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ESGLÉSIA I
SOBIRANIA NACIONAL
En el seu dircurs a la UNESCO el dia 2 de juny passat ,
Joan Pau 11 es referia a les estreles relacion s que exisfeixe,? entre cultura, nació i sobi rania.
«La nació és la gran comunitat dels homes que es tan
units per lligams diversos, però sobretot, precisament,
per la cultura. La nació existeix "pe r" la cultura i
"per a" la cultura, i és, doncs, la gran educadora dels
homes perquè puguin ser m és en la comunitat».
Aquest lema enllaça amb la distinció en tre «Estat »
i «Nació», de tanta tradició en la his tòria del cata/anism e. Joan Pau II hi és sensible, com a fill de Polònia
- de la nació polonesa, remarquem-ho bé; no de l 'es t at
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polonès: .Sóc fill d'una nació ( ... ) que els veïns Ilan
condemnat a mort diverses vegades, però que ( ... ) ha
conse rvat, malgrat les particions i les ocupacions estrangeres, la seva sobirania nacional, no recolzant-se
en els recursos de la força física, sinó únicament en la
seva cultura».
Per això la sobirania nacional no es confon amb la

dels estats: Hi lla un . dret de la nació a fonamentar la
seva cultura i el seu esdevenidor ( .. . ). Hi ha una sobirania fonamental de la societa t que es manifesta en la

cultura de la nació ( ... ). [ en parlar així, penso també,
amb una intensa emoció interior, en les cultures de
tants pobles antics que no han capitulal quan s'llan
trobat co nfrontats amb les civilitzacions dels invasors ».
El Papa s'adreça a uns homes que es reuneixen «en

nom de la primacia de les realitats Ilumanes, dels pobles i de les nacions». [ els diu : .amb lots els mitjans
a disposició vostra, vetlleu per aquesta sobirania fona mental que posseeix cada nació en virtut de la seva

pròpia cultu ra. Protegiu-la com la nineta dels ulls per
al futur de l'esdevenidor de la gran família humana.
Protegiu-la! No permeteu que arribi a ser víc tima dels
totalita rismes, dels imperialismes o de les hegemonies.
per als quals ( ... ) la nació -I/ur pròpia nació o la dels

altres- només compta com a objecte de dominació
i d'atracció d'int eressos diversos, i no com a sub jecte: el
subjecte de la sobirania nascuda de la cultura autèntica
que li pertanyen sentit propi. èNo hi ha, al mapa d'Europa i del món~ nacions que posseeixen una meravellosa ser
birania històrica nascuda de la seva cultura, i que amb
tol, al mateix temps, estan privades de la seva total sobirania? èNo és un punt important per a l'esdevenidor
de la cultura humana ... ?
AI llarg de tota la seva aHocució, el Papa es guarda
de pronunciar la paraula «es tal»: parla només de cultu2

ra, nació i sobirania, conceptes estretam ent entrellaçats.
Referir-se als estat s rem etria al camp dels «age nts del
poder polític ( ... ) que imposen llur programa i llur model»: qui, sinó els estats veïns, ha invadit Polò nia,
l'ha ocupada i se l'ha repartida?; qui són els «invasors»
de «tants pobles antics»?; qui priva «de la seva total sobirania» «nacions que posseeixen una m eravellosa sobirania històrica, nascuda de la seva cultura»? Els estats
imperialistes pertanyen, doncs, al camp tèrb ol contra
el qual el Papa posa e,t guàrdia: interessos polítics i
econòmics, totalitarism es, imperialismes i hegemonies,
per als quals homes i nacions només compten com a
objecte de dominació o com a joc d'interessos; no com
a subjectes de la seva pròpia sobirania.
Les paraules del Papa podrien ser dit es per a Catalunya. Per això les transcrivim pràcticament sense glossa. I ens alegra que hagin estat pronunciades des de la
t,;buna de la UNESCO per una veu d e tanta audiència
i que, a més, no té aquí «interessos» a defensar: els
interessos dels Estats, que es revesteixen d'interessos
naciona ls, que lOt ho sollen i que massa sovint manipulen fin s i tot les institucions més nobles.
Però no n'hi ha prou d'expressar el nos tre go ig. Hem
de demanar-nos si nosaltres, com a E sglésia, som coherents amb aquestes pers pectives, si estem al servei
d'aqu esta «sobirania fonam ental» que arrenca d e la cuitura o bé tem el joc als interessos que el Papa denuncia.
En aquest sentit, no serà sobrer recordar que el Vaticà manté un cos diplomàtic que s'adapta, per definició,
a l'estru cturació d els estats i que reconeix, doncs,
aquests poders fà ctics, però que desconeix la sobirania
fonam ental que deriva de les cultures.
Més encara: quan els ca ps de les esglésies es constitueixen en Conferències, s'agrupen no pas per sobiranies nacionals, sinó per circumscripcions estatals. I aquí
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tenim la .Conferencia del episcopado espaiiol., amb seu
a Madrid, i amb tanles i tantes comissions i reunions
«nacionales» (és a d ir, es tatals! J. Al seu cos tat, les Con·
ferències episcopals provincials no t enen personalitat
jurídica reconeguda que els permeti d e conduir autò-

nomamen t el gove rn de les seves esglésies. En el cas de
Catalllnya, no sembla que la Conferència episcopal tar·
raconense se sà piga investida d'aquella «Sobirania»
que hauria d e respondre a la que pertany a la nos tra
nació en nom d e la seva pròpia cultura -cultura i so·
b irania que l'Església hauria de se r la primera a reconèixer i a se rvir, sense plegar-se a tot alitarismes, imperialismes, ni hege monies: ¿cal recordar que l'Estat espanyol ha desconegut secularment la nos tra nació i que
¡IQ menystingut la nos tra cultura i la nos tra llengua?

No és la primera vegada que abordem el tema des
d'aquesta pilgina. Però les paraules del Papa ens obli·
guen, avui, a fer un pas més. I així, QUADERNS DE
PASTORAL s'adreça respectuosament, però fermam ent,
al nostres bisbes per a dema/zar·los aquestes dues coses: que s'a rticulin co m a Conferència episcopa l «sobí·

rana. de l'Església catalana (fent, per a això, totes les
gestions que calgui fer); i que plantegin obertament
aques t qüestió als seus ge rmans de la «Conferencia del
episcopado español ».

Pe,.ò no tot s'ha de quedar aquí. Per això ens adre·
cem també a tots els agents pastorals de la nostra Esglé·
sia catalana -cristians nascuts a Catalunya i cristians
vilzguts d'altres indrets de la peníl1sula- per a interpel·
lar-los i per a interpeHar-nos, així, nosaltres mateixos:
quina lectura fem del poble català, de la seva història,
de la seva cultura, de ta seva nació, i de la sobirania que
li correspon?; la nostra actuació, té com a horitzó i com
a marc de referència Catalunya i l'Església catalana?
Perquè, una de dues: o bé reconeixem - i ens comprometem a fer reconèixer als altres cris tians de ,'Es-
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tal espanyol- que Catalunya és una nació en virtu t de
Ja seva cultura i la seva his tòria seculars (per bé que
sigui avui una nació sense es tat propi); o bé diem ober·
tament, d'una bona vegada, que, com a catalans, no ens
reconeixem iden ti tat nacional pròpia i que som, a tot
est irar, una «regió peculiar» a l'int erior de l'única na·
ció es panyola. El que ia no es pot mantenir per més
temps és l'ambigüelal d'un.a E sglés ia que vol i dol, i que

no es decideix a ser plenament ella mateixa i a encarar·
se amb les seves responsabilitats: ni el momen t que vi·
vim ni la proclamació pública que el Papa Joan Pau I r
ha t el a la UNESCO ens hi autoritzen.
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PASTORAL I LLENGUA CATALANA
Amb aquest número, QUADERNS aborda una temàtica que posa
de ma nifest, amb la seva simple existència, l'anomalia d e la nostra
s ituació. Si fos veritat el que escrivia José María Pemdn, fa uns
anys, en un article que va se r molt celebrat -«el ca taldn, un vasa
de agua c1a ra _ ni nosaltres hauríem preparat aques t número, ~,,;
l'article d'. Els Marges., . Una nació sense estat, un poble se nse

