Església oberta i compromesa, i procurar donar testi moniat·
ge de Jesucrist en e l medi on cadascú viu i actua. Es pensa
es tar ben informat, aj udar en e l que es pugui, encoratjar e ls
moviments d'evangelització, ésser presents en les iniciatives de
cara a una participació dels joves en l'Església. Aquest qües tionari
fo u contestat per equips de matrimonis, consells de pastoral, grups
de catequistes i coordinadors, grup de MUEC i de l'Hospitalitat
de Lurdes.
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Cap a una quarta assemblea
Cal rema rcar, per posa r ja e l punt final, que a cada Assemblea
hi assisteixen un centenar de pe rsones i que la preparació recull l'opinió de tots e ls grups que l'envien. Tothom hi és convidat a treball ar i no se n 'exclou ningú. Per a ixò hi participen quasi totes les forces vives, i hi ha cap a unes 250 persones
interessades. Els fruit s creiem que no es poden fer esperar.
Actualment, ja és en marxa la quarta Assemblea, que es farà pel
juny i versarà sob re el document «Propostes de treball pastoral» de la Vi caria de Pastoral de la Diòcesi, i del qua l es dedui-

ran e ls dos objectius prioritaris per a I gua lada per a l curs 80-81.
La nomenada junta ges tora que ha portat a terme les primeres
assemblees, té la intenció de relirar-se per deixar pas a un eq uip

de treball , elegit per via democrà tica, format per preveres, religiosos, representants de parròquies, moviments i comunitats, de
ca tequesi i de pobles o de la comarca.
Creiem que no és necessari afegir-hi res més. Tant sobre l'As·
semblea de Ripoll , com sobre les d 'Igualada, ens hem limitat a
fer d'amanuenses i a estampar en un papers unes ratlles fredes
que, sens dubte, són més encoratjadores en el mateix marc de
les realitats de què han estat tretes. Tant de bo que l'Esperit
anim i uns i altres a avançar sense defallences cap a la realització de l Regne de la fe i la. justícia entre els homes. Déu sobre tot!
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L'ASSEMBLEA DEL POBLE DE DÉU
A TERRASSA
LLUrs BON ET I ARMENGOL

L'origen més profund seria el desig que en els temps postconciliars ha dut di versos moviments i grups de persones a red amar una renovació pastoral de l'Església . A Terrassa, l'any 1977

es concretà en un moviment anomenat «Gent d'Església», promogut especialment per laics i amb la coHabo ració dels preveres. Però, per un altre cantó, el fet que l'Assemblea de preveres
a provés la proposta d 'una Assemblea diocesana i que el Consell
de govern, a partir de la mateixa Assemblea de preveres, de te rminés la creació de consells pastorals a les zones, als arxiprestats i a les parròquies mogué capellans i laics de Terrassa
a convocar la nostra Assemblea del Poble de Déu.
L'objectiu fo namen tal de l'.Assemblea del Poble de Déu a
Terrassa» podria quedar resumit amb aques ta frase:

«Per un

replanteig a fons dels problemes vitals i reals de l'Església.;
o aquesta altra: «Es tracta de veure entre tots els cristians
de Terrassa allò que s'ha de fe r perquè la nostra Església sigui
més fidel a Jesucrist »; i encara: . Caldrà revisar les nostres
estructures, actuacions i actituds». Per això la participació ha-

via de ser al màxim d'àmplia possible per part de to ts aquells
que . tenen l'esperit obert cap a la constmcció de l'Església •.
Així, amb aquestes paraules, entre altres, s'expressava l'cscrit de
convocatòria de l'Assemblea (2 1 octubre 1978).
Itinerar i
I. Preparació de l'Assemblea (j un y - octubre 1978). Una comiss ió integrada pel consell d'arxiprestos, unes religioses i uns laics

decideixen proposar als cristians de Terrassa de fer l'Assemblea. Un secretariat té cura de preparar-ne la temàtica, pensar-ne
l'estructura i l'organització, i fixar un calendari. L'esmentada

comissió s'anomena «gestora provisional».
2. Constitució de l'Assemblea (2 1 octubre 1978 - 21 gener
1979). La reunió celebrada el 21 d'octubre fou com l'obertura
de l'Assemblea . To ts els cristians de Terrassa hi foren conva56

cats i s'explicà als assis tents quins projectes hi havia. En aq uesta data començaren les inscripcions dels grups, tot escollint el
temari i nomenant els resp onsables, q ue, to ts plegats, formarien la comissió definiti va. Immediatament després de la inscripció, cada grup començà a treballar.

3. Constit uci6 de la comissi6 deti/litiva i de la permanent;
el t re ball dels grups i ent rega dels treballs (27 gener - !3 juliol
1979). El 27 de ge ner es dóna per tancada la inscripció dels
grups i es constitue ix la comiss ió definitiva, la qual s'estructura
en tres secretariats (interior, info rmatiu i resums) i la comissió permanent. Pe r a donar esperit comunitari als assembleistes
i alimentar ll ur fe, el 22 d'abril hi ha una celebració pasqual.

El 13 de juli ol és e l termin i del lliurament dels treba lls.
4. Confecció dels resti/liS ( 13 j uliol - 11 novembre 1979). E l
secretariat de resums entra en acció. No sols els trenta membres
que l'in tegren, sinó alt res persones sc sumen a aquesta tasca
difícil i compromesa. Es formen dotze equips. f.s una etapa
amagada de la marxa de l'Assemblea.
5. Lliurament de l resum provisiona l dels treba lls i lectu ra
e n ci s i dels grups (l I novembre-lO desembre 1979). E l ll iu ra ment
es fé u en u na celebració joiosa el dia II de novembre. Un membre
de cada un dels eq ui ps que havia fet els resums féu Ulla evocació
del seu treball, la qua l fou acompanyada d'l;n cant i d 'un símbol.
Fins a li O de desembre eS donà tcmp per cxpressar e n q ui ns
pu_n ts e ls grups no trobaven renectit e l seu treball.
6. Elaboració de les propos tes defin itives per a ser votades
(10 desembre 1979 - 23 març 1980). El 10 de desembre, a més
de presentar la conformitat o no al resum provisional, es discute ix , en una reunió de tota la comissió de l'Assemb lea, si
s'han de vo ta r o no les propostes. La comissió per man ent determina fer una consulta a to ts els grups, que majoritàriament
es pronuncien a favor de les vo tacions. El 27 de febre r s'aprova
fer l'e tapa conclusiva, a base de tres sessions de debat i un acte
final. Mentrestant s'elaboren les propostes que senriran per a
ser votades.
7. Etapa conclllsiva (23 ma rç - I juny 1980). El 23 de març,
e n una celeb rac ió euca rística presidida pel bisbe auxi liar Josep
Maria Guh, es lliuren les pro postes que han d'anar a debat i
a votació. Els dics 12, 19 i 27 d 'abril h i ha les anomenades
sessions de debat. Es presenten modificacions a les propostes,
s'abonen o es refusen. Una m esa modera c i debat. AssisteLx
sempre e l bisbe aux iliar. E l 6 de maig s'entreguen les propos tes sorgides de l deba t, el dia 23 es recull en les papere tes
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de Ics vo tacions e fectuades en e l si dels grups, i els djes 24
i 27 té lloc l'escrutini, amb la participació d'unes seixanta persones. L'acte final és presidit pel cardenal-arquebisbe i el bisbe
aux iliar. Consisteix en una celebració eucarística. Mitj ançant uns
símbo ls es proclamen Ics votacions i el compromís de posar
en pràc tica les propostes aprovades aplicables a Terrassa. En
l'homili a, el cardenal Jubany dóna autoritat a les esmentades
propostes.
8. Després de l'Assemblea. Posar en pràctica les propo tes
aplicables a Terrassa (el 20 de juny, reunió per a es tudiar com
fer-ho ) i, participar a l'Assemblea diocesana .

Organització: estructura i mètode de treball
1. E ll la preparació de l'Assemblea. La comissió geslora provisio Hal, integrada pe r 9 laics, 3 religioses, e l delegat del vicari

episcopal, els arxiprestos i el secretari del consell d'arxiprestos.
I un secretariat, integrat pe r 3 laics. 1 religiosa. I arx iprest i e l
secretari del consell d'arxiprestos. Preparà la temàtica i l'organització, presentà un calendari i convocà e ls cristians de la
ciuta t. a fe r l'Assemb lea .
2. Ja cOl1st ituïda l'Assemblea. La comissió definitiva, integrada per tots els responsables dels grups inscrits, elegits pels
membres dels grups.
Tres secretaria ts (l'interior, l'informatiu i el de resunls) integrats pels responsables dels grups. Funcions dels secretariats.
Interior: informació i aclariment de dubtes als grups; confecció
del calendari ; l'economia de l'A .; control cstadístic. Informatiu :
connexió amb e l bisbat ; re lació amb les parròquies, associacions, moviments i comunitats de la ciutat i de la diòces i i informació; atenció als mitjans de comun icació social; contactes
amb altres confessions. Resums: recollir els treballs; elaborar
els resums a nivell de proposta; recollir esmenes i omissions ;
redacta r i publkar els treballs definitius.
Comiss ió permanent, integrada per tres representants de cada
un dels secretariats i els delegats del bisbe de la diòcesi (prevere, laic i religiosa); total: dotze persones. Funció de la permanent: coordinar e l treball dels secretariats i orientar la marxa
de l'Assemblea.
El bisbe au.xili ar i vicari episcopal preside ix l'Assemblea.
3. Mètode de lreball. L'elaboració de la temàtica ha de seguir els passos clàssics : anàl isi de la situació actual, reflexió
i definició del nostre pensament i propostes d'actuació.
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4. COl1fecció de ls Ireba lls. L'extensió s'aconsella que sigui d 'un
a c inc fo lis escrits a màquina i a doble espai. També s'aconsella subtitular, com a mínim a mitj a pla na, per ta l de fe r
més inteHigible l'escrit a l'ho ra de fer els resums, com també
s intetitzar i evita r la «palla" i limitar al mínim les de mos tracions i les referències a autors O llibres. Es demana que e l que
s'escriguj s iguin les conclus ions raonades pel grup i no o pinio ns
de l portaveu; les opinions dissidents, persona ls o d'uns pocs
membres del grup, han de res ta r ta mbé re flectides am b ind icació al marge de l'escrit.

Temes. Església endins
Dos grans aparta ts: L 'Esglés ia end ins , o en ella m ateixa, i ¡'Església enfo ra, o en el món. Cada apartat és dist rib uï t en cinc
te mes: 1.1. Com viure la fe; 1.2. La com unitat de fe; 1.3. E ls

responsables de les com uni tats; 1.4 . Com transmetre la fe; 1.5.
Ad minis tració i econo mi a. 2.1. L'evangelització; 2.2. Imatge de
l' Església; 2.3. L'Església i la societat, cami de social ització; 2.4.
L'Església i la modern ita t; 2.5. Les a ltres esglésies i les altres
religions. El tex t de cada tema acostuma a fer unes afirm acions
i unes preguntes , to t presentan t qües tio ns que cal re vi s~ r sobre
les estruc tures, ac tuacions i act ituds de l'Església i de ls crist.ian s. Presentem llna mostra dc cada tema.
1.1 . Com vil/re la fe . La fe cristiana és una adhesió a la
persona de Jesucris t que com porta un estil de vida i exigeix
un tes timoni que va més enll à de l compliment d'uns preceptes
mo ra ls. E ns p reocupa que la Paraula de Déu i els sagraments
c reïn e n molts cris tians una sensació d'avorriment, el compliment fred de l precepte dominica l. Com fer que s iguin veritables
trobades am b Jesucris t que s'entrega per tots e ls homes? Ens
preocupa que cristians abans ac tius en la vida de l'Església
l'hagin aba ndonada. Què fer? Ens preocupen aquell es persones
que viuen al marge de la vida de l' Església, però que diuen
tenir fe en Jesucrist. ¿No cal una nova interpretació de les
celebracions del bapt is me, la primera comunió, el matrimoni, les
exèqu ies ... ?
1.2. La com unitat de fe. la fe es viu en comun i t~t, en la
comunió amb Déu i els germa ns, amb un mínim d'orga nització
o estructur~. Qui n futur té l'organització parroquial? I les comunitats de base? Com fer possible una veritable correcció fraterna que vagi més ennà dels anate mes?
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1.3. Els responsables de les comwútats. Tenen una missió
de servei i no de domini. Per això no estan sobre la comunitat
sinó en el seu interior, servint-la. Ens preocupa, doncs, que hi
h agi preveres autor itaris, que els bisbes se'ls vegi lluny del
poble, que els fidels ho deixin to t en m ans dels preveres, la
manca de persones disposades a ser preveres ... Quines possibilitats veieu que cris tians no o rdenats siguin responsables de
comunita ts de base o comunita ts més àmplies, fins i tot parròquies? Com veieu que un prevere tingui un compromís polític
O sindical ? ¿El celibat hauria de ser optatiu? Els bisbes, com
creieu que poden estar en co nta cte 3mb la base de l poble ?:
b isbats més petits ?, viure en una parròquia? Els consells pastorals són una nova experiència de corresponsabilita t entre preveres, laics i religiosos; haurien d'existir en ta ls els nivells? ,
¿com podrien in tervenir e ls fide ls en el nomenament dels seus
pastors, preveres o bisbes ? Davant la manca de vocacions de
preveres, què cal fer ? Com ve ieu que una dona pogués ser ordenada de prevere?
1.4. Com transmetre la te. En el si de les comunitats es viu i
Se celeb ra la fe. Pe rò cadascú necessita aprofund ir-la d 'una
manera intel"ligent, de fo rma que digui algu na cosa a l'home
d'avui . Ens preocupa que molts c ristians que participen en la
missa dominical no en vegin la necessita t, l'abandó de la fe
dels joves, dels obrers, dels inteHectu als, de ma trimonis abans
compromesos en l' Església. Com p resen tar la fe a l'home d'avui
i amb quin llengua tge? ¿Com inte ressar tots els ba tejats en la
necessitat d'una catequesi?
l.5. Administració i economia. L'Església necessita un diner.
Com fin ançar les persones (¿ cal compta r amb el treball civil
dels capellans?), els serveis, els locals? ¿No cal caminar cap a
una Església més p obra? ¿Ha de tenir una aportació per pa rt
de l'Estat? Per part dels fidel s, ¿aportacions anònimes o subscripcions ?
Temes. Església enfora
2.1. L'evangelització. Creiem que Jesús ha de ser conegut
i estimat. Quina paraula donem de Jesús als qui el desconeixen? Què fem perquè l'Església sigui signe autèntic de Jesu c rist ?
Quines solucions reals i concretes podem aportar?
2.2 . Imatge de l'Església. Les escoles anomenades c ris tianes:
quin és el seu pa rer ? Com dur la religió a les escales, als ins-
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tituts? Els loca ls, ¿han d'estar al servei de les entitats civil s?
Els monume nts, ¿han de passar a la societat civil ? La càritas
i les e ntitats be nèfiqu es, ¿fan un servei a la socie tat o són
un paternalisme?
2.3. L'Església i la societa t cam i de socialització. ~s un fel
que les mútues i cre ixents re lacions e ntre e ls homes han impo
sa t a llur vida i acció mú lt ip les formes d'associació i una crei·
xenl inte rvenció de l'Estat, su perant les limitacions d'ordre pri·
vat. Quin pa pe r juga l'Església e n a ques t fet actu al? Quines
han de ser les relacions amb les forces polí tiques i social s?
2.4. L'Església i la lIlodernitat . Hi ha una afirmació que es
fa des de l món c ientífic i inte l'lectua l: . L'Església està desfasada ,
viu quatre segles cuHura]ment enre ra ... ». Tenint e n compte,
doncs, que l'Església s'ha de man tenir ferma en la fe de sempre,
qu ins aspectes de la cultura moderna és més urgent que assumeixi ?; qui.n s can vis de me ntali ta t c reieu necessaris? Com trac·
tar e l fenomen de l'a te isme? Quines pi stes indicaríeu per a trobar
un llengua tge signilicatiu per a l'home d 'avui?
2.5 . Les altres esglésies i les altres religions. El Concili Vaticà II h a portat l'Església a un acostament vers les altres
esglésies i re ligions. Pe r això, quines són les nostres relacions
amb les di verses confessions c ristianes de la nostra ciutat ?,
i a mb e ls a ltres grups re ligiosos? Què podem fer?

Les respostes : moderades, però progressives
La resposta dels assembleistes. Tothom s'ha expressat amb
plena lliberta t i la temà tica trac ta da pels grups ha estat diversa, m.irant de respondre totes les qüestio ns presentades.
La majoria dels grups han prefe rit temes que els a fectaven
més personalment. Per aLxò trobem que «Com viure la fe_, «La
comunitat de fe" i «Com tran sme tre la fe » van al davant. Pocs
grups (2) han estudiat tota la temà tica. Però no hi ha tema,
dels deu presentats, que no hagi estat tractat.
Com es pot veure en la presentació de la temà tica no s'ha
volgut amagar les qüestions frontere res, precisament perquè es
volia ofe rir d'entrada una ac titud clara de llibertat d'expressió,
una porta oberta a ls grups, que h a n respost segons llur mentalitat i han dil ci que pensave n. Ma lgrat aquesta llibe rtat, el
conj unt dels grups ha donat unes respostes di gue m·ne modera·
des. En mo lts casos s'ha dema nat allò que ja és pràctica general ,
pe rò de què no es tenia cone ixement. Aquesta moderació encara
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s'ha vis t més reflectida després de les votacions. Cap de les
propostes que alguns havien considerat inacceptables per a ser
votades, perquè les trobaven en desacord amb la disciplina actual de l'Església (ha n invocat el Concili Vaticà II, el magisteri
de Joan Pau II i el sínode hola ndès recent), no han estat
aprovades. Pcr exemple: . que desaparegués el centralis me papab, les propos tes referents a l'ordenació d'homes casats o de
dones, el celiba t opcional, el comp romís po lít ic del capellà, etc.
Tanmateix, aquesta moderació a què ens hem referit no vol
indicar una posició d'Església estancada. Hi ha propostes aprovades que faran possible la const rucció d'una Església comunitària, democràtica i de servei als més pobres. ¿ No ho són per
exem ple aques tes propostes?:

«Hem de tenir especial

interes

pels més dèbils (infants, vells, disminuïts, delinqüents , marginats, malalts ... ) i buscar la seva promoció com a persones»
(prop. 1.169); . Cal que l'Església sigui clara, transparent, comprensible per a tothom. (prop. 1.151 ); «La celebració ha de ser
una trobada de germa ns que es perllongu i en totes les nost res
ac tivita ts, de tal mane ra que la Paraula i el Sagrament prenguin
cos en la nostra vida de cada dia. (prop. 1.088); . Cal impulsa r
la creació de petites comunitats que siguin ferment d'evangelització, amb gran coneixement i confiança mútua en tre els
seus membres, els quals comparte ixen la fe i procuren anar a
fons en el seu viure . (p rop. 1.044); . La celeb ració del s sagraments (bate ig, pri mera comunió, matri moni ) ha de teni r una
dinàm ica evangelitzadora que ajudi els practi cants oc asionals
a replanteja r-se la seva fe. (p rop. 1.061); . S'ha de promoure la
creació de consell s pastorals a nivell de parròq uia, d 'arxiprestat i de zona» (pro p. 1.035); «La ca tequesi ha de ser continuada
i progressiva, tenden t a una formació c ris tiana permanen t"
(prop. UJ O); . Hem de coHabora r en tots el moviments que lluiti n per la de fensa dels drets huma ns» (prop. 1.165), etc.
Ressò : entusiasmes i inhibi cions
La primera convocatòria de l'Assemblea, que hav ia estat mi·
nuciosament preparada, va trobar una respos ta per part dels
cristians ac tius de Terrassa que va sorprendre no sols la comissió provisional sinó els mate ixos ass is tents a la reunió. Hi
acudi ren cristians laics, religioses i capellans de diverses menta litats, provinen ts de totes tes par ròquies i comunitats de la
ci uta t. Feia anys que a Terrassa no s'havia dona t un fe t sem·
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blant que aplcgw!s gen t diversa amb un esperit positiu i cons·
tructiu, per a vertebrar E sglésia. Ta nmateix , cal assenyalar l'absència de ge nt de l'Opus De i, almenys no ens cos ta aq uesta
pert inença. Po tser perquè a la pràctica, tot i que vénen a missa
(diàriament), no tenen en ge neral (llevat d'algunes excepcions)
una partic ipació ac tiva en la vida de les parròquies, probablement perquè reben la formac ió que els és pròpia en el si
de la seva institució i en ella tenen llurs responsabilitats.
L'interès que l'Assemb lea aconseguís el màxim de participació de c ristians [ou l'objectiu primordial. Així quedà escrit.
e.s veritat que aquesta intenció va quedar i ha quedat taUada
per allò de . no fer proselitisme •. Amb tot , el grup que s'hi va
inscriure, comprenia, tal com ja s'havia observat en l'esmentada reunió de convocatòria, gent del centre de la ciutat i dels
barris. Unes parròquies més que les altres . han a profitat. aquesta avinentesa -en aquest núme ro podeu llegir el cas de la
parròquia de Sant Llorenç- per a vertebrar la comunitat.
Lògicament, la majoria de Ics persones que s 'hi han apuntat han
estat cristians ja integrats d 'una forma O altra a la marxa de
l'Església. Però cal , això no obstant, assenyalar que també s'hi
han incorporat alguns que nns ara en vivien al marge. Certament, gràcies a l'interès mostrat pels ja integrats. Aixi, s'ha
donat cI cas de matrimonis e n què un per l'altre han fet entrada a l'Assemblea. El fet que la temàtica [os oberta i que hi
hagués la possibili ta t d'opinar sobre l'Església, a partir de l'expe riència de cadascú, per a millorar-la, ha mantingut aquest
interès. Això és un fet que hem constatat sobre tot en els
barris.
La pretensió que l'Assemblea [os molt participada h a tingut
la seva contrapart ida. Així, en voler facilitar les inscripcions o
l'entrega dels trebal ls, els prime rs a atendre les crides s'han
trobat després «sense feina », la qual cosa e ls ha produït un cert
cansamen t. Per això, podríem dir, que un toc d'atenció -que hi
hav ia de ser- intens i fort s 'ha convertit en un toc perllongat
i disminuït.
I què dir dels cristians de missa que no s'ha n apun tat? Alguns se n'han re tre t per a llò de dir «què he de judicar sobre
l'Església? Jo no hi entenc, ja està bé com va ». O bé ha estat
la sim ple inhibició del missal itzant que està convençut que ja
n'hi ha prou am b el compliment de l'obligació de la missa. Par·
ticipar en l'Assemblea equivaldria a respon sabilitzar-sc en alguna tasca eclesial, cosa a la qual ja ha estat c ridat alt res vegades.
però que, segons la seva mentalitat, no li cal fer . Pe l que fa
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a. la incidència en el mon, en la gent que no és de ¡'Església,
penso que tot i haver difós la notícia per premsa i ràdio no

s'ha constatat cap interès especial. No els deu haver semblat
massa «notícia», als professionals dels mitjans de comunicació.
Potser el mateix procés de secularització hi ha cont ribuït, malgrat que el poble continua omplint les esglésies amb motiu d'un
casament, el baptisme, un enterrament, la primera comunió o
]a «bened icció dels rams» ...
Als inicis de ]'Assemblea no ens mancaren peticions d'altres
zones o de parròqujes de la diòcesi que ens demanaren informa·
ció; a començaments d'aquest any ho feren els monjos de Mont·
serrat.
Unes estadíst iques. Vet aquí unes dades estadfstiques sobre
785 participa nts: homes: 282; dones: 503. Edat: fins a 15 an ys:
t9; de 16 a 25: 98; de 26 a 35: 132; de 36 a 45: 215; de 46 a 55:
199; de 56 a 65: 90; de 65 a 75: 27; de més de 75: 5. Sacerdots:
25; religioses: 83; ensenyants : 65; autònoms, industrials, comerciant s : 41 ; enginyers, metges, advocats: 64; estudiants : 75 ; viat·
jants, representants, dependents : 31; administratius: 73; treball
a la llar: 205; tèxtils manuals: 54; metall, fusters, paletes: 23;
jubilats, parats: 37; diversos: 9. Procedents de parròquies de
barris: Maria Auxiliadora (salesians): 41 ; Sant Llorenç: 182;
Sant Cristòfor: 95; de centre : Ntra. Sra. del Carme (carmelitans) : 49 ; Sant Valentí: 48; Ntra. Sra. del Roser: 48; Sant Josep: 43; Sagrada Famflia: 34; Sant Pe re: 33; Sant Esperit: 73 .
Comunitats religioses: 61; comunitats autònomes (associacion s.
moviments, etc) : 1i J.
Persones i grups que en un moment o altre han participat
en l'Assemblea: 814 i 92; que han realitzat treballs: 735 i 80;
persones que han deixat l'Assemblea abans o després de ls de·
bats: 36 i 35; persones que h an votat: 444 , sobre 781 cen ades
en cI moment (5 presentaren e l seu vot fora de temps).
Valoració

1. Ha suposat una resposta và lida per als cristians diguem·ne
compromesos de la nostra ciutat, els qui per una o altra raó
desitgen una renovació de l'Església, d'una Església oberta al
futur i al servei de la Humanitat.
2. Aquest interès i fins i tot entusiasme s'ha mantingut tot
al llarg de ¡'Assemblea, sobretot en els qui desitjaven i continuen desitjant aquesta renovació. Hi ha contribuït el fet d'anar
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sotmetent al conjunt dels responsables la majoria de les decisions.
3. Tanma teix, alguns participants que havien vis t e n l'Assemblea una poss ibilita t de retornar la nostra Església a una
situació d' «equilibri » des prés de tantes experiències abusives,
han experimentat una s uspicàcia, p r imer, i un desencís, després,
que els ha dut a deixa r-la, a causa de la llibertat d'expressió que
hi han comprovat.
4. No s'ha aprofitat prou l'estructura establerta: l'àmplia
comissió integrada per to ts els responsab les de ls grups dis tribuïts en els tres secretaria ts. A la pràc tica, llevat d'algunes
trobades generals d 'aquests i del treball realitzat pel secretariat de resums, a l qual s'ha n unit altres membres amb veritable
dedicació i sacrifici, tot ha recaigut sobre )a comissió permanent , sobre a lguns membres, sobretot.
5. L'Assemb lea ha estat , és, quelcom extraord inari. Per això
moltes vegades la pastoral ordinària, e l que es va fent, ha bloquejat una participació més activa i entusias ta de capell a ns,
religiosos i laics.
6. A part del treball dels grups, han estat positives les ruverses celebracion s real itzades . Han estat trobades festives que
han ap le ga t no sols e ls asse mbl eistes sinó també a ltres c ri s tians
i han co mptat a mb la participació senzill a de ls in ran ts.
7. Ha existit sempre dins l'à nim de molts la preocupació
sobre l'aplicació dels acords de l'Assemblea. Per a ixò em sembla
pos itiu l'haver previ s t q ue en l'acte final, en què es dona ran
els resultats de les votacions, es creïn les comissions necessàries per a posar-los en pràctica (s'entén les propostes aprovades ap licables a Terrassa). Tot i que entre els la ics més compromesos hi hag i una certa desconf iança envers e]s capellans.
8. De ca ra als assemble istes, aquesta gran revisió de vida
a què e ns hem sotmès l'Església a Terrassa, ha desvetllat un
esperit c rític que ha desembocat també en un major amor a
l'Esglés ia, i en un ve r itable esperit de correcció frat e rna.
9. Considero a ctituds negatives lant posar massa esperança
en l'Assemblea com l'esce pticisme davant qualsevol resulta t. La
primera porta a l desencís total i a «crema r » persones. L'altra és
una rutina que manté les coses com estan i no fa passos de
cap mena per a millorar l'Església . En el fon s, són dues actituds
que es toquen.
10. La desconfiança o suspicàcia d'uns i altres és un a ltre
con travalor que fa impossible el veritable diàleg. ~s una actitud
que també hem vist en l'Assemblea, sobretot en la darrera etapa i per part d'algú del sector di guem-ne més dretà.
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DES D'UN BARRI DE TERRASSA:
MOTIUS D'ESPERANÇA
MANUEL SELlBA

Han passat dos anys des que es va posar en marxa l'As·
semblea del Poble de Déu a Terrassa. Ara, després de les vota·
cions i de la jornada concJussiva, és potser el moment oportú
per analitzar i valorar objectivament el que ha suposat tot el
treball realitzat i les repercussions que té en els diferents ni·
vells de l'Església local.
A nivell general. Valorem l'Asse mblea com un fel pOS1l1U pel
grau de participació del s diferents grups, moviments i associa·
cions eclesia ls. S'ha fet manifest l'interès de molts cristians
per revisar a fons les es tructures, actituds i ac tuac ions de l'Església en la seva realita t interior i e n la seva projecció exterior.
La participació de persones de totes les tendències en el si

de l'Església ha servit per agrupar gent amb preocupació i iHusió
pel que fa a la nova or ientació que pot prendre la pa storal dc

l'Església local. Per altra pa rt, la part ici pació de persones i
grups de diversa mentalitat en l'Assemblea ha servit per conèixer
millo r la s ituació rea l dc la nostra Església sota el prisma d'una
visió pluralista. S 'ha de constatar també, en honor a la veritat, que alguns membres de l'Assemb lea provinents del sector
més tradicional s'han automarginat abans que s'arribés a les votacions i a l'Asse mblea concl usiva.
A nivell particular, des de les comunitats del nos tre barri. Els
diferen ts grups dc treball que ha aglutinat el sector de la nostra
parròquia de Sant Llorenç han manifestat un interès i un entusiasme dignes de ser tinguts en comp te. Aquest fet és molt més
meritori s i es tenen presents e ls recels mutus existents en tre
altres parròquies i la nostra a causa d'algunes experiències de
renovació iniciades per nosaltres quasi sempre «en solitari ,..
- Valorem com un factor positiu, en si mateix , la mobilització dc persones molt senzilles, de diferents eda ts, que s'han organitzat en equips de treball a partir de l'inte rès per l'Assemblea .
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- Al gu ns d 'aq ues ts equips han quedat const ituïts dc [arma
na tu ral en petits grups comunitaris.
- En e l senti r de ls participants s'han obert noves possibilitats de renovació i actuació de la fe cris tiana.
- El cam í in iciat va evolucionant vers una major presa de
co nsciència del qu e signifi ca la fe i la seva verificació comt.milària ..

- De la mateixa manera s'ha de des tacar la decisió d'a lgu ns
g rups de continuar trobant·sc fin s i tot després de la concl us ió
de l'Assemblea. De la uni ó dels diferents grups sortirà la «co·
munita t de comunitats» amb un sentit obert i popular. Dc fel, ja
està en m arxa un pe tit nuc li interessat a con nectar ass íduame nt
a mb la coordi nadora de comunitat s c ristianes populars de Catalunya.
Ben aviat tind rà lloc un a reunió de ls responsables de ls grups
del nost re sector per discu tir i reflexiona r sobre e ls punts que
a nem a treballar a partir de l pròxim curs. Es tracta dc veure
quins passos podem fer, quines són les propos tes aprovades que
explícita ment es relacionen amb la nos tra parròq ui a i com portar-Ics a la pràc tica, com assum ir les di[erents propostes d'una
manera progressiva, e tc .
Resl/mi/1l : Pcr a ls cr istians dels nostres barri s, l'Assen1blea,
to t i q ue no ha es ta t tan àg il i rcrrcscan t com ens ha uri a ag ra-

da t, ha representat una brotada cic nova esperança. Aquesta és
a lmenys la meva impressió.
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ASSEMBLEA ALS ARXIPRESTATS
DE MARTORELL - MONTSERRAT
JOSEP M . PUXAN

Durant el primer semes tre de 1979, es va dur a terme en ci
nostre sector uoa assemblea de cristians. La jornada conclusiva
es va fer al Bruc el dia 6 de maig. Hi varen participar les parròquies d'Abrera, Collbató, el Bruc, Castellví de Rosan es, Esparreguera, Gelida, Martorell, Olesa, Sant Andreu de la Barca i Sant
Esteve Ses rovires. Total de grups, 39. Total de participants, 413 .
Assistents a l'assemblea conclu iva 370.