llengua?, hauria desvetllat tant de ressò. No: el català no té la
transparència de l'a igua que s'escola pels rius i les cascades del
nostre Pirineu. Més aviat es troba -ai las!- en una situació tan
tèrbola com l'aigua de la majoria dels nostres rius, clavegueres
a bon preu i a celobert en més d'un cas.
S i passem al vessant pastoral de la qüestió, tampoc nO so m
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en rius transparents ni en estanys plàcids: les aigües hi són ben
remogudes, i si en algun cas rnos tren una superfícia tranquil-la , es
tracta d'una tranquiHilat només aparent, que amaga qui sap quin
llot i quin s remolins ocults. Ja direu quina tranquiHitat pot haver·
hi i qu ina trans parència a la ciutat de Lleida o al bisbat de Tortosa, per a no parlar d'Eivissa o de València. Acostar-se al conglom erat barceloni, o al món d els religiosos i les religioses, és afrontarse amb veritables centpeus. Naturalm ent, no se rem tan càndids, o
tan iNusos, de pretendre que, per art d'encantam ent, cent pàgines
de QUADERNS tinguin la virtu t de retornar la calma i la transpa·
rè ncia a aigües tan remogudes i que tant d e llot arrossegl'/en. Sí
que esperem, però, de fer-hi una mica de llum. O -per a no
abandonar el símil- d'ajudar a aclarir aigües tan tèrboles.

Uns pri ncipis i un balanç

«Qüestions» s'obre amb un breu article de Mo ssèn Joan Carrera
sobre un tema sugges tiu. No fa pas tants anys era de moda en
certs ll1nbienl s «progres» dir que el català era la llengua de la bur·
gesia; i encara avui hi ha qui assimila el castellà amb la llengua
dels més pob res. «Doncs bé, el català és una llengua pobra, o, dit
amb term es més concrets, els catala ns, lingü ísticam ent, som pobres i, encara, expolia ts». «Si un castellano-parlant és privat del
seu drel a parlar la pròpia llengua, és vulnerat u n dret personal.
Si un catalano-parlant, al seu país, pateix la mateixa privació, a
més de la conculcació d'u n d ret personal, hom atempta contra la
supe rvivència d'una llengua i, al capdavall, d'un poble ( ... J. La
preferèn cia envers els més pobres ha de con templar, tam bé, oques·
ta forma de pobresa)).
Mossèn Modest Prats, que té en pre paració un estudi sob re la
h istòria del català, fa un balanç de «l'Església i la llengua catalana. al llarg dels darrers q uaranta anys: des del 1939, en què l'Església anava de bracet dels triom fadors, fin s a la situació actual
en què apunta una tendència a l'abandó per a replegar-se Església
end ins. «V et aquí un camp on encara hau ríem de juga r molt fort
( ... J. L'Església no pot aba ndo nar un terreny tan decisiu com el
de la llengua i la cultura, ni viu re·h i d'esquena». Es tracta que
«assumim to ts, profund am ent, el d estí del nostre poble». H i hauria
una altra via, naturalmen t: la d'« una Església neta i pura, que no
s'haurà embolicat amb res». Però l'autor és contundent: «Un ser·
vidor, a aquest joc, no hi juga •. QUADERNS, tam poc.
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Dues diòcesis : Lleida i Mallorca

Manuel Lladonosa, laic, professor d'Història al Col'legi ,miversitari de Lleida, fa un breu balanç de la situació del seu bisbat,
de la ciutat particularmel1t. Lleida és (amb Tortosa) ¡m bisbat
anòmal, migpartit com es lroba a cavall de terres - j parles- ca·
lalanes i aragoneses. El clergat aragonès hi l1a imposat fèrriament
la seva llei durant anys i anys, i no cal dir qlle el Dr. Aurelio del
Pina va ser un bon beHigerant. «Però alhora, la timidesa i l'ambi·
güitat han caracteritzat les posicions d'una part del clergat català» .
.Es clar que «a partir del Concili Vaticà II la situació començà a
canviar, però no fins als graus que la justícia i els drets del nosIre poble exigirien. Fins i tot diríem que no hi ha equivalència
entre l'ús i la consideració del català a l'Església lleidatana i els
nivells de catalanit zació d'altres sectors de la vida cívica, o els
que !wurien de correspondre a l'actual situació autonòmica del
català». «Fet i fet, cal constatar el menyspreu de molts agents de
la pastoral envers la cultura i, en darrer terme, envers el poble que
han d'evangelitzar».
Mossèn Pere Llabrés, el nostre cronista de Mallorca acut puntual, a la cita. Pere Llabrés és un connaisseu r i té l'art d'exposar
de manera clara i amena. Llegint-lo, ens assabentem d'una història vella de set-cents cinquanta anys i, en particular, de l'evolució
de la postguerra. El postconcili assenyala el pas global del llatí al
castellà en la litúrgia (un vermí.culo ben peculiar tanmateix). Però
desvetlla, de seguida, un moviment de recuperació: «Des de 1979
els llibres parroquials ja es poden escriure en la nostra llengua;
des d'enguany el «Bu tlletí oficial de Mallorca» té aquest encapçalament i la majoria de documents, notes i avisos es publiquen
en mallorquí (. .. ). El que és clar és que la nostra Església pren
cada vegada més consciència que la seva llengua pròpia i normal
és la de Ramon Llull i l'emp ra com un instrument ver i clarificador
de la seva pastoral».

Dos móns: immigrats i religioses

Mossèn Salvador Cabré, nascut precisam ent a Sta. Coloma de
Gramenet, i que ha viscut la transformació que experimentava, en
poc temps, aquella vileta de la riba esquerra del Besòs, fa una
d escripció realista del món de la immigració i exposa els objectius
i els camins de la pastoral tal com l'ha anada construint a la porró-
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quia de St. Miqu el de Singu erlin, en el cor d'lma COllltl11ilat forma.
da, ell LOl bon 90 %, per gent immigrada. Per IJé que «oferta a
tothom, la crida ha estat assumida sobretot per gent de parla cas·
tel/ema. Els catalans -que també van se/'llir-la- estavell més ben
situat s. UllS ja no en van fer ni cas, i d'altres pon anar deixnn l-'lO
d e mica en mica, fora d'excepcions molt comptades}). En aql/est
ambient e'co m s'ha plantejat la integ ració?: "Cal que els immigrats
arribin a assimilar el nou país fin s que s'hi trob in com "a casa
seva"; l'Església Ita de representar una defellsa efectiva i com·
promesa dels drets humal7s i, en aquest cas, dels drets a la integració, actuant sempre amb una clara independència respecte a les
forces opresso res que volen colonit:.ar Ca talu nya servinl·se dels
immigrats; ha de restar ben clar que la llengua de Catalunya és
el català; cal esquivar un altre perill: la forma ció de grups humans
de segona divisió; només fallaria que el ca lalà es presentés en forma coactiva, amb im posicions lIni/at erals)) . «Proclamem. final menl,
la necessitat de col'laborar lots a la I?ecessà.ria catalanit zació dels
immigrats, però recordem que els in st rum ent s veritable ment apropiats per aconseguir-ho són el català a l'escola, a la ràdio, a la TV. ,
al carrer f, sobretot, al cor».
f les monges ? Vet ací un problema que 110 podem dissimular
i que hauríem d'afrontar amb m és ardidesa: les monges i els religasos, natllralm ent _ S'hi refereixen Modest Prats, Mclltu el LladonOSa i Pe re Llabrés. Tamb é Mo ssèll Antoni Oriol ell el seu est udi.
La nostra cronista barcelOlúna. Montserral Albó, lla gosat oferirHOS una perspectiva del que el/a ha viscut, simplement: «Ili !IQ
ge l?t que té altres records i experiències que no lligue l1 amb els
meus. Que quedi clar, doncs, que és només 11l1a hipòtesi de treball,
que es pot completar i matisar molt». La histò ria ve de lhmy, però
d esprés de la guer ra civil es desferma una m ena d'ofensiva caste·
lIanitzadora en el camp de l'ensenyament: és el que ha viscut m és
l'autora. També es refereix a les monges catalanes i a lm fet tm1·
mateix curiós: religioses que han fet esforços admirables d'adaptació a les llengües i cultures més llunyanes, i que, arribades a
Ca talu nya, es taHquen i es tornen incapaces d'aprendre català.
Darreramen t, les perspectives canvien, sortosament. L'article 110
diu, però ja no hi penetra: Ul1 dia o altre QUADERNS lIauria de
referir·s'lli directament. Pot fer·se W'l balanç d'u ns anys que, eH
més d'un aspecte, comencen a allunyar·se?: «Les monges també
van ser agents de castellanització, perquè eren majoria les castellanes i les descat alanitzades. Però no van ser les úniques n; les més
res pollsables. fi o val1 ser m és els bisbes i to ta l'Església oficial de
la postgu erra» .
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De la insolidaritat a la solidaritat