Inicis
Els qui formen part del Moviment Rural de Cristians de la
nostra comarca, durant el cur s 1977-78, treballen sobre la par·
ticipació dels cris tians en les seves respectives parròqujes . En 1'35
semblea conclusiva de curs del moviment prenen ci compromís
d'intentar promoure una assemblea de cristians de la comarca,
4

i ells, com a moviment. eS fan responsables de fer·la tirar endavant.
Dos elements afavoreixen aques ta injciativa: el fet de ser un
moviment interparroqu ial i portat per laics.
Com a objectius s'assenyalaven:
- analitzar la realitat de la zona on residim per a donar-hi
una resposta cristiana;
- fomentar el sentit comunitari de la vida crist iana, que
trenqui l'ail lament d'uns i altres;
- prendre consciència de la nostra responsabilitat evangelitzadora car només podrem transmetre el missatge de Crist si les
nostres comunitats són plenes de vida;
- coord inar e ls diversos esforços que es van fent per ta l de
renovar la vida cristiana;
- aconseguir uns acords comuns que ens ajudin a donar un
pas més vers una veritab le comunitat cristiana.
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En e l pensa me nt de ls qui ho volien tira r endavant hi havia el
desig de treba llar per tal que es veiés la necessita t i es creés un
Consell Pasto ra l de Sector.

Primers passos

A fina ls del curs 1977-78 i a p rincipis del 1978-79, s'envia a to ts
e ls gru ps de les parròquies una e nquesta sobre la temàtica que
inte ressaria tractar de cara a l'assemblea.
Pel n ovembre de 1978 , a la reun ió de capellans dels dos arxiprestats, es presenta el projec te d'assemblea i és ben acollit per
la to ta li ta t dels ca pell ans. E l bisbe Ca pmany dó na p le su port
a la inicia ti va, que ell ja havia viscut des dels orígens ja que havia partic ipa t e n les trobades del moviment. Durant el mes de
desembre, un represen tant de cada poble en la comissió comarcal del moviment convoca els capellans, militants del moviment
i u n memb re de cada un de ls gru ps a ls qua ls s'havien a dreçat
les e nques tes . Això permetia establir, a nive ll de pobles. una certa
prioritat de temes, fer un esbós de la possible m e todologia de
treball p er a l'assemblea, i elegir dos representants de cada poble
per formar Ja comissió gesto ra de l'assemblea, juntament amb els
res po nsables coma rcals del movimen t. Pel gener de 1979, es cons·
ti tueix la com isió ges tora, que determ ina, a parti r de les aportacions fe tes pels dife rents pobles. el següent: la temà tica i e l
calendari de l'assemblea i la creació d 'una com iss ió de ponència
(que es fa càrrec de tot el que fa referència a ls te mes) i una comissió executi va de l'assemblea conclusiva.

L'assemblea : itinerari seguit i temes tractats

Així come nça l'assemblea prò piament dita. A partir d'aq uest
mo ment s'inicia to ta una campanya de sens ibili tzació de la gent:
fulls info rma tius, anunci a les parròqu.ies, comentaris sobre l'as·
semblea, invitació a la gent perquè fo rmi grups.
Aques ta feina ens ocupa dur ant el febrer.
Ja hi ha els grups cons titlÜts. Uns grups ja exis tien (cateques i d'adults, catequis les, moviment, jo ve ... ) i d'altres es cons titue ixen es pecialment per treballar en l'assemblea. La comissió de ponènc ia ja ha elaborat el ma teria l de treball i el fa arribar a
tots els grups.
Durant ci mes de març els grups van treballa nt. I a fina ls de
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març cada grup envia les conclusions a la comissió de ponència.
Aquesta comissió, a partir del material que li ha estat enviat,
redacta les ponències i soHicita la coHaboració d'altres persones.
A finals d'abril aquestes ponències es fan arribar als glUps perquè hi facin les esmenes que creguin convenients. Cal que sigu in
fetes per escrit i que es facin arribar a les respectives ponèncis abans de l'assemblea conclusiva.
S'arriba aixi a l'assemblea conclusiva: es llegeixen les ponèn·
cies, es dóna pas a les esmenes i després d 'unes breus estones que
faci liten el diàleg entre els assistents, a cada ponència hi ha in·
te rvencions lliures per remarcar punt s, per refu sar-sc d'alt res, per
matisar. En l'assemblea concl us iva és fa una única votació per
decidir la c reació del consell pastoral de secto r i la manera conc reta de fer-ho. Les conclus ions de l'assemblea i les es menes
passaran a mans d'aquest consell de sector, que serà l'encarregat d'inten tar dur-les a terme a les parròquies del sector.
Aquesta assemblea conclusiva fou minuciosament preparada
en tots els seus detalls per la comissió encarregada : animació,
tècnica, material , orga nització, celebració eucarística. e tc. Gràcies
a la presència d'un expert s'hi va poder fer ¡'aprofundime nt evangèlic de cada un dels quatre temes, a partir de les mateixes
conclusions que anaven sortint, de les esmenes i de les intervenc ions. Hi va participar molt ac tivament un bon grup de joves ,
ta nt en la gresca, com en ¡'organització i en l'aportació d'esmenes i in tervencions. La cloenda va consist ir en una celebració eucaríst ica, a la ta rda, a l'església parroqu ial del Bruc. Fou presidida,
com to ta la trobada, pel bisbe Capmany, vicari episcopal de la
zona.
El tema general de ¡'assemblea va ser . Viure en comunitat ».
Per tal de facilitar el treball , va ser desglossat en quatre capítols: què és ser cristià, avui i aquí; la formació del cristià; la
celebració de la fe, i el compromís cristià.
Cada tema constava d'una breu introducció i d'unes qüestions
orientadores. El conjunt era presentat amb un procés lògic; amb
tot, cada tema tenia consistència per ell mateix.

Ressò de l'assemblea
A nivell de bisbat el ressò va ser mínim. No es va pretendre
fer publicitat a través del s mitjans de comunicació a l'abast. Es
veia com una fe ina de casa que calia fer sense muntatges ni propaganda.
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A nivell de sector, en alguns pobles es va arribar a crear un
amb ient d'assemblea: se'n parlava, es comentaven les reunions .

Alguns grups de joves varen prendre la participació a l'assemblea com una responsabilitat de treballar per una església de
tots, també dels joves i per als joves. Entre els immigrats, varen
respondre a la crida de l'assemblea alguns grups ja formats . En
un poble es varen c rea¡" grups per a l'assemblea, però, e n general no es va arribar a tothom com hauria estat e l desig de ls organitzadors.
També hi hagué a lguns pobles que varen restar pràc ticame nt al
marge de l'assemblea . En general són els pobl es més deslliga ts
de la vida de sector, per diferents motius.
Apunts per a una valoració
-

Fruü d'un grup de laics, si bé a l'hora de la rea li tzació pràc-

tica hi varen inte rvenir, potse r massa, a lguns capellans.
- Hi va haver mo ltes més inte rvencions de les previstes. cosa
que manifes ta un interès per part de la gent.
- S 'hi notava un buit : ni en e ls grups ni e n l'assem blea conclusiva no hi hav ia gent de l'eda t compresa entre e ls 19 i e ls 30
anys.

-

Es va crear un ambient de respon abilita t d'església, i de

zona que ha d'a.na.r determinant e l seu fu tur.

- Durant el curs 1979- 1980, ha comença t a ru nc ionar el consell de sector, i ja ha anat treballant per dur a terme algunes
de les conclusions de l'assemb lea. El ma teix consell de sec tor ha
estat l'orga nitzador d'una trobada de cristians de ta comarca, 1' 1
de maig d 'enguany, a la qual van part icipa r unes qua tre-ce nt e~
persones.
- Es va viure com un moment important per a la nos tra comarca, un nou dinamisme per a la nostra Església. El diàleg era
totalment obert i lliure, l'església ja no es ve ia e n mans d'uns
capell ans, sinó que e ls laics se sentie n els primers protagonistes
d'un futur que ja iniciàvem .
- En la seva. se nzi llesa, fall una assemblea viva, nascuda
d'unes inquie tud s de la gent que form a les nostres comunitats,
partia molt de la realitat i dels problemes que hom viu i palpa
e n la vida de cada dia .
- Els objectius proposats, doncs, s'hav ien aconsegu it. Tol
plegat és un mat erial de treball , unes pis tes d'acció elaborades
e ntre tots, i que, sembla que n'hi ha consciènc ia, entre to ts s'han
d 'anar duent a terme.
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RERAFONS TEOLÒGIC DE LA
CORRESPONSABILlTAT ECLESIAL
v fCTOR CODINA

A alguns sectors eclesials, en sentir parla r de corresponsab i ~
)¡tat se'l s des vetlla la sospita d 'un cert oportunisme eclesiàs tic:
en un moment de ma nca de vocacions, s'invoca el paper act.iu
de tols el s cristia ns, es pecialment dels Jaics, a la comunitat

cristia na pensen.
Un a ltre sector vcu la cOJTesponsabilita t com una for ma
indirec ta i vc lada d'atac a la jerarqui a. re ivi ndicant els drets de
la base oprimida fin s a ra.
Per a d 'altres sec tors, a ixò és una moda «democràtica», en
gran part provocada per les circumstà ncies pol lítiques del país :
partits, eleccions, auton o mies; com si els cristians volguéssim
aplicar a l'Església a llò que vivim a la societat civil.
Finalment, per no al1a rga r·nos m assa, hi h a qui s'entus iasma
amb Ja idea de la corresponsa bi litat, pensant en les seves conseqüències prà ctiques : Ja corres po nsab ilitat seria un a m ena de
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racionali tzació de l'organigrama de l'empresa eclesiàs tica (tan t a
les oficines cen tra ls com a les seves s ucu rsa ls i filia ls) que donaria a l cos ecles ia l un rendiment més eficaç i opera tiu .
Certamen t la cOlTesponsabilitat pot po rtar conseqüències positives a l'hora d'estructu rar ministeris pe r a l' Església d 'avu i,
i de retruc ressituar e l ro l dels dirigents de la comunitat sota
una nova perspectiva . Ta mbé és ben cert que la mateixa evoluc ió de la societat c ivil fa obrir els ull s davant noves formes
d'es truc turació eclesia l, i a ixò no és ca p menyspreu de la identitat eclesia l: «L'Església pel fet de disposar d'una es tructura
social visi ble, senyal de la seva unitat en Crist, pot també enriquir-se, i de re t s'en riq ue ix, a mb l'evoluc ió de la vida social,
no pas perquè li manqu i cap element en la cons ti tució que
Crist li do nà, sinó per ta l de conèixer més profundament aquesta
mate ixa cons titució, per ta l d'expressar-la en forma més perfecta i per ta l d'adap tar- la amb millor encert a ls nostres temps »
(Gaudium el spes, 44,3). l LOthom veu que portaria, ja a la cur ta,
cap a una orga nització més el'icient de l'Esglés ia.
Però més enllà de to t oportuni s me, de tota moda, de tota
re ivindicació de classe i de tot pragmatis me, la corresponsabilitat és l'expressió d 'una realitat més fonda . El veritab le rerafons
de la corresponsabil itat és te lògic : arrela a l mis ter i de l'Església, al misteri del Regne i a l mateix mis teri de Déu que se'ns
man ifesw en Jesú s i se'ns comunica per m itj à de l'Esperit.

Expressió de la comunió eclesial
AI come nça ment de la preparació de l'Assenlblea diocesana de
Ba rce lona , una senyora tele fonà a la secretaria demanant si e l
Pa pa estava assa bentat que es fe ia l'Assemblea, perquè e lla volia
ser de l'església de Rom a, no de l'església de Barcelona .. .
Aques ta anècdota històrica m ostra clarame nt e l canvi de menta li tat que s uposa per a molt a ge nt el llengua tge de la corresponsabil ita l. No ens enga nyem , «venim d 'un llarg silenci », d'un
si lenci de segles. Des de ['Edat Mi tjana l'Església ha esta t estruc tura da sota la fo rma de societa t autoritària i centrali tzada:
e l sector clerical posseïa el m onopoli del poder sagra t, enfron t
d 'una massa a morfa de fidels que tenie n e l deure d 'escoltar i
d'obeir. La mateixa celebració eucarística re fl ect ia en la seva
estructura li túrgica aq uesta passivitat i llunya nia del poble, que
contem plava bocaba dat l'es pectacle sagra t que es deven volupava
al pres bite ri, e n una llengua estra nya.
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Era una EsgLés ia que, tot proclamant-se «socie tat pe rfecta_
enfront de la socie tat civil, reflecUa palesament al seu si les
div isions socials de la socie tat de l seu temps : feudal , absolutista, burgesa, dictatoria l. Les dimensions jeràrquiques prevalien
sobre les comunitàries, les doctrinals sobre les vitals, la uni·
fo r m itat de l vèrtex absorb ia el plura lisme de les bases loca ls.
Aquesta eclesiologia, que ha estat en vigo r oficialment des del
primer miHenari fins a l Vaticà II, era la conseqüència lògica
d 'una manca de Pneumatologia. Quan l'Esperit és absent, és
impossible parlar de corresponsabilitat.
E l Vaticà II va fer un gran es (arç per tal de recuperar di·
mensions perdudes o molt marginades, i que, en canvi, havien
estat molt presents a ls p rimers segles de l'Església, i es fona·
menten al Nou Testament: la dimensió comunitària i dinàmica
de la fe. Som un poble de batejats, un poble mess iànic on
tothom gaudeix de la dignitat i la llibertat dels fills de Déu,
i on tothom posseeix el do de l'Esperit (Lumen genliwn 9), el
sacerdoci comú (Lum en. gentium lO), i el senti t de la fe (Lumen
gentiL/nI 12,1). L'Esperit reparteix lliurement a l poble cristià la
riquesa dels seus carismes (Lllmell gen/i",n 12,2) pel bé de tot
el cos eclesial. Aquests carismes no es poden amagar, ni congelar, ni hjpertrofiar. La celebració eucarística expressa sacramentalment aquesta cOI'responsabilitat comuna de tots els fidels: l'Església és un compartir la mateixa fe, la mateixa Paraula
dc Déu, el mateix pa i vi que són e l Cos de Crist, el seu Esperit,
Ics pregàries, els dons i les ofre nes. L'Església és una comunita t,
una comunió, una simfonia, una coHegialitat, una conciliaritat,
una (( koinonia » de tots en el Crist, per mi tjà del seu Esperit.
I és lògic que aquesta co munió s'expressi en totes les dime nsions eclesials: govern. evangelització, ensenyament. litúrgia, economia, tasques i serveis, diàleg, opinió pública, ministeris i carismes, relació entre les diferents comunitats eclesials, re lació
entre l'csglésia de Roma i les esglésies locals, diàleg ecumè·
nie, etc.
¿POt estranyar que avui alguns sectors es meravellin davant
e l fet que l'Església convoqui assemblees, demani el parer del
poble i parli de cOl'responsabi litat? ¿Pot estranyar qu e alguns
parlin d'oportunisme i fin s i tot de cinisme? Els mecanismes
de la corresponsabilitat estan encara massa rovellats i inevita,
blement grinyolen, però e l que manca és sobretot una comprensió intrínseca de la mateixa corresponsabilitat. Hi h a un llarg
camí a (er, i el mate ix fet de reunir-se en assemblea és un primer
pas per a la recuperació de la corresponsabilitat. «Església en
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assemblea . o . Església corres ponsable. són teòricament expressions ta utològiques, però a la pràc tica sÓn encara una nove tat
utòp ica.
Expressió del Regne