Mossèn Antoni M. Oriol, capellà del bisbat de Vic, professor
de T eologia moral a la Facultat de Teologia de Barcelona, Secci6
St. Pacià, en el seu es tudi de qua ra nta pàgines -« De la insolidari~

tat centralista a la solidaritat autonòm ica_ que es fan difícils
de resumir, es pro posa de «reflexionar ètica-cristianament sobre

l'actu al mam em de transici6 de l'Estat espatlyol vers una configuració autonòm ica. El meu in ten l da rrer, però, de passa el nivell

m oral per arribar a l'actitud pastoral. D'aquí que l'Església sigui
la protagonista implícita i explícita d 'aquesta m editaci6 ». Per
això, re passa tres sèries de ta c/o rs d 'insolidari t al (pOlilics, eC011ó m ies, culturals ) i els reprèn després, en forma d'int errogants des

del punt de vista de la dignitat autonòmica. A la te rcera part
exposa la seva tes i, «La solidaritat d els pobles en la llib ertat », en
dos apartat s: e vangeli i cultura ( que és pluralitat j crea /lvi/at) ;

recursos i accions de l'Església (dels bisbes, dels preveres, dels
religiosos i dels laics ). I conclou pe r una «solidaritat elltre lliu res»
que pO L Gfwm enar-se «poble de pobles o nació de nacio ns» . «El
meu desig de ciu tadà i la meva p regària de cristià (o bert en una
i altra hipòtesi al diàleg) volen vers horit zons on pronunciar el

nom d 'Espanya soni am b tanta realitat, puresa i goig com pronunciar els noms de Catalunya, dels Països de parla catalana i de tots
i cada u n dels Pobles "rics i plens" de la pell de brau. I viceve rsa ».

Cultura, nació, sobirania

Aques t número s'enriqueix amb un do inesperat. Mentre el pre-

paràvem, tenia lloc el viatge del Papa Joan Pau li a París, en el
transcurs del qual pronunciava u na al/ocució al Consell de la
U NES CO, «L'esdevenidor de l'home depèn de la cultu ra., alguns
pa ràgrafs de la qual ens vénen com l'anell al dit. S'h i refereixen
ex plícitament Manuel Lladonosa i Antoni M. Oriol. I Modest Prats
es la m enta del poc ressò que ha tingut en tre nosaltres . Do ncs bé,
a pa rt de dedicar-li el com entari editorial, QUADERNS s'honora
recollil1HJe a la secci6 . Textos» els paràgrafs que parlen del binomi cultura i nació; els transcrivim de «Documents d' Esglés ia » (n .

306, 15 de ¡uliol de 1980, colu m nes 333-354, nn. 6. 14-16) . No cal d ir
quins ressons pregons sentim desvetllar-se en nosaltres quan lle-

gim . S6c fill d'una nació que ha viscut les experiències m és grans
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de la història, que els veïns hem condemnat a morI diverses vega·
des~ però que ha sobreviscut i ha restat ella ma/eixa. Ha conser·
vat la seva ident itat i ha cOl1serval, malgrat les particions i les
ocupacions eSlrangeres, la seva sobirania Ilacional, 170 ,.ecolzallt·se
ell els recllrsns de la força físi ca, sinó únicament recoll.ant·se en la
cultura. Aquesta cul/ura s'ha revelat, en aquest cas, d'una potència
més gran que totes les altres forces ( .. . ) I en parlar així penso
també amb una intellsa emoció interior en les cultures de tants
pobles antics que no han capitulat qUGl1 s'hem trobat confrontats
amb les civilit zacions dels invasors i con tinu en essel1 t per {l l'home
la font del seu "ser" humà en la veritat interior d e la seva huma·
nitat ( ... ) ¿No hi ha, al mapa d'Europa i del món, nacion s que
posseeixen una meravellosa sobirania històrica nascuda de la seva
cultura, i, amb (ot , al mateix temps estan privades de la seva to/al
sobirania ?».
c'En qui pensava el Papa, quan pronunciava aquestes paraules?
Nosaltres pensem tam bé en Catalunya. I per això no sabem estar·
nos de dir: gràcies, moltes gràcies!
Aquests són, lector, juntamen t amb els consabuts 4 Vents, els
materials que tens a les mans.
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HOMES I LLENGUES:
RICS I POBRES
JOAN CARRERA PLANAS
La normalització de la llengua catalana en la pastoral no resu1ta fàcil. Ho comprovem especialment cada vegada que tenen
lloc trobades àmplies de cristians en zones de molta immigració.
Tornen polèmiques teòricament ja superades i la discussió 3calorada enterboleix momentàniament un procés d'integració que és
real però que no podem confiar còmodamen t a la in."rda del

temps que passa. Ens cal una pedagogia que sigui fruit d'una
recerca comuna i que ens permeti de prendre ]a iniciativa. A ve-

gades, els conflictes a què m'he referit no neixen pròpiament en
aquelles trobades àmplies sinó que en elles es fan evidents les
males solucions que han estat arbitrades en àmbits més reduïts.
El predom ini indegut d'un grup lingüístic, la insensibilitat del
responsable de la pastoral o la seva ignorància de la llengua del
país. considerada ja un ret natural... haden creat uns mals coslums que topen, després, en una reunió de conjunt, amb la pedra
d'escàndol del més moderat bilingüisme.

En la línia dels drets humans

L'Església, en assumir l'aspiració general cie Catalunya de consti tuir una sola comunitat. se situa en allò que Joan Pau 11 ha

ano~

menat des perspectives humanistes cic! desenvolupament de l'home. i la seva actitud .no és, com diu també el Papa, l'eco cie cap
nacionalisme». (Discurs a l'UNESCO, 2.6.80) Aquest objectiu d'unitat, que passa fonamentalment per la cultura i per la llengua
que n'és el tret decisiu, hem d'integrar-lo en la nostra pastoral
clarament, explícitament, amb una dedicació no més petita que
la que esmercem en la defensa general del bé comú i dels drets
humans com a tasca pròpia. Sense aquesta convicció i el seu
enunciat nítid als agents de la pastoral -preveres, religiosos i re~
ligioses- vinguts d'altres diòcesis, no arribaríem a cap pedagogia
i ni tan solament superaríem el confusionisme que sovint s'obser~
va en aquest camp.
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La llos tra responsabilitat és més gra n pe rq uè l'Esglés ia constitueix un àmbit especialment propici a la relació humana. D'una
ba nda, la fe, o, almenys , la imp regnació cultu ra l catòlica de la
gran majoria d'immigra ts, e ns fa uns interlocuto rs fiables, en comparació amb instàncies més fredes o interessades: organi smes civils, partits ... De l'altra, e l caràcte r gratuIt i tan vin culat a la inti mita t personal i fam iliar de la vida religiosa situa el diàleg en
una zona profunda, en la qual apareixen vivències, concep tes, frustracions, ,'cssenl iments ... que generalment es dissimul en en altres
amb ients. Així són molts e ls immigrats que han trobat els primers
amics ca talans, amb els quals han pogut discutir amb confiança,
o que ha n cap ta t ma tisos del taran nà del país, o que n 'han après
la llengua, en parròquies i comunitats eclesials amb sentit integrador. Però altres s'hi han sentit rebutjats o, aparentment, tan
ben acoll its que se'ls ha negat to ta possibilitat d 'i ntegració.
La normalització de l'ús del català en la pastoral t roba, a més
de les generals, algunes dificultats específiques: les d'una mentalitat prim itiva que ap lica, amb simplisme, criteris cristians eleme ntal s, com universalisme, germanor, acoll imen t, preferència
e nvers el més pobres ... Uns va lors que es volen accentuar a costa
de l'altre. Perquè res no és universal si no h i som to ts, i la germanor es construeix en la reciprocitat de l'estimació, i només
des de la pròpia personalitat no dissimulada hom acull humanament una alt ra persona.

Els drets del s més pobres
Vull aturar-me especialment en la qüestió dc la pobresa. Hi ha
h omes ri cs i h omes pobres. Ta mbé hi ha llengües riques i llengües pob res . I no em re fereixo a la riquesa lèxica o literària sinó
a la que ve cie l'expansió assoli da per un id ioma i dels mitjans
que té a la seva disposició. Doncs b é, el cata là és u na llengua pobra o, d it amb termes més concrets, els catalans, lingüísticament,
som pob res i, encara, expoliats. L'extensió de la nostra llengua és
migrada i ha estat, a més, parcel:lada pels avatars de la política.
La privació q ue hem pa tit d'aprend re la nos tra llengua a l'escola
-pràcticament des de sempre, perquè quan teníem llibertat e nca ra no s'havia im posat el concepte modern de l'escolarització-ha fet de nosaltres un poble que parla amb incorrecció i que no
sap escriure en la pròpia llengua. L'allau dels mitj ans moderns
de comunicació i el de la immigració, en condicions d'indefensió
imposada, ens ha deixat sense reserves. Avui difícilment un es13

cripta!' pot acudir, per tal d'enfortir el sentit de l'idioma, a cap
indret, per recò ndit que sigui, a escoltar com parla la gent. Tot
ha estat sollat i mixtificat. El fet que la llengua competidora de
la nostra no sigui una altra d'àmbi t reduït sinó una de les més
importants del món accentua les nostres dificultats. l , a més a
més, la nostra és una llengua no emparada per cap frontera: ni
polftica ni per la que crea el desconeixement per la població de
la llengua veïna. Això vol dir que un llibre, una revista, un diari ...
en la llengua del pafs, sempre té la concurrència del seu corresponent d'una àrea lingüística cinquanta vegades més poblada.
Aquestes característiques, esmenI ades su màriament com a indicatives de pobresa, són prou eloqüents. Cal tenir-ne consciència
i fer que en tingui l'immigrat a fi que vegi quina és la seva responsabilitat: pot esdevenir genocida.
Si un castellano-parlant és privat del seu dret a parlar la pròpia llengua, és vulnerat un dret personal. Si un catalano-parlant,
al seu país, pateix la mateixa privació, a més de la conculcació
d'un dret personal hom atempta contra la supervivència d'una
llengua, i, al capdavall , d'un poble.
Desvetllar aquesta responsabilitat, sobretot quan parlem de
persones de fe , és situar les coses al seu lloc i és una cosa molt
diferent d'imposar, de discutir, de barallar-se. E.s posar una persona davant la seva consciència. Cal optar.
La preferència envers els més pobres ha de contemplar, també,
aquesta forma de pobresa.
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ESGLÉSIA I LLENGUA CATALANA:
BALANÇ DE QUARANTA ANYS
MODEST PRATS

M'agradaria deixar les coses clares des de bon començament:
La Direcció de Quaderns de Pastoral m'ha encarregat d'escriure
unes planes sobre «L'Església i la llengua catal ana» al llarg d'aquests darrers quara nta anys. Davant la dificultat d'e laborar un
treba ll documentat i erudit, m'han e ncomanat que abandoni els
camins de la investigació his tò rica i que presenti, amb una certa
espontaneïtat, i amb una lotal llibertat, les meves reflexjons sobre e l tema. No em podia negar a una invitació tan generosament
amical, però també he de confessar que em dol de no poder oferir res més que aquestes notes que, ben segur no diran res de
nou a ningú.

Una llarga història comuna

La història de la llengua catalana no es pot escriure sense fer
referències cons tants a l'Església en tant que ins titució i/ o a molts
homes d'Església.
Ningú no deu dubtar de la validesa d'aquesta afirmació pel
que fa a l'Edat Mitjana, però potser més d'un creurà que això és
exagerat s i ho referim als temps moderns. Doncs bé, qui pensés
així s'erra ria de mig a mig. La història dels segles XVI i XVII, poso
per cas, ens mostra e l paper de les ins titucions eclesiàstiques - i
de les p ersones que hi intervenien- tant en la defensa de la nostra llengua COm en la imposició del castellà, o del francès a la Catalunya Nord a partir de 1659. S i els Concilis provincials de la
Tarraconense de 1591, 1636 i 1637 produeixen disposicions interessantíssimes sobre l'ús del català en la predicació i la catequesi, els
jesuïtes i a ltres congregacions religioses eren un e lement de gran
pes en la introducció de les llengües forasteres a l'ensenyament.
No podem tampoc estudiar les vicissituds de la llengua catalana al segle XVIII sense esmentar gen t tan significada com el bisbe Climent, o els rectors d'Ollers i Peralada, mossens Baldiri
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Reixac i Josep Ullastre, o tants i tants capellans q ue, malgrat les
disposicions de Carles III continuare n copiant les partides sacra·
me ntals en català, o mossèn Josep Pa u Ballot que, d'alguna manera, clou els treballs d'aquest segle. l ja em di reu si es pot explicar gaire res en una història del segle XIX i començaments del x:x
sense fer rererència a Anton i·Maria Claret, Verdaguer, Collell, Costa i Llobera, Morgades, TOlTa s i Bages, Carsalade i tants altres homes d'Esglés ia, O sense parlar de Montserrat.
Si, finalmen t, vo lem cons ide rar el treba ll de recuperació de la
nos tra llengua des dels inicis del segle fins als anys 30, e ns trobem
amb la [¡gura indefugible de Mn. Antoni-Marin Al cover, i amb la
labo r de Mn. Clascar, dels parcs Casanovas i Ca lveras, de Mn. Griera, del Dr. Ca rdó i de molta més gent que faria la llista inacabable. ] hauríem d'esmentar les disposicions repressores que, en
temps de la Dictadura dc Prima dc Rivcra, van sortir de les Congregacions Romanes .
M'agradaria de poder estendre'm sobre algun punt o sobre alguna persona que acabo d'esmentar, però no és pas aquest el treball que em pertoca de fer.

1939: una Església de bracet amb eis vencedors

Caldria indi scutiblement matisar l'afirmació que ara deixaré
anar i no em mancarien pas arguments de pes per fer-ho, pe rò
buidant Ics coses pel broc gros es pot dir: Ca talunya va perdre
Ja guerra i ¡'Església, entre altres, la va guanyar.
Ja ho sé que parlar, sense més ni més, de vencedors i vençuts es simpl ifica r la qües tió. J a ho sé que el Dr. Vi dal i Barra·
quer i d'altres, no ens permeten de parlar, sense cap reserva, d'una Església victoriosa al cos tat del general Franco. Ja ho sé. Però
també sé quina Església real va dom inar la situació del país les
dues primeres dècades del franq uisme: l'Església on vaig créixer
jo mateix, que en trava a l Sem inari l'octub re del 1946 i m 'ordenava de capellà el març del 1959. l he de reconèixer que era una
Església q ue, amb ben poques reserves mentals i am b comp tadíssi mes excepcions, va anar de bracet am b els triomfadors.
Per això m 'ha semblat q ue havia de començar amb aquesta
afirmació, no fos cas que algú in terpre tés moltes de les coses que
penso di r fora del marc real que suposa la situació de l'Església
de l país en temps del franqu isme.
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El franquisme : factors corrosius de la llengua
La hi stòria de la llengua catalana d'ençà de la victòria de les
armes franquiste s ha de tenir en compte una sèrie de fet s fona·
mentals. En subra tllaré alguns :
I. TOL el que es va destl"uir en aquest sentit: Cal tenir ben