Recupe rar la corresponsab ilita t com a dimens ió essencial de
l'Església és un primer pas. Cal, pe rò, continuar caminant. Perquè
l'Església no és una reali tat closa e n ella mateixa i que s'autoj ustifiq ui intrín secament , sinó que tota ella és sagrament del Regne
i està a l servei del món.
La corresponsabilita t eclesia l és sagramen t de l Regne que
Jesú s pred icava i volgué ins ta urar. l e l Regne, objecte central de
la predi cació i de la vida de Jesús, és una gran Utopia: la filiació divina i la fraternita t humana de tots els homes que comença
a ser viscuda ja ara. La comunió i corresponsabi lita t eclesia l
(o intraeclesia l) és el sagramen t de la comunió humana, de la
unüat d el gènere humà (LLImen genl ium 1; Gauditl/n el spes
42-53), el llevat d 'una Humani tat ova, un model de sol idarita t ,
una inspiració per a la convivència social. Per a ixò la corresponsabilitat c rist iana no eS pot tancar a les dimensions de l'Església, sinó que s'obre a l món: si la Lumen gentium pot ronamentar la cOITesponsabilitat intraecles ial, la Gaudium el spes ens fa
sentir soli da ri s i corresponsables de les JOies, esperances, tristeses i angoixes dels homes d'avui , de ls pobres so bre tot i dels
qui pate ixen (Ga udiu m el spes I ).
Corresponsabilitat vol dir, en aquesta perspect iva, solidaritat
amb els ho mes, solida ritat amb e ls pobres, objecte primordial
de la predicació evangèlica (Lc 4, 16-21) i horitzó últim del judici
de Déu sobre la his tòria (Mt 25 ). Corres ponsabilitat vol d ir fer
nostres les aspiracions m és fondes i pregones de to ta la humanita t, sobretot de la que és o primida inj us ta ment i és víctima
del pecat de ls homes i dels pecat dels c ris tians . La gra n divis ió
no és E sglésia-món , s inó la novetat del Regne que Jesús ens
porta i l'egoisme i la injuslicia de l pecat.
E.s des d'aquest horitzó que cal enfocar la corresponsabilitat
eclesial i preguntar-nos si l'Església és rea lmen t solidària dels
pobres d'aquesl món. J:.s aqu í on es juguen el sent it i la c redibilitat
de l'Esglés ia en e ls nostres dies. Minis teris, sagraments, magisleri, carismes , eS lnlctures, pas toral, evangeli tzació ... • 10 1 ha d'estar a l se r vei d'aquesta solidarita t amb les aspiracions dels pobres
del món, de ma nera que s iguin el cen tre de la preocupació eclesia l
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i els protagonistes de la mateixa església. Una església al marge d'a·
questa solidaritat esdevé una església irresponsable, infidel a la
seva missió evangèlica, escàndol pe ls pobres de la terra i una
fo nt d 'ateisme.
Tot a ixò ens pot sembla r estrany, perquè ja fa segles q ue
hem desll igat e l sagramen t de l'a llar del sagrament del pobre,
la jerarquia del poble, l'ortodòxia de la praxi, les afir macions
dogmà tiques de la cari tat frate rn a, red u int a ixí l'Esglés ia molt sovint a una ins titució doctrina l, ri tual i admi nistrativa, aliada amb
els poders d'aquest món, pensan t que aquests eos aj udaran a
man tenir les nostres institucions. ¿No deu radicar aquí la raó
més fonda de l clericalisme i el classisme eclesial, que neix sem·
pre que l'Església deixa de ser solidària del poble i de ls pobres
per convertir·se e n Esglés ia poderosa, a miga de!.s grans d 'aques t
món, que ensenya i fa beneficència des de les seves p la tafor·
mes de poder, protegides per les almoines dels mateixos que
oprimeixen homes, races, classes i pobles? ¿ Es casual que e ls
moviments reformadors i profè tics preconitzin e nsems una re·
forma eclesial i social? Per què, figures com és ara un Óscar
Romero, esdevenen tan molestes per a les ins titucions eclesiàs·
liques i tan populars i volgudes pels fidels i pel poble?
Només una Església tota e lla solidària dels pobres d'aquest
món, esdevindrà corresponsable intraeclesialment. I a l'inrevés, la
sola liberali tzació i democratització de Ics relacions intraeclesials
pot ser puramen t formal i ambigua si no va acompanyada de la
solidaritat amb els pobres. Aquest és el gran perill de les esglé·
sies dels països rics, si no s'obren a les esglésies del tercer
món i a ls pobres de la societat. Sense solidaritat no és possib le
parlar de corresponsabilitat. I sense corresponsabil itat interna,
¿com podrà predica r·se als homes d'avui la justícia i la llibertat?
I què d ir qua n l'Església porta e n aques tes ma tèries un re tard
sobre la societat civil, ella que havia de ser sal , ll evat i llu m
de l món?

Express ió del miste ri trinitari de Déu
La comun ió ecles ial i la solidaritat amb els pobres no esgoten
e l rerafons teològic de la corresponsabilita !.
Jesús no només e ns ha anunciat el Regne a mb pa ra ules, sinó
que amb la seva vida, mort i resurrecció i amb el seu Esperit
l'h a fet present enmig nostre. El Regne és insepar able de Jesú s
i Jesús és inseparable de l Regne. Això vol dir que aq uesta gran
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Utopia del Regne és la revelació de l gran projecte de Déu sobre
el món, el mis teri ocult abans dels segles i ara revelat en Jesús
(Ef 1,3-14 ). Es un misteri de fraternitat perquè és un misteri de
fiUació dels homes, que en e l Crist esdevenim fills en el Fill ,
rebem l'Esperit de filiació i gosem ano mena r Déu, Abba, Pare
(Rm 8, J5-17; Gal 4-6-8 ).
Però J esús no ens revela e l Regne de qualsevol for ma, sinó
mitj ançant unes opcions concretes pels pobres i margina ts, mi t·
jançant una predi lecció pels senzill s i fent el camí pobre del

servent de Ja hvè. Aques ta actu ació de Jesús en continuïtat amb
la dels profe tes (Lc 4,17-2 1 que cita Is 61 ,Js) i a mb la forma
d'act ua r de l J a hvè de l'exode, e ns reve la que Déu és un misteri
de tendresa, de misericòrd ia, de filantrop ia, de benvolença envers
els homes que pateixen i són víctimes de l'ego ism e hum à, i per
això es proclama alliberador, salvador, «güel» dels pobres i defen sor dels sense drets davant els pecadors i els injustos . Aques·
ta sa lvació esdevé dolorosa i crucificant per a Jesús i per a
Déu ma teix, que entrega c i Fill en mans de ls pecadors ( Rm 8,32) i
.pateix . la seva mort. El Regne de fraternitat dels homes passa
per la c reu i pel dava llament de Jesú s a l'infe rn. La Utopia del
Regne, l'escatologia de la hu manitat reconciliada que viu J'alegria de l Nou cel i la Nova terra (Ap 2J, I ) és banyada amb la
sang de Jesús.
Aquest projecte de comunió plena i total i de reconciliació
fraterna l de ls homes és el te rme de la creació de l mó n i de
tota la història de sa lvació. l aquesta revelació de l'amor del
Pare, manifestat e n e l Crist i ¡'Esperit, e ns desvetlla que el misteri últim de Déu és un mis teri de comunió i comunicació, de
comunitat, de re lacions personals i de tendresa que no sabem
si ¡'anomenem «Trinitat » ens quedem curts, i
s i el veie m re presentat en forma s imbò lica de tres àngels a la

com .:mOll1cnar:

icona de la Trinitat de Roublev, comprenem que ha de ser m és

obj ecte dc veneració que de discussió. Però d'aques t mis te ri
últim, en participe m i sabem que el Regne és la seva manifestació definiti va i l'Església el seu sagrament en el temps. l tant
s i re fl exio ne m sobre e l que s ignifica l'eucaris tia eclesial, com
si imaginem e l que pOL arribar a ser el Regne e n la seva plenitud
tota l, comprenem que tot això n o és m és que el desplegament
e n la hi stòria, e l temps i l'eternitat del misteri absolu t de Déu
que anomene m, Pare, Fill, Es perit, i de la seva mútua corres~
ponsabilitat i «pe ricoresis» (que vol d.ir rotll ana ... ).
Allò que nosaltres anomenem corresponsabilitat no és més
que el refl ex i l'actualització de l'amor trinitari que es vol co77

municar, que vol crear éssers responsables, que s'entrega , se solidaritza, pate ix, vessa l'Esperit, alena sobre el món . La nos tra corr esponsabilitat és un moment intern de la història trinitària de
Déu amb el món, i pe r això mateix és molt més que un a forma
pràctica per nome nar bisbes, c rea r consells pas torals o exigir
quotes econòmiques responsables (encara que tot això s'hi hagi
d 'incloure . .. ). Es la pe rllongació en la història del miste ri amorós de Déu que respecta i crea homes i dones lliures, dialogants
i cooperadors a la seva obra, i que no vo l pas un ramat pass iu
i submJs sinó un poble responsable i lJjure.
També aquesta visió trinitària po t estranya r els qui han esta t
educats en una fe més mono teista que trinitària, més prope ra
a l judaisme (i fins i tot a l'Islam ) que al Nou Testament, més
prope nsa a parla r del - Bon Déu» que del Pare de Nostre Senyor
Jesucrist. Aquesta depauperació trinitària (la Trinita t reduïda a
una mena de teorema per als especialis tes en teologia) no és alie na
a la visió indi vidualis ta de l'home, del món, de la terra, de
l'economia. Recuperar la dimensió trinitària de la fe, de l'home.
de la història, de l'Església, és avui una tasca urgent . No és
casual que els Par es Grecs (per exemple, san t Basili ) que vivien
la fe molt trini tà riament foss in el grans pastors de la comunitat
eclesial i els gra ns defenso rs dels d re ts dels pobres. Si e l Regne
anunciat per J esús és Regne de fra te rnita t i de fili ació, si l'Església és u n mi ste ri de comunió, si l'acció salvífica de la gràcia
és generado ra d 'un dinamisme de solidaritat i tota acció de
Déu en la història de sa lvació és generadora de com u nita t. és
perquè e l misteri ú lt im de to ta realitat, que se'ns comunica i
desve tlla per Jesús i el seu Esperit, és un misteri de comunió
amorosa: cia gràcia del Senyo r Jesucrist, ]a caritat del Pare
i la comunicació de l'Esperit Sant . (2C 13,13).

Un carni dificil i conflictiu
En s engan yaríem , però, si penséssim que aquest camí de la
corresponsabi lita t és fàcil. E.s di fíc il i molt laboriós, pe rq uè suposa la mort del p ropi egoisme i la lluita contra l'egoisme dels
altres . Hi ha molts . in teressos creats», molts . privilegis », molts
. dl"et s adquirits», dels quals ningú no vol prescindir, que di fi·
culten posar en marxa la corresponsabilitat. Tampoc no podem
negar que molls cristian s i molts ciutadans del món prefereixen
ren u nciar als ,elis dre ts aba ns que assum ir una responsab ilita t act iva. Per tot ai xò la corresponsabilitat implica abans de tot una
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conversió als va lo rs evangèlics i una creixent sensibilització davant els problemes dels més oprimits. l si la corresponsabilitat
és l'òptica evangèlica correc ta , la irresponsabilitat i la insolidaritat és el nom nou del pecat. Res més contrari al pla del Pare
que el tancament insolidari e n un mate ix , en un grup, sector.
o que la mateixa opressió dels altres. Per a ixò, la tendresa de l
Pare es converteix e n duresa contra els qui són culpables d'injustícia: «ha obrat amb braç pote nt, ha dispe rsa t els de cor
pressumptuós, ha derrocat del soli als pode rosos i ha exaltat els
humils, ha sadollat de béns els pobres i els rics els ha acomiadat
sense res» ( Lc l , 51 -52). E l ca mí de la corresponsabilitat adquireix sovin t un caire conflictiu de denúncia de s ituacions injus tes
a l'Esglés ia i a la societat. Que ningú no se n'escandalitzi! Forma
part de la història de la sa lvació aquest infantament dolorós
d el món nou ( Rm 8,22-25). Cap profeta no ha tíngut la feina
fàci l, però la seva tasca ha estat necessària i fecunda. Que
ni ngú no pensi que això és fer terrorisme teològic! La corresponsabilitat és dolorosa per a tothom_ Afirmar que el ministeri
de Pere hauria de renunciar a les formes del poder del passat
i ser més respectuós de Ics esglésies locals , o que e l magisteri
episcopal hauria d'escoltar més e ls teòl egs i ci poble senzill, o
di r que e ls religiosos haurien de recuperar la seva funció profè tica a l'Esglés ia, o que les comu nitats tene n dret a tenir ministres, o que els pobres i les comunitats populars haurien de
ser el centre i e ls protagonis tes de la comunitat eclesia l, esdevé
de segu ida con fli c tiu. Però també ho és dir que tots els membres del pob le de Déu s'haurien d'espolsar la inèrcia del passat
i cam inar més responsablement, sol-lícits a les necess itats del
Regne i de l'evangeli : després de segles de paràli si de moltes
f-uncions eclesials, molts prefereixen continuar inacti us i ali enats .
E l nostre món , fart de paraules i de gestos buits, cerca amb
delit l'experiència de la comunió en lotes les seves d imension s.
No hi ha res que l'escanda1itzi tant com la manca de solidari·
tat, i amb raó. Si els cristians volem donar avui una resposta
a l desafiament de la nostra història i del s nostres contemporanis, he m de crear un dinamisme nou de solidari tat i corresponsabilitat intraeclesial i extraeclesia1.
Aquesta tasca humanament ens upera. Però, ¿oi que l'Esperit
de Jesús, vessat damunt de l'Església i de «to ta carn», és un
Esperi t de soli daritat, de llibertat, de justícia, de corresponsabilitat i de «koi nonia»?
No cal que ens amoïnem per si a Roma saben o no que ens
reunim en assemblea, «perquè on n'hi ha dos o tres de reunits
e n el meu nom, all í sóc jo enmig d'eUs. (Mt 18,20) ...
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Minyons escoltes i Guies Sant Jordi:
assemblea anyal a Lleida
Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya varen celebrar el dissabte I diumenge 10
i I I de maig a la capital del Segrià l'assemblea general anyal.
Més de 200 assembleistes

Aques t moviment d'Església,
molt minso a l nostre bisbat (a
Lleida ciutat comp ta amb un sol
agrupament amb 12 caps o responsables i uns 60 nois i noies
de 6 a 16 anys) havia pres l'aco rd a l'assemblea passada de
celebrar-la des d'ara de forma
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i Linerant,

tot

començant

per

Lleida.
En tal dia varen arribar de
lots els indrets de casa nostra
o n hi ha agl"upaments, una munió de caps responsables amb
e ls seus fulards i altres ensenyes
de l'uniforme escolta. En total
uns 208 assembleistes amb vot
i veu , més te persones representants d'altres moviments d'Esg lésia que havien estat invitades.
L'Equip de la nostra demarcació (bisbats de La Seu, Solsona
i Lleida) ha via estat l'encarregat
de preparar l'acolliment. El Col-

legi episcopal, pe r als debats assemblearis i l'eucaristia, i el
càmping de les Basses d 'Alpicat, per al descans i les menja·
des, fo ren les pla ta fo rmes d 'aquesta assemblea.
L'equip respo nsable ge ne ra l

feia dos mesos q ue enviava peri òd ica ment

impresos

o

docu-

ments per a es tudi ar. Com que
en tOt moviment de joves s'ha
de

començar

constantment,

la

docu me nt ac ió a nava ar riban t comcnçant p e ls esta tuts, que ca lia
renovar, l'ac ta de )'assemblea
an terio r , l'informe c ríti c d e tota
la tasca realitzada e l curs passal, el doc um en ts annexos que
eren propos tes presen tades per
diferents agrupament s o eq uips

genera ls de formació o d'al guna
demarcació concre ta. Tot això
s'havia de debatre per a milloram ent d els objectius educatiu s de
Min yons Escoltes i Gu ies Sant
Jordi de Catalunya, que ja fa a lgun s a nys q ue pràcticament van
junts, ja que segueixen un procés co educatiu.
La primera sessió començà a l
teatre de l co llegi, presidida per
les se nyeres i e ls escuts de ls dos
moviments i per Lluïsa Morera
i J ord i Aiza, Comissaris Genera ls.