present tot el que, des de començamen t de segle, s'havia obtingut

en els camps de la normativització lingüística , de la normalització
pública , de les institucions culturals, dels mitjans de comunicació,

etc. El gran esforç de l nostre poble per recuperar la seva identitat
és un fet històric de gran volada . La força cega de la victòria militar ho enfonsà tot, amb una voluntat explícita de genocidi . Algú
ha pogu t parlar d'una hora zero. Jo ho faria més fort encara perquè es va esborrar fin s i tot la memòria dels fets passa ts. Hem
hagut de gratar molt endins pe r trobar les arrels.
2. La repressió explícita contra la llengua i la cultura ca ta lanes e n tot s els seus àmbits. El s qui només tenen el record dels
darrers anys de la di ctadura han de repassar la documentació recollida a Cala lun ya sola el règim franquisla de Josep Bene t. En
aquc t lli bre mateix hi trobareu un capítol que nosaltres hem de

te njr davant dels ulls d'una manera especial: «Prohibició de l'ús
de l'idioma català a l'Església Catòlica de Catalunya. »
3. La progressiva caste llanització del nostre poble des d'institucion s i mitjans fèrriament control ats i d'on fOli bandejada la
llengua catalana: pe nso en l'escola, la premsa, la ràdio, la televis ió, e l cinema, etc.
4. El fenome n d'una immig ració massiva de gent que es concen trava en barris perifèrics de les nostres ciuta ts i que s'establia en una Catalunya on ningú no necessitava la llengua ca ta lana
per sobreviure.
5. La impossibilitat de construir, en català , una cul tura nova
d'acord amb els no us models que Occident ha viscu t aquests darrers anys . amb tot el que una llarga i dura clandes tin itat suposa
d'esterilitat i d'aïll ament.
Els his toriado rs ja e ns adverteixen que e l franq uisme no pot
ser estudiat com un fet unitari al llarg de quaranta anys. Em
sembla una observació vàlida, sobretot per a nosaltres que ens
el mirem tan de la vora. (No sé si d'ací a un parell de segles es
podran entre ten ir en aquestes distincions i perioditzacions, tenint
en comp te que la dictadura franquista fou essencialment fidel a
uns quants postulats que la caracteritzen de dalt a baix.) Em sembla just, doncs, dis tingir unes etapes: la primera arribaria fins
al final de la gue rra mundial ( 1939-1945) ; la segona comprendria
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fins als plans d'estabilització i desenrotllament (l946-l960); la tercera es clouria amb la mort física del general Franco. La història
de l'Església del país també podria entrar en aq uest esquema, sense massa dificultats, tal i que s'hauria de marcar la importància
decisiva del Concili Vaticà lI. Ben segur que amb aquestes notes
de caràcter tan vague i general no he dit res d'important, però
m'han semblat necessàries per emmarcar les disquisicions més
concretes que ara penso fer.

La jerarquia

No em toca pas d'evocar la dolorosa situació del país en aquell
terrible any 1939. Espero, doncs, que m'estalviareu de fer-hi referències . Jo la tinc ben present i per això no m'atreveixo a jutjar les persones que visqueren aquelles tràgiques circumstàncies,
però sí que goso dir que en conjunt l'Església del país no fou pas
fidel a la seva missió evangèlica, ni a la defensa dels drets del
nostre poble. I també goso dir que gairebé ningú no pot tirar la
primera pedra.

M'he tornat tan comprensiu amb els anys que fins cm veig amb
cor d'excusar Ics autoritats eclesiàstiques que urgien expressament
o d 'una forma tàcita l'ús del castellà en els actes de culte, però
el que ja no puc comprendre és que, com el Vicari General de Barcelona, ho facin «accediendo gustosamente a las indicaciones que
nos han sido hechas por las dignísimas Autoridades ». I no puc
jus tificar de cap manera l'actitud clarament anti-catalana de l'Administrador Apostòlic barceloní.
Les diòcesis de Tarragona, Barcelona i L1eida viuran sota la dominació de prelats castellans i tots recordem, amb vergonya, manifestacions del Dr. Arriba y Castro o del Dr. Aurclio del Pina,
quan ja la guerra era ben lluny. l no cal pas que retregui fets,
que encara són ben pròxims, protagonitzats pel Dr. Marcelo GonUllez.
En d'altres bisbats no vam pas haver de viure situacions tan
violentes, forçades per la mateixa jerarquia. Però - i tinc davant
dels ulls el cas de Girona- no podem pas dir que els nostres bisbes s'erigissin en defensors acèrrims de la llengua del país. Al Seminari, per exemple, ultra exigir que tothom parlés en castellà un
dia a la setmana -fins al curs 1945-1946-, s'implantà el seu ús a
les classes i a tots els actes de comunitat. Fou, de fet, amb el l1ati,
la llengua acadèmica oficial. Al S eminari de Girona no es feren
classes integrament en català fins a l'any 1960. Potser s( que en
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un punt es defensà l'ús públic de la llengua catalana: en l'ensenyament del ca tecisme, i - tol i que aquí no es féu pas sense greus
a mbigüitats- en la predicació.
Sobre l'ac titud dels nasI res bi sbes vers la lle ngua catal a na, he
de retreure una anècdota - dolorosa , però significa tiva: quan e l
Or. Jubany prenia possess ió de la diòcesi de Girona, pred icà a la

Catedral. .. e n castellà. En cata là només va dir, a l final de l sermó,
dos versos dels goigs de Sant Narcís. !.. . ja é rem a l'any 1964.
Si examinàvem, doncs , el comportament de ¡'episcopat del país
pel que fa a la promoció i defen sa dc la llengua catalana fins cap

als anys setan ta , no podríem pas fer un balanç massa lluït. Pot·
ser només sa lva ríem la pos ici ó de l Dr. Masnou i al gun ges t de
bona volunl al del Or. Pon t i Gol des de Segorb.
No seríem justos, però, si no significàvem el canv i operat en

el nostre episcopat aq uests darrers anys. Més encara: em penso
que he de dir ex pressamen t que el nou tarannà del bisbes catalans
no es pot a tribui r a oportunismes de mala lle i. Es tracta de gent
nova, amb una sensibilitat diferent de la dels antecessors, arrelada
sinceramen t a l pa ís . En aques t sentit he de dir que jo dormo for·
ça I ranqui !.

Els religiosos
Vet aquí un punt que tocaré molt sumàriament: l'actuació dels
ordes i congregacions religiosos. Seria una injus tícia posa r tot·
hom a l mateix sac. Deixeu-me, doncs, sortir del pas amb unes notes breus i esquemàtiques.
Primer de tot he de significar e l pes decisiu de Montserrat en
un platet de la balança. No m 'entretinc a fer observacions crítiques ni a presentar matisos. L'acció de Montserrat, en aquests
anys, a favor de la llengua i la cultura cata lanes és, possiblement,
la més important de totes les que s'han produït. Les caracterís·
tiques d'aquest ràpid repàs m'es talvie n de fer una llis ta dels moments en els quals Montserrat ha es tat un ges t ardit, una parau·
la audaç, una mà oberta en defensa del poble hu mil iat i perseguit.
Pe rò no em puc estar d'escriure, amb tota la venerac ió, c i nom
de l'abat Aure li M. Escarré.
Fidels a una tradició d'arrelament popular autèntic, els caputxins han es tat també, en moltes ocasions, dels qui cal comptar
entre els defensors de la llengua i la cultu ra del país.
Vole u dir que no hem de pa rar de comptar? IÒS clar que no ha
estat igual l'ac titud dels escolapis o dels pares de l Cor de Maria
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que la dels jesuïtes, salesians i dominics, però no em veig capaç
de puntualitzar cada un dels casos.
En canvi, sí que em veig amb cor de dir, pel tarot gros, una
cosa que em sembla exacta en el seu conjunt: les congregacions
religioses -masculines i femenines- dedicades a l'ensenyament
han estat potser la força més eficaç amb què ha comptat l'Estat
centralista per als seus designis de persecució de la llengua catalana. L'allau de frares i monges que s'ha projectat sobre aquest
país amb la intenció de castellanitzar-lo ha estat implacable. I no
m'atreviria pas a dir que les coses hagin canviat massa -sobretot
pel que fa a algunes congregacions ben concretes. Aques t és un
tema que hauríem de posar sobre la taula amb tota la cruesa.

Els ca pellans : fidelitat pastoral i actituds militants

I hem ar ribat al punt dels capellans. La immensa majoria dels
capellans catalans som gent nascuda i crescuda al país, amb unes
arrels molt fondes en aquest terrer. La divisió territorial eclesiàstica ens ha enclòs gairebé sempre en l'àmbit de la nostra diòcesi
i ens ha pujat amb un sentit d'Església local que ben poques vegades ens ha permès d'estrènyer llaços de solidaritat catalana.
Vet aquí perquè se'm fa tan diñcil d'examinar .per modum unius»
(com un tot) -que dèiem abans- l'actuació de tot e l clergat dels
nostres vuit bisbats. Per això parlaré sobretot des d'una perspectiva giron ina, tot i que m'esforçaré a transcendir-la sempre que
cm sigui possible. Abans no ens hàgim mort, però, tots els qui
hem viscut aquests anys seria bo de recollir pacientment la història de cada diòcesi.
D'entrada he de dir que a Girona no registro pràcticament cap
cas -fins a ls anys seixanta- de defensa acèrrima i significada de
la llengua catalana. Amb molta discreció, amb arguments gens belligeran ts s'anà introduint l'ensenyament del catecisme i la predicació en català. La fideli tat a la llengua del poble, en aques ts casos, té una llarga història i no és pas ara el moment de retreurela. Encara en aquest segle s'havia defensat polèmicament: l'any
1902 amb l'enrenou que provocà una pastoral del bisbe Morgades, i els anys de la Dictadura de Primo de Rivera.
Però -cal tenir-ho present- ja des del segle XVII es reconeixia la preeminència del castellà que bandejava la llengua autòctona en els sermons de campanetes i en les circumstàncies solemnes. Així, per exemple, es predicava en castellà a la Catedral
encara no fa pas gaires anys. M'agradaria d'entretenir-me un mo-

20

ment en aquesta qüestió. A propòsit d'una defensa del cata là que
feia el pare Pere Gil l'any 1621, Martí de Riquer ha escrit: •... el
bon jesuïta no obra sota l'impuls de motius literaris o patriòtics,
ans endut per un zel catequístic que l'impeHeix a fer arribar la
lectura del Kempis a gents humils que ignoren e l castellà ».
Aquesta era força l'actitud de la majoria dels capellans que, als
anys quaranta i cinquanta, ensenyaven el catecisme i predicaven
en català. En be n pocs hi hauríem pogut trobar aquells motius
que justifiquen la defensa de l dret d'un poble que es veu subjugat. I en la seva insconsciència accentuaven, a vegades, aspectes
diglòssics que s'imposaven implacablement. Tot amb tot, més d'un
va mantenir fide lment aquesta actitud, malgrat les amenaces i
les denúncies i el poc suport que rebien del seu bisbe. Per això
cm sembla que no es pot menystenir la importància d'aquest gest
gairebé unànime dels capellans dels nostres pobles que així evitaven una funesta discontinwtat entre la llengua real i la de la
formació religiosa.
Pel seu significat peculiar, hem d'esmentar e l tre ball d'alguns
capellans que jugaren més fort en la defensa de b cata lanitat. A
vegades foren gestos aïllats, testimonials; a vegades, però, significaren un treball de més abast. Des dels minyons escoltes fins a
cursets de llengua catalana, moltes persones poden testificar l'esforç d'aquells clergues que prestaren un gran servei e n una labor de fideli tat a la llengua i al país. No m'entretinc a citar noms
ni a acumular anècdo tes. I no pas perquè me'n faltin. Però no vol·
dria donar la impressió --que seria falsa- d'un clergat catalanis·
ta militant.

Els nous aires del Concili
Les coses van canviar fortament amb l'entrada de la dècada
dels seixanta. E l Concili Vaticà II significà una presa de conscièn·
cia del problema, extremadament aguda. Ara ja tot plegat queda
força lluny i potser cal insistir-hi. L'enCÍclica «Pau a Ja terra» fou
llegida i predicada com un reconeixement solemne dels nos tres
dre ts. La nova sens ibilitat conciliar ens obrí a les realitats d'injustícia i opressió que vivia el nostre poble i ens les feia campar·
Hr en la mesura que ens feia abandonar la vella actitud levítica.
Em faria mal sempre més si no aprofitava aquesta ocasió per
dir una cosa que porto al cap des de fa temps: D'uns quants anys
ençà observo, preocupat, un complex d'inferioritat en molts ca·
pellans -i cristians- en aquesta llarga hora d'incipient demo-
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cràcia. Quan milers de persones que no havien fet mai ni un pas
en favor de la llengua i la cu ltu ra catalanes ara semblen e ls
amos, quan una bona colla d'institucions, compromeses amb la
re pressió franquista fin s al coll, ara gallegen tranquils com si tinguessin patent eterna de catalanita t, observo una Esglés ia acomplexa da i mig avergonyida.
Jo seré el primer de defensar posicions d'humilitat, de disc reció, de no voler passar factures, però em sembla malaltís a nar
amb complexes estranys, sobretot quan en la lluita i en la defensa de la identitat del nostre poble molts capellans lluitaren a pdmera fila, s'arriscaren generosamen t, i a l'ombra de l'Esglés ia es
formaren i treballaren la major part de la gent que ara ocupa els
primers llocs de la responsabilitat política.
Aquest darrer pun t em sembla molt importan t, i és una dada
peculiar de la hi stòria més recent de Cata lunya que hauria de ser
estudiada amb profunditat i a mb detall . M'agradaria ser ben entès: assu me ixo, com home d'Església , tota la història: no em desentenc dels errors ni dels pecats. i estic disposat a demanar-ne
perdó i a fe r-ne penitència , però, com que no sóc masoquista, no
puc renunciar a va lorar aquells gestos d'autèntica fide litat evangèlica que, sense cap dubte. puc recollir.
Pel que fa concre tament a la llengua catalana, he d'esmenta r
la importància de la disposició conc iliar que introduïa les llengües vives en la litúrgia. Encara avui dia em penso que no hi ha
cap altra circumstància que proporcioni al cata là una ocasió de
ser mitj à de comunicació de masses. I di c això amb un agut senti t de la ponderació. En relació amb aques t tema, he d'aconsellar
una lect ura de les conclusion s del Congrés litúrgic de Montserrat.
M'in clino a creure que sorprendrien a molta gent, i estic segu r
que la futura llei sobre la llengua ca tala na, que prepara la Conselleria de Cultura de la Genera lita t, quedarà molt i molt endarrera d'aquelles propostes.
M'he refe rit , fa un moment, a la gent que treballà a l'omb ra
d'ins titucions eclesials, més o menys oficialment reconegudes. e n
una pri mera línia de defensa i promoció de la llengua i la cultura
catalanes. Tasques editorials, publi cacions de revistes, organ ització
de cursos, cursets i assemblees. En un pla més explícitament confessional, podríem parlar de moviments apostòlics, d'actuacions
pas torals que incidien molt directament en aquest camp que ara
exam inem. No voldria pas donar una falsa impressió. No són pas
tot flors i violes. Bona part de l'Església continuà amb els vells
tics i, amb l'excu sa (?) de no fer política, jugava a favor de la rep ressió.
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l a te mptació d'avui : el replegament portes endins
E l qu e em vu ll , però, pla ntejar e n aques t últim apartat és la
situació actual. Com que no tinc cap ganes d'esquivar responsabilita ts, he vo lgut envestir aquesta qües tió, malgra t que sóc molt
conscient de la provisionalitat de les meves reflexions.
Si hagués de ca racteritza r l 'Església catalana, en aques ts mom ents, ho fa ria en a quests te rmes: Per a molta ge nt es fa d ifíc il ,
desaparegudes les circumstàncies de llu ita i oposició, de troba r
un rol vàlid en la si tuac ió que viu e l país. Més d 'un enyora la tensió en què vivíem els darrers anys i que, d'alguna manera, cns fcia
ser protagonistes. Per a d'altres, que tot s'ho havien mira t una
mica de lluny, registro una incomodit at que neix de no saber assimjlar la «democràcia» que posa en entredi t una forma de fer i
es tar qu e e ls era hab itua l. No vull pas parlar del problema de la
ide ntitat en termes teològics; més avia t em re fe reixo a una qüesti ó de tipus sociològic. En resum , vo ldria dir que tenim una Església que se sent incòmoda perquè no acaba de trobar e l seu lloc.
D'aquesta incomoditat, noto que molta gent inten ta de sortirne pe r dive rsos camins. Sobretot voldria subratllar la via del replegament cap a tasques inl raeclesials, cap a una terra aca lada
i segura. Especialment preocupant per a mi, en aquest sentit, és
una doble observació que fai g sovint: un enfortimen t de posicions
reaccionàries i l'aparició d'un c ris tianisme pe tit-bu rgès com el que
domina e n Ics nacions riques d'occident.
De tota manera, també voldria insist ir e n un punt que ja he
insinuat. Constato que no s'acaba de supe rar un cert complex d'infe rioritat i/ o de culpab ilitat, i això porta, per una banda, a un sile nci vergonyant, a una por de no ser prou «progre lt , j, pe r l'altra, a afirmacions nervioses i c rispades.
Cada dia, doncs, costa m és de trobar l'Església en aquelles zones frontereres , on es cou el [-ulur del pafs, amb una actitud miss ionera. No seré pas jo qui dubti de la necessitat de refe r el teixit eclesial tan malparat en aquests últims anys, ni de la urgència
de retrobar les arrels evangèliques de la nostra vida personal i
comunitària. Pe rò no sé pas si anem per aquí amb aquest replegament a què cm referia. Ho dubto. Més aviat em sembla que e ns
hem de ixat agafar en la xarxa de la fatiga i d'això que ara en
diuen e l desencant. 1. .. no m'ho vull cal1ar: en aquestes circumstàncies em fa molta por la possible incidència d'un cert woytjlisme assimi li ta t alegre ment i supe rficialment.
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Uns passos a fer
En aquest context - Injust en el seu esquematisme--- cal collocar la qüestió de l'Església en relació a la llengua calalana. Ve t
aquí un camp on e ncara hauríe m de jugar molt fort. No ens en
podem desentendre com si fos ja un problema resoll, O com si no
ens n'haguéssim de preocupar perquè ja hi ha inslitucions públiques que se n 'ocupen. El problema no és resolt ni de bon tros,
sinó que potser mai no havíem viscut en unes condicions tan
greus, ni davant d'un perill tan imminent d'entrar en un ca mí de
desa parició irreversible. L'Església no pOL abandonar un lerreny
lan decisiu com el de la llengua i la cultura, ni viure-hi d'esquena.
M'he allargat més del compte però no em puc eslar d 'indicar
alguns passos concrets que em semblen interessants i que s'haurien d'ampliar:
1. Treballar en la «catalanitat> de la nostra Església. Pensem
en la caricatura de Conferència episcopal que lenim i e n la parcellació diocesana del clergal i del treball pasloral. Avui per avui,
això d'una Església calala na no passa de ser una hipò tes i de lreba ll fo rça més irreal que els poders de la Ge neralilat eSlatutària.
2. Aprofundir i a rrelar-se en la problemà tica cultural del país.
Els nos Ires teòlegs han de trobar en la cultura catala na el seu
camp normal de diàleg, i el nostre treball pastoral hi ha de viure
críticament immers.
3. Hauríem de ser capdavanters, en les escoles que depenen
d'institucions eclesiàstiques, del treba ll de catalanització.
Hau ríem d e viure amb molta atenció tot el que l'esforç de catalanització suposa per als immigrats i estar molt alerta a ls moviments que es produeixen en aquest ca mp.
Hauríem de ser molt sensibles a la problemàtica que suposa
la nostra relació cultura l i lingüística amb els altres països catalans.
Hauríem de crear una Església inleHigen tment sen sible a totes les qües tions que viu la nostra llengua i la nostra cultura. I
-no oblidan! la seva situació actual d'opressió, contra e l que mol ts
ens voldrien (er creure- fer una decidida opció a favor eu.