El s debats
Tot i que no vaig poder ser
prese nt a tots el s debats, en presento un resum perq uè m 'ha
sembla t que podia ser un exem-

ple de l'exercici de la corresponsabil itat pe r part d 'un moviment
juvenil d'Esg lésia, on to ts e ls
responsables són elegi ts democràticament, i els co ns ilia ri s, a
més, reben un nomena me nt del
bisbe o de la confe rè ncia ta rraconense en e l cas del co nsi liari
ge neral.
Es va e legir com a moderador
ge neral de to tes les sessions l'a nterior comissari de la nos tra Demarcació. Josep M. Puig, que féu
una tasca molt diffci l de realitzar, ja que no es trac ta de moderar una asse mb lea de les que
co ne ixem , o n un a assistència d'adu lts pass ius va escoltant passivament la lectura d 'a ll ò que han
dc terminat certs
perso nat ges.
Aquf hi hav ia 250 joves de l 8
anys com a mínim. a mb un gra n
es pcrit crític i habituats a una
cuns tant peda gogia activa amb
aque ll s d eu mil nois i no ies que
represe nten i que tenen a l seu
cos ta t el s ca ps cic setmana arreu
de Catalunya.
El s dos comissa ris de la nostra demarcació varen donar la
benvin guda i a co ntinuació e ls
secreta ris ge nerals o assessors
pedagògics o tècnics a naven llegint els d iferents documents de
pro pos tes que havien fel diferents equips o agrupaments i e l
moderador don ava la parau la en
el debat i proposava les diferents
vo tacions amb papereta i mà a lçada _
Va ig poder veure una gra n maduresa en els responsables generals
ga irebé en tots els
81

caps prese nts a l'assemblea. En
aJgun mome nt es va notar cris~
pació o demagògia inconscient
e n algun assemb leis ta , que sc
sentia fa lsament frustrat pel moderador que l'havia de ta llar o
per a lguna intervenció dels altres membres assistents al debat
que demanaven poder intervenir
acaba ts e ls torns regla menta ris.

L'informe crític i el pla triennal
lm document que va ajudar~
me a veure un moviment ed u ca~
ti u com c I de Minyo ns Escoltes
i Gu ies Sant Jordi [ou l'informe
crític sobre la tasca realitzada
durant l'any passat. Però on es
veuen la dinàmica progressiva
i les respostes a ls interrogants
que p lanteja la realitat i com el
Moviment inten ta donar~ hj res~
posta és ci Pla trienna l O pro~
posta de pla triennal 1980-83.
Aquest pla, que havia estat pre~
sen lat a ls caps amb set dics
d'antelació, pot servir per a acla ~
riment de mol tes persones, sobretot clergues, que havie n mi ~
rat amb recel el nos tre esco l tis~
me. Pcr això el recullo aq uí.
Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi es basen en tre
pu n~
tal s: educació, fe i país . Heus
ací els objectius presentats per
a l t rienni 80-83 en relació amb
la [e:
I. Concretarem què represetl~
ta per als caps i els agrupament s
la nostra opció de fe el1 els
anys 80.

82

2. Enfortirem l a presência
dels equips d'agrupamenl i de
d emarcacions a través del diàleg
i la col1aboració m'Hb altres rea~
litat s d'Església.
3. Que els equips d'agrupam eni i de demarca.cions esde vill~
guïn progressivamenl C0I11 U11itals vives de fe.
I helis ad les estra tègies i ac
c ions pe r a I primer curs 80-8 1:
I. Facililarem als caps W1 ca~
mí per a viure la fe, especial~
menI a Iravés de la interioril~
zació i d'un servei eclucatiu alli·
berador, eH la línia de les b e~
llaural1ces.
2. Que cada agrupament es vi,,·
culi a ¿ma comunitat de te (par·
ròquia, elc.). Aquests objectius i
aquestes acci011s han d'ésser com·
plelal s per lli. Trobes que hi
manca quelcom? Què l'hi sobra?
Aquest Pla triennal ha volgu t
debatre's en una a ltra assem blea
especial, ja q ue hi havia excessi~
va matèria urgent en l'assemblea
de Lleida i no hi havia temps
materia l per a debaLre') a mb profunditat.

L'eucaristia
Enmig de tots els debats q ue
es duien endava nt i les corresponents votacions es va fer una
pausa, la i com estava programat,
per a celebrar l'eucaristia, presidida pel Sr . Bisbe, Ramon Ma lla,
i ci consiliari general, Genís
Sam per. Aquesta celebració fou
un es pai de confrontació de la

P;) raul a de l Senyor amb ocasió
de l'a ssemblea semblant de l Conci li dc Jerusa lem i e ls nostres
passos com a moviment educa·
dor en una è poca de molt canvi.
A propòsit de les lectu res i
d 'una apor tació sobre el testimoni sagnan t de l bisbe Romero d ' EI
Sa lvador, el Sr. Bis be en s va
fer descobrir que e l lligam en tre
la Paraula de Déu i la nostra
vida no és e ficaç s i no hi ha
e nca rnació de l'educador. Ens va
an imar a seguir conscientment
pe l ca mí de donar resposta a l
c re ixemen t constan t i harmoniós
cic tOt e l mov ime nt escolta a casa
nostra en aques ts moments ca·
rents de c reativitat.
En acabar l'eucaristia, Genís
S;)m per va agra ir la presència i
les paraules de l Bisbe. Fou una
empenta més per anar guarint
ferides d'incomprensió de temps
passa ts i de malfiança recíproca
a l nost re bisbat.

Cloenda
També fou molt emotiva la
manifestació de la germanor es·
colta, quan es varen llegir els te·
Iegrames de diferents organitzacions escoltes de l'estat es panyol, de Bè lgica, Alemanya, etc.
L'èxit d'aques ta jornada doble
fou degut a tots els pa rticipants,
pe rò jo crec que so bre tot fou
degut als secretaris generals, Es·
ter i Ricard, amb l'equip res ponsa ble i tècnic, que havi en treball at duran t moltes hores fosques
per fe r-nos arribar to ta aque ll a
sèrie de documents i pro pos tes.
Fou una ex peri ència de ges tió
de moc rà tica jove nívola. [ crec
que hauríe m de prendre'n ex em·
ple per a moltes asse mblees
eclesials, on la improvisació o
"arbitrarie tat trcue n e l cap. Per
a ixò la corre po nsabil itat és a bsent de la nostra E sglésia, en
moltes c ircumstàncies.
Xavier Bal is te

Crònica de Barcelona
Corpus 1980
«Aquest any Ics autoritats ci·
vils autonòmiques de Catalunya
ha n dec la ra t " la borable" el dijous després de la fes ta de la

Santíssima Trinitat ». Aixi cer
mençava l'hom ilia dc la festa de
Corpus el Dr. Juba ny.
Quin escàndol! E ls diaris - ja
ho d e v í e u I1 cgirn'anaven
plens: Què en farem de la gi-
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nesta? Què fan els capellans que
es deixen perdre e ls tresors més
preuats de la nostra tradició?
Primer, el gregorià, i ara la Festa de Corpus! Què fa la Gene·
ralitat que oblida i negligeix les
fes tes populars més arrelades en
la nostra història?
La ginesta, però, tan fresca.
Florida com mai a les muntanyes barcelonines (i altres) ha
continuat lloant Déu en el més

festa de Corpus haur ia anat més

bé per fer Pàtria, en record i
memòria dels Segadors, o si és
mi llor posar LOta la força lúdi·
ca i popular a la revetlla de Sant
Joan i a les fes tes de la Mercè.
De moment, «els ous com
balla » han es tat molt divertits :

e l de la catedral, fide l als can·
vis del temps, no ha començat
la dansa rins a les primeres ves-

pres de la festa litúrgica del Cor·
pus. En canvi, el del pati de la
Casa de l'Ardiaca, on hi ha l'He·

pur estil franciscà, joiosa perquè no l'arrencaven i pod ia mantenir-sc més temps groga i per-

meroteca municipal, va ballar ja

(LJmada

el dijous, fide l a la crida de la

donant glòria

al

Crea-

dor.
l l'Església? Doncs mira: s'ha
disposat a celebrar la (esta e l
diumenge següent, tal com fa ja
amb la de l'Ascensió, per posar·
se a nivell europeu i no crear confli ctes amb ci riLme recomanal

pels pl ani(icadors de la produc·
ció. Potser fins i tot, una mica
contenta de poder separar la cclebració de la festa religiosa, de
tot el folklore incorporat: ge·
ga nts i autoritats, flors i se rpentines i des(ilada de models ecle·
siàst ics. AI cap i a la fi, els po·
bles on era
fes de flors

trad ició fer catii enramades als

història.

Assemblea d ioc esana,
fina l d'etapa
El dia 30 de mai g s'acabava el
termini per a lliurar les propos-

tes i els suggeriments dels grups
de treball a la secretaria de l'As·
semblea. Com sempre sol pas·
sar, la cosa no ha es tat estrictament estricta, i han anat arribant treballs fins a ben entra t
el mes de juny. De moment, ja
n'hi ha més de dos mil. Que no
els passi res, als qui ho han d'agrupar, resumir i transformar-

carrers han continuat fent-ho
amb gra n es plendor el dijous o
e l diumenge, tant se val... Tots
els dies són sants i bons pel qui
està en gràcia de Déu, com diu
també la nostra tradició cristia·

ho en ponències!
Aprofitant l'ocasió, s'han a nat
celebrant [inals de fase a les di·
verses zones de la d iòcesi. [ el
que fa gràcia és que, en mol ls

no-catalana.

llocs, s'hi han introduït elements

[ la Generalitat? Ja deuran fer
el seu balanç i les anàlisis pertinents per veure si potenciar la
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simbòlics i populars. Per excm·
ple, a Terrassa (ja sabem que
l'Assemblea de Terrassa és un

c"s especial, però és una dada
més), van repartir ramets de fiors
boscanes als participants com a
símbol de la bona olor de Crist. A
Garraf, més prosaics, van donar
coca i mistela. AI Clot , van escampar cordes i cordills que es van
anar enllaçant i lligan t a l'hora de

peses, no sabríem Sl es molt o
poc, si no fos que la Delegació
Diocesana d'Economia ha declarat oficialment que n'està més
aviat contenta. Doncs que per
molts anys puguem fer semb lants obres.

donar la pau, fins a formar una

gran cordada, que sign ificava la
voluntat de fer camí junts muntanya amunt fins al cim o n respl e ndeix e l Sol de Crist.
Com a b:t1anç d'aquesta prim era c tapa, també ca l fer cons-

ta r la simpa ti a i eficiència de
l'equip de secretaria. No s'a tabalaven mai, per cua que hi hagués, i facilitaven tota mena

d'informació i orien tació amb
claredat i bon humor. Ni es
queixaven de la feina , que sem-

pre és un con sol.

Diada de "Germanor»
El dia vint d'abril es va celebnlf la primera l' diada)\) de GCTmanar, que vol dir, de recollida

de diners per consolidar el Fons

Què fem a quest estiu ?
L'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, amb la
coHaboració de SIPAI (Servei
d' I nformació i Promoció d'Activitats Juvenils) ha editat un llibret molt divertit ple de suggeriments i possibilitats per a
aquest estiu, dedicat als joves
de més de quinze anys. A més,
ha ins taHat una mena d'exposició permanent al començament
de la Rambla, amb gràfics i adreces i serveis d'informació de
viatges, camps de treball, casals
d'es tiu, colònies, etc., etc.
Ho fem co ns tar, perquè és una
de Ics act ivitats típiques de parròquies i grups cristians fins
ara, que han estat assumides i
potenc iades per la societat civi1.

Comú Diocesà. Com que no es

traclava d'una simple coHecta,
sinó que s'hi podia col'laborar
de moltes maneres -subscripcions, apor tacions a les parròquies i conve nts, o directament a
la «central_ no ho han pogut tenir comptat tot fins ara. Total
s 'han recollit 14.759.39 1 pessetes.
Com que això de les xifres
sempre és relatiu, perquè depèn
del s pressupostos i de les des-

laics amb missió pastoral
Ara fa tres anys, a l'arxiprestat de Sant Andreu i a títol experimental, es va crear una nova
figura ecles ial: els «laics amb
miss ió pas toral», des tinats a tenir cura , amb «mandat » oficial,
de la catequesi, l'animació de
les celebracions litúrgiques. pas-
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to ra l de malalts, e tc. Primer van
ser una quinzena, després se
n'hi va n afegir set i aquest any,
el 2 1 d e j uny, el Dr. Jubany va
do nar «miss ió. a dinou cristians
i cris ti a nes més. De manera que
el sector de Sa nt Andreu, Sagrera, Bon Pas tor, té un equip de
pastoral de conjunt que fa la
mar de goig. I és que a Ics diòcesis grans com la nostra , hi ha
espai per a tota mena d'expe.
riències i d 'es tils.

El retaule de Sant Antoni
« ... Ha estat destruït per un incendi», deia el diari. Tants n'hi
ha! Però és que resulta que
aques t té una llarga his tòria de
desg ràcies. Precisament aquest

any la Pia Unió de Sant Anton i
dels paletes ha editat u n full que
explica que l'al tar de sa nt Antoni -on fa 130 anys qu e s'h a
celebrat ininterrompudament la
festa dels pa letes- es va c reo
mar per culpa d 'un incendi fortuït l'any 1921, i el 1936, a ltra
vegada. El 1939, va n tras lladar- hi
un bonic altar barroc procedent
de l'a ntic hospita l de la Santa
Creu, i el 25 de ma ig de 1975,
altra vegada crema t! .. . I ara que
es ta va ja una mica arreglat, to r·
nem-hi!
Penso qu e e ls del gre mi de la
constru cció s'haur ien de posar
d'acord amb el Gremi de Bam·
be rs. o potse r vo len inaugurar
una nova tradició: la de la «c re·
ma . de san t Anto ni .. .
Mont serrat Albó

Crònica de Mallorca
Ha passa t Quaresma, ha passat
Pasqua, som a fin a) de curs, i
la vida roda, a empentes de ve·
gades. Quines tem pes tes i bonances ha sofert i fruït la nos·
t ra illa?

Setmana de passió
del nostre poble
Va ser una experiència, del 24
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a l 29 de ma rç (just aba ns de
la Setmana Santa) que sacsà
consciències i desvetllà qualque
polèmica. L'in tent cra treure al
carrer -aquests di es precisa·
ment que l'Església és m és al
carrer- uns fets re llevants qu e
per petu en en tre nosaltres la Pas·
s ió. Amb una certa crea tivita t ,
es vo lia donar una a lternativa a
un a celebració, diguem·ne tradi·
cianat. Signaren el manifest de

convit e ls grups de «Comunitats
c ri s tianes de Mallorca. , e ls preveres d e I s primers dimarts,
. Grup d'espla i de Ma llorca i es·
co la d'esplai., parròq uies de barr ia des (de Ciuta t ), g rup c r i tià
d'obj ec tors de consciència i la
Delegac ió diocesa na d 'acció so·
cial. Cada d ia tenia un tema exposa t en un rull bi lingüe qu e es
repartia a la Plaça Major --centre de la ce le brac ió. Dilluns de ls
infan ts malme na ts, dimarts de ls
joves cris t ians que us fan arribar e l seu clam, dimecres dels
empresonats, d ijous dels mala lts
i ve ll s, d ivendres de ls ma rgi nats,
d issab te d'un poble desencantat
i deses perançat. La Plaça Major
era farc ida de ca rte ll s aBusius.
Hi hagué tres ap lecs al saló d'actes d'una escola d'E.G.B. El pri·
mer consistí e n l'actuació de
grups d' inrants i ado lescents,
que tractaren de ll urs d rets trepit iats; al segon hi hagué can·
çons de l nostre poble sobre fet s
concrets ; i e l tercer fou una conferència-coBoqu i del bisbe, que
exposà com ve ia e ll la celebració
cie la Pass ió de l Se nyo r : record
del Jesús his tòric, del Jesús present en e ls qui pate ixen, del JeSl lS present e n les celebracions
litúrgiques. Es va publicar un
manifes t fin al.
AI ma rge totalme nt d'aquesta
Se tma na, hi hagué un incident ,
pro mogut pe r l'assemb lea d'atu·
rat s, que inte rrompé a la plaça
de Cort la processó de l dij ous
san t, en el moment que passava
la ima tge de La Sang : escampa-

ren uns full s demanant treball.
Hi hagué un cert avalot, inter·
vi ngué la força pública, hi va
haver de tinguts, qu e des prés foren amo lla ts.

Nous vicaris episcopals
Pe r la Quaresma, el bisbe e ns
imposà la pen itència de contestar una e nq uesta sobre la s ituació de Iu pastoral diocesana : revisió de les actuacions d 'e ll mate ix, de l vicari gcne ra l i dels
quatre vicaris e piscopals de zona.
L'enqucs ta era especialment de
cara al nomenament de nous
càrrecs a l consell ep iscopaL El
bisbe ha esmen tat diferents vegades les res postes. Ja se sap
que el vot dels p reveres (i el de
comunitats religioses i grups a
què es d irigí tambe l'enquesta )
és purament consultiu; sembla
que així ha estat.
També pareix que no hi ha hagut gaire entus iasme en les respostes i, sobretot, a e metre e ls
vo ts sobre cand idats a l'a lt íssim
min ister i. Però el sec tor conservador, promogut pe l casc antic
de Ciutat, sí que féu pro paganda e lec to ral i presentà lli s ta de
candidats; també e l grup de l'est
(Ma llorca de l'es t, s'entén ), en
un a ltre se ntit. Bé, a la fi ja
tenim nou consell e piscopal (al
qual desit jam a lmanco tres anys
de durada i més nombre d 'encerts): resten e l vicari gene ral
i el vicari episcopal de la quarta
zona, i e l de la primera serà e l
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Rd . Guil lem Payeras (ex-fundador de ls Cursets de Cristiandat );
ci Rd. Miquel OreU, que s'havia
dedicat especialment a la pastcr
ral matr imonial, serà el de ]a segona zona ; de la tercera serà el

qui fins ara ha estat rector d 'Alcúdia, Llorenç Sastre. Per altra
banda , Mn . Joan Bestard , ex-vicar i de la II zona, ha es tat nomena t di rector del Secre tariat Nacional cie Pastora l.
Els nomenaments, cal dir·ho,
han es tat més aviat acollits fredament. Tamp oc no es veu gaire

clar a ixò de la compos ic ió de l
consell episcopa l i la di vis ió de
l'illa en zo nes. Ciuta t am b l'afegitó d 'a lguns pob les és dividida
entre la primera i la segona
zona,

cosa

que

no

afavore ix

ge ns la pas toral de conjunt de
Ciutat, que és vertaderament
una unitat. Però, a dalt manen ...

Al tres noves pastorals
A Ja fi ha queda t cons tituït

e l Consell de Pas toral: dia 17 de
juny a ves pre. E l fo rmen provisionalment 6 1 m embres; sembla

que seran 76. Hi són presents el
consell episcopal, els caps de les
Delegacions diocesanes, 4 arxiprestos per les 4 zones; 4 religioses, elegides per la CONFER;
representants seglars de ls consells parroquia ls i dels d istin ts
mov ime nts apostò1ics .
Ta m bé han apa regu t les orientacions diocesanes sobre e l sagrament del matri moni , que en-
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traran en vigor e l dia 1 d'agos t.
lnsisteixen en l'acolliment i la
preparació, lleven la . lletra matrimo nial » que encara aqui s'havia d'anar a cercar a l bisbat
([ora d'a lguns casos ben especificats), també donen normes sobre la celebració mateixa, s 'intenta que la preparació i la celebració siguin a la mateixa parròquia o esglés ia, e S treuen e ls
aranze ls. Cal subretxar el respecte amb què tracta el tema
de l matr imoni ci vil i la Llibertat
re ligiosa que pa lesa, tot re marca nt e l caràc ter de sagrament
de Ja fe del ma trimoni c ris tià.
A la darrera crònica parlava
cie la di scuss ió sobre e stipendis
(. Quaderns., núm . 60, p . 57 ). El
projecte, molt radical, fou refuat
pel Consell pres bitera l. Se mbla
q ue des del bis ba t s'aconse lla rà
que es prescindesqui voluntàriament de l'a ntiga di sci plina canòni ca de l'es tipendi , com a lgunes
parròquies ja anam fen l.
Pe r cert que e n el proj ecte
d'est ipen dis es c riticava i es donava com a fi nit e l sis te ma beneficiari dins l'esglés ia, i de
darrera un cantó ens ha sortit el
no menament d'un Cc:1.nonge que
solem nement i amb molt d'alegria va prendre posse sió dia 19
de març . Un no arriba a e ntendre aquestes contradiccio ns contra una línia pas toral que des de
dalt es proclama que es vo l seguir, contra el pl a de retribució
econòmica, contra els nomenaments pe r 5 a nys, con tra el beneficis, etc.

Valencianitzar Mallorca?
No ar ri bam a quí a ta nts d'aldarull s, pe rò ... Ultres c rem a ren
ulla senye ra qua tribarra da davan t el monument de Jaume III
a Llucmajor (d'a ixò j a fa temps);
aques t mes de juny, pe r la festn de la policia municipal, membres d'aq uest cos cremaren senye res al seu quarter. S 'ha obert
c:x pedicl1l.

El Consell General In terinsula r encomanà a una comi ssió
d 'ex pe rt s un info rm e sobre la
bandera de Mallorca i de les Balea r s. Resul ta que hi ha un do-

cum en t -110 massa c1ar- de l
rei Sanç de Ma ll orca q ue concede ix a l Regne de Ma ll orques la
bandera de les qua tre barres i al
ca pda munt e l cas tell de l'A lmudaina sobre una franja morada.
Amb l'annexió a Catal un ya-Aragó
( 1343), aquí la senyera del rei i
de l poble fou la q uatribarrada.
A principis d'aquest segle ¡'historiador Pons i Fàbregues desenterrà la bandera de l «cas telle t )'>. r a ra tenim les bregues
(com a València) sobre s i només les qu a tre barres O e l castell e t i la franja morada inclosos.
La qües tió de les banderes és
s ignificativa però no ens hauria
d'encalent ir cI ca p . Però tot a ixò
-sobretot a les ca rtes dels di arisreviscola an tica talanisme
que e ls pal"tidaris de l'an tic règim (tan centra li stes, ells!) a tien
sense parar. 1 no s'adonen que
fer onejar la bandera amb el
cas te llet sí que podria s ignificar

el se para tis me radical de Ma Uorca (no crec qu e les a ltres illes
acceptin aques ta bandera ).
Per cert que el senyor Fraga,
en un a reu nió de l seu cong rés a
Fel anitx, va fer re ti rar un a ponència sobre les arrels ca tala nes
de la nos tra cultura. El Sr. Fraga això ho té ben clar !
«t'um {orm idille errandi "1t , com
deien els escolàst ics, gos re lacia..
nar a qu es ts fe LS a mb el re fú s qu e
c i consell presbiteral dia 12 de
juny féu d'una edició de l Nou
Tes tame nt , recollint e ls tex tos litúrgics, adapta ts, com Se sap, de
la vers ió o ficia l ca ta lana. Hi hagué moltes abstenc io ns - la im"
mensa majoriaa la vo tació,
pe rò foren m és e ls vots e n contra que els a favo r. Ara bé, per
què es dugué aquesta qüestió a l
Conse ll presbiteral? Perquè e l
cert és que e l Centre d'Estud is
teològics ja havia decidit, pel
se u compte, fer aques ta edici ó.
l Ics veus que s'alçaren en contra i propugnaren una trad ucc ió «més» mallorquina (no sé
com s' ho faran per fer una versió sense ca p parau la «cata lana»!?), en e l fons deuen preferir
més tos t e l acar-Colun ga, o la
«Biblia de J erusalén», estampada
a Madrid ...
Consti que a lgu ns preparen
un a versió molt «mallorquina»,
que no só n gens «separatistes»
de l'i dioma comú, però que d'a llí
ha de venir; i seria ben hora
que, pres t, el nostre poble tingués un Nou Testament en la
seva llengua: i això molt aviat
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es pod ria aconseguir aprofitant
els tex tos litúrgics.

Els nostres sants
Quan escric aques ta c rònica
estam celebrant les festes commemoratives de l SOè. aniversari
de la canon ització de santa Cata li na Tomàs. El bisbe ha publicat una carta pastoral ( I de
juny), on presenta el perfi l espiri tual i e l missatge de Sor Tomassela per als mallorquins d'avu i. H a eslat una avinentesa per
redescobrir la imatge vera de la
nostra Santa, que tant impulsà
a l s. XV I la reforma tridentina
i que lan bé escrivia en català
de Mallorca, com ho demostren
les ducs cartes que en conservam.
Per cert que, al final de la
carta pas to ra l, el bi sbe manifesta el seu desig de promoure la
canonització d e I beat Ramon
Ll ull: Pius XI, que dia 22 de
juny de 1930 canonit7.à Sta. Ca-

talina Tomàs i que era un gran
admirador de Ra mon Llull, pa rlà sobre aquest tema amb el bisbe Mira lles. Sembla que prest es
faran les primeres passes i seria
bo que aques ta fos una e mpresa
--com ha escri t .Correspondència~
de to ts els bisba ts i
els creients dels Països Catalans.
També el nostre bisbe ha escrit una exhortació sobre la beatificació de Mn. Costa i Llobera
(.Quaderns », núm. 60, p. 55), remarcant-ne la fidelitat a la vocació sacerdotal i esmen tant e l
seu diari espiritual.
I res més, per avui. Acabam
el curs amb les festes esmentades de santa Catal ina Tomàs i
amb la fe licitació al nostre bisbe pel vint-i-cinquè an iversari
de l'ordenació sacerdotal que
avui, dia 19 de juny, celebra a l
Seminari amb els preveres i dia
29, a la Seu, am b una concelebració eucarística per a tot el
poble.
Pere L/abrés

Solsona : tal dia farà un any

--=-- - -

M'adono, benèvols lectors, que
si vull segu ir e l fil perdut d'aquestes ressenyes em toca fer el
resum de ga irebé tot un any, com
el balanç de to t un curs. Déu
meu, ajudeu-me!
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No sabria pas dir si hem superat o no la caquèxia de la qual
us parlava en e l número 58; el
que sí és cert, al meu semblar,
és que els solsonins ens trobem
al cor d'una paradoxa: mentre

hi ha persones i grups reduïts activíssims, plens de molt bona voluntat -el bisbe Mique l, el primer, sense cap afany d'a dulaci&-,
la resta va fent la viu·viu com
d ese nc isada, d esesperançada ... o
esperant un miracle del cel. Em
refere ixo a ls capell ans, és clar,
la gen t de missa per exceHènc ia;
l'altra, la gent de tropa que en
diu no sé qui, cada dia més indiferent i d esentesa. Dit amb a ltres paraules: si a l'esforç que
hi posen alguns es produïss in els
res ulta ts corres po ne nts, e l carro

anIria

sobre

rodes;

en

altres

temps bé rutllava prou més, s i
més no pe r inèrcia, sense tant
oli.

Pels camins de
Sant Pere Claver
A l'entorn del bressol del san t
miss ioner en l'escaie nça del quart
cen tenari de l seu naixe ment, s'ha
intentat de fomentar un c li ma de
comuni ó ecles ia l, l'exponent més
e loqüent del qua l ha estat el viatge apostò lic d el bisbe Miq uel a
l'Amèri ca Llatina. Ajorna t dura n t
un a ny, es pogué dur a terme
després d e Pasqua. H a servit per
a crear consciència missionera
en la nostra església, de cara c nfora s i més no. '::s a dir, ha relliga t amb el bis bat -o el bisbat
am b e lls- la do tze na llarga d e
preve res solso nin s que treballen
a l Brasi l, Xi le, Perú, Uruguai...
Ells, d'aqu es ta visita, n'han res ultat molt co nfortats, el pas tor

molt complagu t i la diòces i, rcpresen tada sobretot per les famílies dels miss ioners, ed ificada
i emoc ionada. Podríem dir que
e ls grans fervors
missionals
d'an ys enrcra que s'havien traduït en recaptacions ex traord inàries i en flors espiritua ls, ara han
donat co m a fru it aquesta rea litat concreta, la intercomunicació
personal entre les nostre esglés ies, que no pot sinó fer bé a
unes i a ltres. Val a dir que les
campanyes anua ls portades a terme pel Full Diocesà so ta l'eslògan «Nadal missioner. ha n afavorit no poc aquest ambie nt i
aques tes relacions.
A part d'això, la vila dels càntirs s' ha convertit enguany en cita
obligada de totes les trobades
diocesanes, en e l melic del món:
missa cris mal, ordenació presbite ral, catequis tes, rel ig ioses, jovent, famílies de missioners, e tc.,
e tc. Ja n'haureu vist el cale ndari
d'actes commemora tius. Fins i tot
el pare Arrupe h i ha tret el nas.
I pe l setembre propvinent se rà
to ta l'Església catalana, encapçalada pel s se us màxims j erarques ,
la que hi acud irà es pecialment
invitada.
Una bell a carta pastoral ( . Un
ca talà per als a ltres»), dues biografies de l sant (una en català,
de l P. Joan Gabernet, i una alt ra
en castellà, del P. Pedro Lamet,
a mbd ós jesuïtes) i una auca popula r han servi t de suport publicitari a la campanya, a més
del bu tlletí editat per la Comiss ió del TV Centennri. Per cert
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que aquest ha trobat també ressò
a les pàgines de .L'Osservatore
Roma na . del dia 16 de març. A
fer notar que quan es refereix
a la vila natal de .l'esclau dels
esclaus», diu simplement: . Ver·
dú, provincia de Lérida (España ). , senSe la més lleu aHusió a
les esglés ies mares de Vic i de
Solsona a les qua ls la parròquia
verdunina va pertànyer succcssi·
vanlcnt, ni a Catalunya, és clar.
Es limita a la nomenclatura civil
oficial d'abans de l'Estatut. Què
hi farem!

AI s ervei de la comunió
Sobre «La comunita t cristiana »
ha versat e l treball del curs que
. ra s'acaba . Hi han participat
amb més O menys convicció un
nombre considerable de grups
(els tren ta inicials s'han anat mul-

ti plican t ), en tre parroquials arxiprestals (de capellans sols, de capellans i laics, etc.). El pla d 'estud i, aprovat pel Consell del Presbiteri, comprenia tres e tapes
coincidents amb els tres trimestres del curs, com un ve ure, ju tjar i ac tuar de l'enquesta clàssica. Primer, com hauria de ser la
comunitat ideal a la llum d'un scguit de textos escollits. Segon,
qu_ines comunita ts tenim i com
les tenim en concret. Tercer, què
fer. Veurem quin resultat donarà
tol plegat. Hi ha qui pensa que
això és entretenir la ga na, fer volar coloms, una campanya com

tan les que s'esgoten en s i male i92

xes i que no arriben a trencar el
cercle d'uns quants iniciats ... El
que és evident és una cosa: que
no hi ha comunitats vives per
aquests mons i monts de Déu.
Per això se'n parla ta nt. Com
qua n dura nt la guerra eS parlava
tant de pa.