Conclusió: assumir el destí del poble
Q UADERNS DE PASTORAL té molts lectors capellans i per això no
em puc estar, a ,'hora de cloure aquestes no tes disperses i malgirbades, de copiar un vell text que ja he citat en altres ocasions:
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_La so la mesura del cape llà és e l poble. o es viu, no es respira
sense el poble ... Si jo no e m caso amb nin gú és per casar·me amb
el poble. Si no e nge ndro ta l o tal vivent determinat és per ser
pare del poble. Per a ixò frustrar en el capellà aq u est acompli·
ment conjugal, prohibint·Jj de viure plenamen t el des tí polític del
poble, és mutila r·lo, és fer·ne un simple levita .•
Si no assumim tots profunda ment el destí del nostre pob le - i
no cal pas dir el paper que hi juga el futur de la lIengua-, pot·
ser haurem aconseguit una Església neta i pura, que no s'haurà
embolica t amb res. Però serà la ne tedat i la puresa de l'este rilitat
leví tica . Un servidor, a aques t joc, no hi juga.
(Post scriptum : No em puc estar de formular, en veu alta, una
pregunta que m'i nquieta de fa dies: Com ex pliqueu el poc ressò
que ha tingut, entre nosaltres, els discurs de Joan Pau 11 a la seu
de la U ESCa a París ? Em pen so q ue és un interrogant que dóna
per a molt.)
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PASTORAL I LLENGUA CATALANA
A LLEIDA
MANUEL LLADONOSA

Una història força trista
Com a tot arreu del Principat, la política de desca ta lanització

que es proposà el règim vigen t a partir del 1939, també es manifestà a l'Església lleidatana. Però així com a les altres diòcesis,
tard o d'hora i des dc diversos àmbits, hom posà fre a aquesta

política, ca l assenya lar que la història a la ciutat de Lleida ha estat molt més dramàtica. Preciso que parlo de la ciutat, car a la

res la de la banda ca talana de la diòcesi la realitat popular es va

imposar avia t en el 90 % dels casos.
L1 castellanització de la religios itat fo u intensa, agreujada per
la presència a Lleida d'un sector molt important de funcionaris
castellans amb una mentalitat molt diferent de la dels treballa·

dors immigrats que s'establien aquí, i pel fet que el Bisbat no sols
abasta terres aragoneses de parla catalana, sinó també de parla
castellana. La formació donada als seminaris fou totalm ent estranya a la lle ngua dels creients, i bona part dels sacerdots caste-

ll ans enviats a algunes parròquies no sentien la més mínima preocupació per la cul tura del medi. Val a dir, tanmateix, que un bon
nombre dels clergues catalans no hi era pas més sensible. D'aquesta manera no cal estranyar·nos que la lle ngua caste llana fos
l'única utilitzada a totes les celebracions de caire religiós fins a
la reforma litúrgica decretada pel Concili Vaticà II. A aquesta
actitud castellanitzadora de la religiositat del poble lleida tà, s'hi
afegí l'acció realitzada pels coBegis de religiosos de la ciutat.
A partir del Concili Vaticà 11 la si tuació començà a canviar i
ha anat millorant progressivament, però no fins els graus que la
justícia i els drets del nos tre poble exigirien. Fins i tot djríe m que
DO hi ha equivalència entre l'ús i la consideració del català a l'Església lleidatana i els nivells de catalanització d'altres sectors de
la vida cívica, o els que haurien de correspondre a l'actual situació autonòmica catalana.
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Situació actual
A la ciu tat de Lleida, el c ri teri del Bisbat és que un 50 % de
les misses s igui en català i un a ltre SO % en caste ll à, però la realitat no sempre coincideix amb aquest criteri , i menys encara en
al t res celebrac ions (bateigs, etc.). A la ca tedral de Ll eida , per excm·
ple, sols es fa una missa en llengua ca tal ana els diumenges, d'un

total de set que se'n diuen. I és ben s ignificatiu esmentar que e nguany ha estat la primera vegada que la mi ssa de l dia de l pat ró
de la ciutat a la cate dral ha estat dita en català.