Moviment clerical
Tenim quatre hereus més i aviat
c inc, de manera que pel que fa
a ordenacions presbiterals aques t
ha estat un any ben fecund per
a nosalLres: Joan L1adó i Vilaseca, «el savi L1ad6», que li diuen,
catedra l de Solsona, 15 de setembre; Climent Capdevi la i Riu, . el
Cli m », i el pare claretià Josep
Roca, Gironella, 30 setembre;
Joa n Carreres i Puig, el diaca polèmic, Cervera, 13 d'ab ril; i Antoni Boent i Trilla, bon israelita,
Navàs, J de juny.
Pe r contra, hem tingut s is bai·
xes: Domènec Boixadera i Com·
pany, 74 anys, no ga ire amic de
me tges, Berga-Gargallà, 7 d 'agost ;
Urbici Santamaria i Comaposada,
79 anys, un monument d'huma·
nitat, Balsareny, 6 de novembre;
Josep Clotet i Ribó, 68 a nys, bisb e de l'alta muntanya, Sant Llorenç de Morunys, 17 de novembre; Josep Tomàs i BaJlús, 69
anys, un bon company, Gironella,
2 de maig; Ramon Soler i Montalà, 49 anys!, un tros de pa beneït, amic meu d'infantesa, Avià,
JO de maig; Ramon Espert i Burgés, 91 anys, e l canonge, un bisbe

sense mitra (en te mps del Franco n 'hi havien ofert quatre i les
ha via rebutjades totes!), l'home
de més prestigi moral del nostre
bisbat de mig segle ençà, tot un
apòs to l, to t un professor, tota
una ins titució, Solsona·Berga, 10
cie juny.
Formant part d 'aquesta problem à ti ca hi ha el t reball iHusiona t

i si lenc iós que va po rtant a te rm e
l' Equip

V ocaciona l

promovent

trobades d'ado lescents inquie ts
qu e no descartin d'enlrada ]a poss ibi litat de la crida .

Calaix de sastre
El b isbe Mi que l va començar
per la Quares ma pro ppassada la
qu e ell en diu la seva segona vis ita pastora l i que oficialment és
la primera; va començar-la per
la pa rròqu ia i a rxiprestat de Solsona i s'ani rà es tenent a poc a

poc a r reu de l bisba t . S'intenta
qu e no s igui una v is ita al ve ll estil ca nònic si nó que tin gui una
incidència. pastora l. Ve urem .

E l Consell del P resbiteri ha estat re nova t e n part reglamentàriament : hi ha hagut escassa parti c.i paci 6, sím p tom a eloqüent del

poc inte rès que desperta en l'actua lita t un o rganis me en el qua],
arran de l Concili, s'havien posat
tan tes es pe rances.
Pe l se tembre de l'any passat es
van renova r també e ls arxiprestos: anys enre ra l'esdeveniment
hau ri a suposat un canvi no table,
avui ha passat gairebé sense pena
ni g lò ria.

Dura nt l'any he m rebut la visita a pos tòlica de tres bon~
amics: Josep Junyent i Joan Busque ts, que han pres pa n en els
nos tres recessos trimes trals, i Josep M. Rovira i Be lloso, que ha
diri git a mb la co mpe tènc ia que
l'acompanya unes jornade s diocesa nes sobre e l tema de la comunitat, no massa concorregudes
pe r cert. A notar, pe l record immillorable que va deixar e n tols
e ls ass is te nts, els exercicis espiri tua ls que va donar a mitjan selem bre don Marcelina Leg ido , de
Sa lama nca, així com e ls altres
exercicis que dóna aquests dies
Mons. J osé Mé ndez, a rquebisbe
de Granada. De manera que pe r
predicadors, encara que vingu in
de ll uny i ho facin en cas tellà, n o
quedem; e l q ue passa és q ue e ls
oïdors, a l'hora d'i nscriure's, es
ran més aviat sor ds.
A Sant Pau de Casserres (Be rguedà) es van ce lebrar la tardor
proppassada no sé quantes trobades de cons il iaris catalans de
joventut, almenys tres. Ta mbé a
Solsona tingueren lloc un es jornades de pastora l ru ra l, p e l setembre farà un any, amb una cinquantena d'assis tents provi nen ts
d'arreu dels Països Catalans, encapçala ts pe r dos b is bes, Moncadas i Cam prodon, i a mb ponències a càrrec de Ramo n Prat i
Cas imir Mart í.
On hi hagué una concentració
de m itres de no dir fou a Tàrrega ,
el dimarts de Pasqua, en ocas ió
d'inaugurar e l nou edific i parroquial: Tarancon , Moncadas,
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Martí. .. i encara potser n'hi ha·
via algun altre d'amagat, perquè
aquell dia el qui va lluir amb tot
l'esplendor de la porpra cardenalícia fou l'ex-bisbe de Solsona,
tot i la seva fòbia contra les pobres autonomies.
[ per últim, una troballa que
pot ser històrica: El «martyrium»
de sant Eudald, a Sorba? Les investigacions dutes a terme per
un equip d'estudiosos sota la direcció del Dr. Man uel Riu, catedràtic, pod rien donar resposta
afi rmativa a l'anterior pregunta.
L:"1 rotonda que s'ha descobert en
el conjunt arquitectònic de l'es·
alésia parroquial d'aquest poblet
(93 habitants) de l'arxiprestat de
Cardona, da ta del segle VI i podria ser la cripta funerària de
sant Eudald, hipòtesi que posa en
quaran tena les relíquies del màrtir conservades a Ripoll. A part
de l'interès hagiogràfic i històric
de la descoberta, als bons pagesos
del lloc els forneix un nou argument, i no gens menyspreable,
per a defensar-se del projecte oficial que pretén de negar·los amb
un pantà.

1 em penso que ja ho he d it
tot, o gairebé tol. A afegir-hi només que la baluerna de l'antic palau episcopal, o rgull de tots els
exceHentíssims i reverendíssims
que hi havien residit, és objecte
d'una reforma interior sense precedent s, que li restitueL-x una dig·
nitat artística i pràctica que mai
no havia tingut en lre les diver·
ses vo ltes dels soterranis desti·
nades a reunions, delegacions i
arx ius, els baixos destinats a cú·
ria, el primer pis a residència
episcopa l, el segon pis a amp lia·
ció de l museu i una espècie d'à·
tic a una comunitat de religioses. A l'edifici nou del seminari
també s'hi faran obres dintre
poc, per tal d'adaptar-lo als nous
serveis pastorals que presta. En
resum: estem d'obres. Treballem,
si més no, de paletes. I els paletes semp re estan en gràcia de
Déu : gràcies a Déu quan vénen,
gràcies a Déu quan marxen .
Estem d'obres ... i de vacances.
Vostre,
Climent Forn er
Navàs (Solso na), 8 juliol 1980

Crò nica de Tarragona
Consell diocesà de pastoral:
cap a la segona fase
El quatre de maig passat, foren convocats al coBegi Sant Pau
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de Tarragona, tots e ls moderadors i secretaris dels grups, que
hi assistiren majoritàriament,
per a revisar el treball i reemprendre'l en el segon bloc de la

prime ra fa se. S 'Inicià la trobada
a mb la celebració de , 'eucaristia , presidida pe r l'arquebisbe,
Dr. Pont i Gol, e l qua' insis ti,
en la seva reflex ió, sobre com els
a pòstols, moguts per l'Esperit, escam pen arreu el missatge de Jesucrist, creant mi nisteri s segons
les circ umstàncies ( tema a tre-

ba llar en l'esmentat segon bloc),
en l'expectativa del món nou que
ens ha estat promès, que esperem i pel qua l llu item .
A migd ia, Mn . Mi quel Ba rberà
moderà un d ià leg entre tots, on
es comentà com van arriban t les
conclusions dels tres primers le-

mes (sob re l'Església), que constitue ixe n e l primer bloc; s'i nformà també del treball que s'està
fe nt per tal de sistematitzar les
conclus ions, el resum de les
qua ls podrà ja recollir-se a fi nals de setembre per a revisa r-lo
e n els grups , es mena r- lo segons
es c regui i acceptar-lo defin iti vame n t, els dies 18 i 19 de desembre, m i tjan çant una vo tació en

la qua l prendrà part un represen tant de cada grup .
Mn . Josep Martí va presentar
el segon bloc de treball : «E ls
minis teris en la comun it at eclesial», desgranat e n tres temes,
«el min isteri global , tal com el

presenta e l Nou Testament», a
parti r de les funcions que l'Esglés ia ha d'assu mir especlficament: tes timoni, comunió, celebració i servei; a partir d'aquesta missió ún ica i m inis terial es
reflexionarà en el segon tema sobre «els m inis te ris particulars

dels CrIs tlans_, la seva estructuració i divers ificació, fon amenta nt l'anà lisi en textos del Nou
Testamen t, de l Conc ili Va ticà 11
i en documents poste riors; e l
tema tercer in tenta «ressr tuar els
mi nisteris més clàssics (bisbe,
preve re, diaca) en aquest nou
context de ministeris més di ver·
si fi ca ls i particulars» .
Com pa l veure's, la segona fase
del Consell ja s'apunta, els representants de ls grups començaran a exe rcir ll ur func ió re pre·
sen tat iva. Com a nota esperançadora, cal notar que la Delegació
de joves ha a daptat els qüestionaris per a grups que s'interessaven per par tici par-hi : una tren·
tena ja han demanat el material,
i s'han incorporat plenament al
Conse ll. Aques ts grups van re·
uni r-se el 24 de maig a La Sa lle
de Reu s per ta l de rev isar el treball iniciat i s ituar-se en e l conj unt del Consell.
Remarcar l'optimisme no vol
pas di,- ig no rar les dificultats:
resumir to tes I e s conclus ions
(més de dos-cents grups), fer-ne
Ja s íntesi, man tenir el ritme constan t de t robada en e l grup, e tc.,
s uposa temps, en mo lt s casos
obri r-se a un s istema de treba ll
nou i desconegut. Esperem, ma l·
grat to t, descobrir noves dimen·
s ions en el nostre sentir-nos Es·
glésia, es desvetllen noves il·
lusio ns, te nim ganes de trobar·
nos : ja es veié ci quatre de maig
passat, quan s'apuntà la po ssibi·
litat d'una trobada conjunta de
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tots e ls components dels grups
durant el curs 80-81.
Pasqua juvenil a l 'Alforja ...
Uns vuitanta nois i noies de

grups de l MUEC de Tarragona i
de parròquies de l'Ale ixar, Maspujols, Vila-seca, Reus, Cambrils,
l'Alforja, la Canonja i Salou es
concenlraren a l'Alforja per tal
d'aprofundir i celebrar plegats la
seva fe.

Aquesta convoca tòria té història! Des del curs passat es tan
in Lents, en aquesta zona del Bah
Camp, per programar conjunta·
ment els objectius dels grups de
catequesi de joves. Alguns d'ells
han opiat per la revisió de vida,
com a esperit i com a mètode,
per ta l d'aprofundir la seva opció; aquests, que assistiren a la
Irobada d'inic iació del 2 de març
a Cambri ls, són els que, per )a
semblança de pedagogia i d'esIii , s'uniren als grups del MUEC
i, uns i altres. a la comunitat
pa rroquial de l'Alforja, la qual
aco Bí els joves en les seves llars
i en les celebracions pròpies d'aquests dies.
Aquesta celebració no va ser
una cosa deslligada del ritme
no rmal de les reunions setmanals. Les aportacions de Josep
A. Ferré, Mn . Joan Curieses i
Mn. Pere Dalmau ajudaren a ressituar constantment el treball
dut a terme en grups reduïfs:
viure la vida segons l'Evangeli
s uposa una actitud molt concreta (dijous sant); sovint la nostra
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act.itud és, però, poc s incera o
distreta (divendres sant); ens cal,
doncs, reconciliar-nos per tal de
reprendre e l nostre camí amb
esperança i apropant-nos als a ltres i al món amb una act itud
nova (dissabte sant al matí) que
ens permeti d'encendre la Llum
única en la nostra nit.
Cal remarcar que la celebració
fou molt viscuda; i és de suposar que en successives trobades,
a ixí com en la reunió setmanal
dels grups, caldrà fer-ne memòria.

... i a Poblet

A Poblet es convocà la . Pasqua jove missionera» per a grups
de Barcelona, Lleida, Manlleu,
Montblanc, Tarragona i Vilafranca del Penedès. Uns missioners
s 'encarregaren de la coordinació,
a mb la coHaboració directa de
Mn. Albert Palacín, de Mon tblanc
i dels grups de «camins oberts »
de Tarragona. Hi van acudir uns
dos-cents jo ves de grups que han
orientat la reflexió i les ac tivitats
cap a la problemàtica del tercer
món.
El manifest fina l sintetitza el
treball fe t en estones de reflexió, de pregària i d'esba rjo: e ns
cal ser autocrítics, no hem de
servir-nos del nom de Jesús i de
l'Evangeli sense donar-ne tes timoni i man ten in t una actitud passiva davant la vida; ens comprometem a fer un esforç constant
per valorar les coses petites, viure el que diu Jesús i no dir el

que Jesús va viure, sentir-nos solidaris i companys de gent de
totes les generacions, i perquè
els marginats no siguin per a
nosaltres un tema de reflexió sinó
e ls nostres companys.

Trobada diocesana
de catequiste s
El diumenge 20 d'abril acudiren a Valls catequistes de diferen ts parròquies del bisbat, convocats pel Secretariat de catequesi; e l treball es féu entorn
de tres blocs: Jesuc rist, el catequista i els diversos integrants
de la cateques i (pares, nens, adolescen ts, adults, societat, etc_lo Es
pretenia fe r un intercanvi d 'experiències, pe r tal de recollir el
que necessiten els ca tequi s tes per
a millorar e l seu servei a l'Església. Van conc retar-se diferents
eJements a posar en joc: cursets
bíblics i de teologia, pregària,
esforç per tal de lligar el que
creiem amb e l testimoni que en
don em, necessitat d'una normati va ge neral a nivell de bisbat,
etcètera.
Es va valorar positivament,
com una experiència que cal anar
sovintejant, per taJ d'enriquir
mútuament les diferents comunitats en e l seu aspecte catequètic.

Jubileu

8

Siurana

Fa 298 anys es fixà una antiauíssima tradició d 'acudir a Siu-

rana, parròquia mare de les diferents parròquies que l'envolten, per tal de retre-li homenatge i venerar-hi la Mare de Déu
de Siurana, la seva patrona. Aixi,
cada 9 de maig, nou pobles s'hi
senten convocats ... Enguany, després del robatori de la imatge
romànica del segle XII el ma rç
de l'a ny passa t, el jubileu va prendrc un to diferent. El diumenge
4 d'agost s'hi duia una nova imatge, de l'escultor Ramon Ferran ,
acom pa nyada d'una manifestació
d'innombrables persones .
Ai xí, el Sr. Arquebisbe, a les
12 de l matí, des prés de beneir la
imatge va celebra r-hi l'euca ri s ti a,
precedida de la celebrac ió penitencial, i, a la tarda, Mn . Miquel
Barberà comentà e ls misteris del
rosa r i, me ntre la ge nt l'anava resa nt , tot actualitzan t, així, una antiquíssima tradició, plena de sentil per a la ge nt d'aquesta zo na
del Priorat.

Trobada del moviment
Fe i Llum a Poblet
El moviment Fe i Llum celebrà
a Poble t una trobada oberta a
ge nt d'a ltres bi sbats. fins i tot de
fora de Catalunya. S'hi van trobar
un gran nombre de nois i noies
deficients menta ls amb e ls seus
monitors i familiars , pe r tal «de
conèixer e l que se 'ns demana i
que amb l'alegria de viure junts
en Jesucris t aprenguem a donar
sentit a la nostra vida i a les
persones amb les quals estem-,
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La trobada s'a cabà a mb la cele-

bració de l'eucaristia, a la parròqu ia de l'Espluga de Fra ncolí. Al
fi nal es féu un comentari de l'anada de conj u n t . Lourdes-8 1•.

Per a acabar

Com cada vegada, és impossible
encab ir-ho tot. Anotem la resposta que els capellans de l'arq ue·
bisbal van donar a la crida al recés del dill u ns sa nt. Van acudirhi en gran nombre. Va haver-hi :
la missa crismal, posterior trobada al seminari, comen taris 50-

bre la c inqua ntena pasqual pe r
Mn. Romua ld Vi ves i Mn. Salvador Ba rdule t; ta mbé hi eren els
es tudiants del Seminari major, a
dos dels quals, Josep M. Ba m és
i Josep M. Font, se'ls confe rí el
mi nis te ri d'acòli t el dimecres de
cendra. Deixem cons tància, també,

de les asse mb lees par roqu ia ls de
Sant Pau de Tarragona, de San ta
Maria del Mar de Salou. [ desitgem un bon es tiu a tothom, un
bon acabament de curs i un miliar come nça ment del curs vinen t,
que ja s'apropa.

Joan-AnlO" eelió

Urgell : El Ministeri de Cultura ha recollit
valuoses obres d'art
En molts pobles de muntanya

la gent ha marxat a ciuta t i )'a l-t
resta a llà en la soleda t o e n companyia de ls pocs veïns que encara no han e migrat. Aquesta s it uació plan tej a greus problemes,
e ntre a ltres la cus tòdia de les
obres d'art. Quina és la soluc ió
millor? Els responsables cercaven sortides que asseguressin les
obres d'art i que plaguessin a l
poble. Mentres tan t, l'art restava
a l'abas t dels lladres i dels especuladors, protagonis tes de les
seccions informatives de la delin-
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qüènc ia. El Minis teri de Cultura
ha pres la iniciati va. Coratjosament.

La setmana de l 21 a l 28 d'abril , e l De lega t provi ncial de
Cultu ra, Sr. Ta rragó, complint
ordres del Minis teri corresponen t, reco llí valuoses obres d'ar t

en diferents pa rròquies de l bisbat. Prèviament ho havia comu-

nicat a l Sr. Bisbe i la diòcesi
gestionà el traslla t de les obres
a l Museu d iocesà, en lloc d 'ésser
custodiades més lluny. El Ministe ri hi accedí. S'avisà oportuna-

ment els rectors de Ics esglésies
afectades perquè comuniquessin
la decisió a les comunitats.
En les visites a les parròquies
hi havia també una representació
del bisbat. En a rriba r als pobles,
el S ... Ta r ragó e nsenya va a ls fidels l'ordre ministerial i signava un docume nt en què cs responsabilitza va de la cus tòdia de
les obl'es. El dia 24, a la Noguer ~ , rceolU qua tre ima tges de la
Ma re de Déu: de l Cas te ll, de la
Llet i de l Roser, de Cube lls, i la
de Ics Ave ll a nes. L'endemà re tirà e l Sa nt Cri s t d 'Aine t de Besan, el retaule i les Mares de
Déu de Be ll era (Sa rroca ) i de La
Torre. El dia 26 recollí un sa·
gra ri i un antifo nari de Conques
i les Mares de Déu de Be ra nui
i de Conques. To t aquest art està
en dipòs it a l Museu Diocesà i el
Bisba t té e l p l"Ojecte de fer còpi es de les ima tges que rebie n
culte per a posa r-les al seu lloc.
Això ja s'està fe nt amb la imatge de Sa nta Maria d 'Urgell: el

21 d 'abril fou portada a un tall er de Ba rcelona per a fer-ne
una còp ia que presidirà la primera església de l Bisbat.
Ara cal que tothom faci un
esforç de compre nsió i que s 'evi ti de bas ti r monume nt s calumniosos damunt uns fe ts que, més
que ningú, afecten e ls cris tians
d'Urge ll . No seria è tic caure u n
alt re cop e n e ls paranys de confusions de magògiq ues. Ba rrejar
expoliació i prudència seria una
fo rma maliciosa d 'afavo rir l'acc ió de ls Unl CS c ulpa bles d'aquests determ inis: e ls lladres i
especul adors del patrimoni de l
poble. A Iotes les expo liacions
de la muntanya s'hi afegiria una
a lt ra vegada la de la in formació
tende nciosa.
La so luc ió que s'ha escollit a ra
és la que té més ga ran ties, i també la més raonab le. No és la més
agrada ble als devo ts i és possi·
ble que tam poc no sigu i la més
comprens ible pe r to thom.
Antoni Mirll b e t

Vic: var ietat , tanmateix
Ara que tant es parla de les
autonomies nostrades, hom llegeix sovint en els papers el terme «descen tra lització» (santa
pa ra ul a!). Pe l que sembla, ja no
ca ldrà agafar el pont ae ri cada

dos per tres, per a resoldre moltes qüestion s polí tiq ues o administratives, i les gestio ns, les resoldrem a la barcelonina plaça
de Sa nt Ja ume , potser a l so de
la tenora i amb aromes de Mont-
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serrat. Confiem que Sant Jordi ,
e l cava ller, i l'a ltre Jordi, l'honorab le, guiïn el poble amb encerI pel bé d'una te rra q ue ma i
no ha abjura t la seva mi Henària
persona litat.
Aquesta introd ucció ve a propòsit del ret que a les cròniques
de «Quaderns. hom té la impressió de mencionar força notícies
ubi cades en la cap ita litat, Vic en
el nostre cas, i poques en d'altres indrets del bisbat. Ma lgrat
que hi ha notícies d'àmb it genera l d iocesà, seria bo que sovin t esmentéssim fe ls i rcaJit7..3cions de caire pastoral de llocs
diocesans diversos. Així no cauríem en e l ja suficientment blasm at «centra lisme . i les aportacions d'uns e ns enriquirien a
tots; ací faríem c i que se'n diu
la posada en comú (sempre m 'ha
ret gràcia aquesta expressió que ,
no sé perquè , m 'evoca un galliner). Bromes a part, di guem que
a ixí com Catalun ya no és sols
Barcelona, la diòcesi vigatana no
és sols Vic, s inó la ge nt que
neix , creix i mor des de l'Anoia
a Coll d'Ares, i des de la Font
Vel la de Sant Hilari a les mines
de Sallent.
Si ens assaben teu de notícies,
prou que sortiran aquí. Com
aq uesta q ue ara ve, per exemple .

A Manresa bufa "Esperit
D'ent re les variades realitats
cristianes de Manresa -algu n
di a parlarem de l Consell Pasto100

ra l interparroquial, que bé es val
un a crò nica- avui ens referirem
a un moviment a pos tò lic força
arre la t a llà, que és el de la Renovació carismàtica.
La cosa començà ara fa uns
s is anys q ua n el P. Negre, jes uïta, es reuní amb un grup de
perso nes que tenien ganes de
pregar j untes, a panir d'uns
punts bàs ics com: gus t de l'oració, red escob riment de la paraula de Déu, posar Jesús com a
ce ntre i Senyo r de la vida, presa
de consciència de la devoció a
l'Es perit Sant amb valoració de ls
seus dons i carismes sempre presents en l'Església, i recerca de
cam ins per a una vida de com unitat.
El grup inicia l va anar per severant i creixent, i quan e l j es uïta fou destinat a una a lt ra
pob lac ió, el grup s'integrà a la
vida parroqu ial, ara en concret
a la Par ròquia de Sant Pere
Apòs tol.
Ac tivita ts? Bàsicame nt d'orac ió, centrades en la pl-egària comunit à ria de cada setmana, junt
amb un a es tona d'ins trucció. A
l'hora de p regar es dó na mo lta
impo rtà ncia a la pregària de
lloança i d 'acció de gràcies, lOt
dins un clima d'espontaneïtat i
sense normes establertes. ¿ l!s
estrany, doncs, que sovint preguin amb els braços a lçats i amb
cara de pasqües? Per la Quaresma tenen e l que en d iuen e l seminari de les set setmanes, amb
una ins trucció setmanal a ls germans que han manifestat ga nes

de continuar en e l grup, una vegada conegut. Ta mbé coHaboren
e n les ac tivita ts essencialment
pa r roquia ls com fer de catequistes, lectors i anima dors de l'euca r is tia, monitors, e tc.
Din tre un à mbit més am p le,
s'assis teix cada mes al recés dels
germa ns de Ba rce lona i a d 'a ltres troba des amb d ifere nts grups
de Cata lun ya. Per Pasq ua, organi tzaren la «Pasqua ca ri smàtica »
a S a nta Cecíli a de Montserra t, on
s'ap lega re n un gra n nombre d e
ger ma ns, jovent en especial, dintre un bon cl ima de companyonia i de fc. Tam bé procure n assis ti r a l'assem blea «nacio na l»,
l'ú lt ima de les q ua ls presidiren
e l carde na l Suen ne ns i e l unci
Apostò lic (òndia, tu! ).
Cal destaca r la se tmana de
sace rdo ts integ ra ts en e l movimen t, que es té regu la r men t a l
Tib idabo, a mb ass is tè ncia d'un
ce n tenar.
Amb tot a ixò la Re novació car is mà tica té s implemen t l'atrevjmen t de ser un corre nt de gràcia que renovi l'Església i que
com a ta l desa pa regui qua n
aquesta s igu i tota lme nt renOvada. La qual cosa vo l d ir que la
fe ina va per lla rg. Hem posat
l'exemple de Ma nresa, puix d 'allà
n 'hem tingut no tícia més d irecta , però no cal dir que hi ha
a ltres gru ps, per exemple el s
d' Igua lada, que també intenten
viu re la pregàr ia i porta r l'evan geli a to ts i a tot. Ac tua lmen t
són uns dos-cen ts grups a to t
l'es tat i s 'espera que en la p rò-

xima assemblea «nacion al- hi
assis teixin unes cinc mil persones, especialment joves.
L'Esperi t bu fa de valent a la
ciu ta t de l Cardener. L'alenada de
la gràc ia no la pode m a turar.
CO I11 no és poss ib le posar portes
a l bosc. Ve niu , Es peri t Sant !
Dues trobades
del Consell del Presbiteri

Da rreramen t, s'ha reunit pe r
d llcs vegades e l Co nsel l de l presb ite ri p res idit pel b isbe Ramo n.
Dels te mes trac ta ts, de ls qua ls
es dó na puntua l no ta a to ts els
sacerdots, no es pot d ir que siguin tra nscendenta ls ni engatjats
profunda me nt dins la p roblemàLica ecl es ia l. Apuntem-los breume n t, pe rò.
Di ue n, i no pa pc r primera
vegada, q ue s'ha de reorgan itzar
l'econom ia d iocesana. A fi d'atalaiar nous hori tzo ns, s'invità
Mn . Alsina , vica ri episcopal de
Solsona , per ta l que exposés el
run c io namen t de 1'«Ajuda a l'Esglés ia », experi è ncia que es porta
a te rme en aque lla diòces i fa a lguns a nys. La xe rra da fo u mo1t
pas tora l i cla rificado ra, co sa que
en qües tió de núme ros no és
pas fàcil. Es ve u que pe r a a ixò
e ls solson ins hi tene n la mà trencada. Conclusió: que s'est ud iar à
la qües tió, o s igu i, res d e nOu
sota el sol. També es passà un
in forme sobre e ls ci nemes parroq uia ls i es rema rcà, com a crite ri
gene ra l, que s'ha de busca r la so101

lució perquè passin a entitats
municipals. O sigui: se'n fan del
Charlot o el cinema del rector
semblarà una carnisseria; per a
això, més val plegar.
Altres punts foren: que es rea·
lilzi un inventari d'edificis religiosos i obres d'art propietat de
les parròquies. per a saber què
tenim i com ho protegim, que

e ls robatoris pietosos ja són «demasié». Per al tra part, s'aprovaren unàn imement les normes so--

bre la «Func ió pastoral de ,'arxiprest», la missió primordial del
qual és promoure i dirigir el tre-

ball pastoral de l'arxiprestal. Enlre altres funcions, té la de donar parer sob re el nomenamen t

o [¡'asllat de sacerdols de la
zona, cosa que, indefectiblement,

aixecarà butl lofes.
El Sr. Bisbe informà, entre alIres punts, sobre la necessital de
rer un esforç per una pasloral
de reconciliació, va lorant la comunió eclesial; de pensar amb
responsabilitat sobre les voca·
cian s sacerdotals; i d'agafar-sc
amb interès el procés de beati-

fica ció del Bisbe Torras i Bages.
S'ha editat un lríptic sobre el
bisbe de la Renaixença.
I res més, excepte que en cada
reunió hi ha e l dinar, sobri, eh?,
que no solame nt de consells presbiterals viuen els delegats.
Un nou sacerdot
Quan, en temps reculats, s'e queien les ordenacions massives
de sacerdots, gairebé no eren no-
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tícia. Avui, un nou sacerdot és

un do de Déu i un motiu de joia
i d'esperança per tots. Per això,
sacerdots i fidels ompliren de
gom a gom l'església de Moià per
a participar en l'ordenació de
Mn . Josep M. Riba i Farrés. El
novell sacerdot és professor del
seminari , consiliari diocesà d'escoltes i els caps de setmana serveix pastoralment la parròquia
de Moià. De feina n'hi ha molta
per fer i arriba al sacerdoci a
bastament bregat. Si la seva ordenació fou el plat fort de la
jornada, la torna, dit respectuosament, fou l'ordenació diaconal
de Mn . Ramon Donada. Un sacerdot i un diaca nous, no és
cosa de cada dia. L'Església que
camina a Vic se n'alegra i prega
i'Esperit que els iHumini . AI.
lelu ia!
Jnrnada sacerdntal
IO.S una diada, ja feia tradició,

els dimarts sant. Uns cen t cinquan ta sacerdots es reuniren al
~ cmi nari per a participar en la
missa crismal, presidida pel
Sr. B isbe, que pronuncià l'homi-

lia. A més, també religioses i fidels prengueren part en l'acte litúrgic. Després escoltàrem una
exceHent exposició sobre l'enCÍclica «Redemptor homi ni s », feta

pel Dr. Antoni Oriol, que ja està
dit tol. En acabar, alguns afirmaven que segurament havia trobat més co nceptes a l'encícl ica
el Dr. Oriol , que els que hi devia
posar el mateix Papa; un elogi

merescut, oi? Cap al migdia, tots
ens unírem en un, també excellent , dinar de germanor que,
com cada any, és a càrrec de
«l'empresa ». Qu e duri ! En el
transcurs de la jornada s'home-

natj à els sacerdo ts que ce lebra·
ven enguany les noces d'or i d'argent, i es llegiren ensems tele-

a les Jornades «nacionals » d'informadors religiosos. H an estat

força bé. Sempre s'a prenen coses, i més nosaltres, pobrets i
alegre ts de províncies, bo i escoltant disertacio ns de les pIornes sagrades de la ca pita l. Ah,
i que cons li que l'a mic Jordi Pi·

grames i ca rtes d 'adhesió dels

quer, de «La Van guardia », tot
xa no xano i com qu i no diu r es,

sacerdots missioner s a l'ex terior,

ens endin yà un a m agis tral lliçó

i la que ma i no fa lla, del Bis be

sobre periodisme d'informació
religiosa, que aneu-li al darrera!
Per la resta, l'entorn de «los madriles» com se mpre; agafaves un
laxi, i en manifestar-te català,

de Girona; és un tornar a les
arrels, torellonenques i vigatanes, de l bisbe Ja ume. La c1oen·
da . com sempre: assemblea de

la Mutua litat. Tot colla, lo t rut·
lla. En aques ls lemps? Miracle,
m iracle!

ja sorlia qu e s i en Terradellas,
q ue si el F. C. Maradona . Es veu
que a ixò els lé desllorigats.
Fin s a la pròxima.

Torna nt de Madri d
Acabem aques tes ratll es en tornar de Madrid, on hem assistit

Vic, pri meries de maig del 80.
Xavier Coll
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