Als consell s presbi terials i a les reunions de sacerdots , la lIen·
gua cas tellana és la predominant i ha cos tat molt de fe r-hi ent rar
l'ús de l català. I gualmen t a les assemblees parroqu ials costa es·
[orços d 'introduir·hi aquesta darrera llengua de manera normal.
AI Butlle tí Oficial del Bisbat, comença ara a publicar·se a lgun a ro
ticle en català. Com pot veure's, per tant, persisteix una situació
de discriminació envers el català com a llengua de l'Església.
Tanmateix, no poden ignorar-se e ls canvis experimen tats des
dels anys 60, com ja ho hem assenya lat abans, quan tol es feia
en castel là , i so bretot des de 8 o 10 anys ençà. Probablement és
entre els mov iments especialitzats, com el Moviment Univers itari
d'Estudian ts Cristians i les comunita ts de base, on l'opció catalana apareix més clara.
Entre e ls coHegis dels ordes religiosos, l'ac tit ud cn\'e rs e l català ha canviat. s i bé es man té un nucli , especialment entre monges (de coHegis o no) que mos tra una gran resi s tènc ia a la
integració en e l medi ca talà que l'envolta. L'existència de membres clericals O reli giosos no cata lans ha estat i és encara un entrebanc per a la normalitzac ió de l'ús de la ll engua pròpia de
Catalunya a l'Església. Però a lhora la timidesa i l'ambigüitat han
caracteritzat les posicions d'una part del clerga t ca talà. La presència de feligresos castellanoparlants, fina lment, ha estat usada
com a excusa pe r a perpetuar la discriminació de la llengua catalana (<<el cas tellà, tothom l'enté n . ).

Pastoral i cultura
Tota aques ta descripció en e l fo ns tradueix una rea li tat tr is ta:
el menyspreu de molts agents de la p as toral envers la cultura i,
en darrer terme , c nvers e l pobl e que han d'evangelitzar; la conversió de la tasca d'evangelitzar e n una tasca burocràtica, en què no
importa quina l1engua s 'usa a ]a pregària o a la 1itúrg ia, com no
importa quina s'empra quan un demana una partida de naixement al Jutja t o un certificat en un negociat. Menyspreu per la
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cultu ra que implica convertir-sc, a la pràc tica. en agent de colonització al servei de la cultura dominant o en agressor envers l'infant, per exemple, que té tot el dret que al parvulari i a ls primers
graus d'ensenyament rebi l'educació en la seva llengua materna.
La relació de la pastoral i de la llengua , és una qüestió de sensibilitat envers la importància de la cultura com a e lement fonamen tal de la identitat de la persona a evangelitzar. Dissortadament , a Ll e ida ha persistit durant molt temps -i persisteix encara en bona part- una migradesa d'esperit notable a l'hora d'acarar-se amb el fet cultural. La llengua ha estat vista com un instrument de comunicació i prou, no com una dimensió profunda
dels individus i dels grups. Ha mancat i manca una reflexió pregona sob re el fet que la salvació prové de l'encarnació de Jesús
en un poble i, per tant, en una llengua i una cultura.
La superació de l'actual discriminació del català a la nostra
Església lleidatana passa per tant per un descobriment del valor
cabdal de la cultura en la línia que precisament va assenyalar
Joan Pau II, fa uns mesos, davant del Consell Executiu de la
UNESCO quan deia que «el sentit essencial de la cultura consisteix, segons les paraules de sant Tomàs d'Aquino, en el fet que
és una característica de la vida humana com a tal. Per la cultura
l'home viu una vida veritablement humana ». I quan remarcava e l
lligam entre ci crist ianisme i la cultu ra i entre l'Evangeli i l'home.
Aquesta cultura, tanmateix, no és una cultura abs tracta com
J oan Pau II , tot partint de la seva pròpia experiència -i identitat- indicava en aquell discurs: «el que dic aquí referent al dret
de la nació a fonamentar la seva cultura i el seu esdevenidor no
és, doncs, l'eco de cap nacionalisme, sinó que es tracta sem pre
dlun element estable de l'experiència humana i de les perspectives
humanistes del desenvolupament de l'home. ( ... ) I en parlar així,
penso també amb una intensa emoció interior en les cultures de
tan ts pobles antics que no han capitulat quan s'han troba t confrontats amb les civilitzacion dels invasors i continuen essent per
a l'home la font del seu ser humà en la veritat interior d e la seva
humanitat ( ... ) en les cultures de les societats noves ( ... ) que lluiten per mantenir llur pròpia identitat i llurs propis valors contra
les influències i les pressions de models vinguts de fora • .
En definitiva es tracta que clergues. religiosos i laics prenguin
consciència que l'Església a Lleida no podrà evangelitzar si no es
parteix d'aquesta perspectiva i no s'oblida que la persistència de
Catalunya com a nació s'ha fet, igual com Joan Pau II assenyalava per a Polònia. «recolzan t-se en la seva cultura». La llengua pròpia de Catalunya que l'Estatut afirma també cal que ho sigui de
l'Església.
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LA NOSTRA LLENGUA EN
LA PASTORAL MALLORQUINA
PERE LLABRtS

De bon començament, vull dir - malgrat la «neutrali ta t_ del
títol : «la nostra llengu3 ¡t- que cm referesc al catal à, parla t aquí
com ci més «bell del món» com escrivia el croni sta Muntaner,

com a llengua pàtria, natural i pròpia. ¿Quina és la incidència que
el català ha tingut en la pas toral de l'Església mallorquina, quines han es tat les seves vicissituds, quina és la situació actual?

Una mica d'història

Des de la conquesta de Jaume I el 1229 fins a l m a trimoni dels
reis catòlics, la normalitat fou completa en l'ús de la llengua pròpia per part de l'Església, juntame nt amb el llatí. I la situació gairebé durà així fin s al decret de . Nueva Planta. de Fe lip V.
Amb a lgunes excepcions. L'a ny 1475 ja un castellà és nomenat
bisbe de Ma llorca pels reis catòlics. Sovintejaren després a ques ts
nomenaments, però fins als borbons els bisbes no catalano-par-

lan ts respectare n la llengua catala na de les Illes. Així, e l bisbe Fra
Jua n de Sa nta nder e l 1636 publica, dins les decisions sinodals, e l
que podríem anomenar primer ca tecisme mallorquí en ca talà : era
dirigit, com ci trid entí, als rectors.

Els catecismes populars, que tingueren nombroses edicions en
el segle XVII , eren tots en mallorqul.
Però el fe l que e ls reis parlassin castellà i hi redactass in nombrosos escrits, diri gits a Mallorca; que ja en temps de Fe lip II es
fe ssin c rides a Ciutat en foras ter; que l'oligarquia mallorquina
hagués de recó rrer al rei castellà per les seves prete nsions; juntament a mb la puixança de la literatura castellana imposaren la
moda del caste llà a Mallorca entre la gent a lta. N'és una anècdota
significativa que el P. Rector jesuïta de Mon ti-Sion p red icàs en
castellà per a la seva clientela «alta. -quan molla ge nt dins l'església no e l devia entendre- i el germà Sl. Alons Rodríguez dins
la sagristia comentava que e l predicador s'estava guanyant molts
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d 'anys de purgatori. .. I consti que el sant porte r, mort el 1617,
era un vidu segovià.
Per cert que aquesta anècdota tingué el seu pes en un capítol
general de frare s menors a Lima -encara que en aquest moment
no en pugui precisar la data- que establí que ci catecisme a les
Amèriques s'havia de predicar en la llengua dels indis.
Fins als borbons, el castellà a Mallorca només era una moda de
lletraferits (poquets) i de gent alta. Però és a partir de Carles III
que Ics pressions es reren més pesades, precisa ment a través dels
bi sbes foras ters que «graciosament» ens enviaven. Primer fou el

bisbe Garrida de la Vega, que urgí e l compliment de la reial cèdula
de l dit rei, signada el 1768, que ma nava que els llibres parroquia ls
fossin escrit s en castell à. Manà així mateix que la predi cació i e l
catecisme es fessin en castell à a les esglésies de Ma llorca, la qua l
cosa fou refuada davant el rei pel Ca pítol de la Seu. Però e ls mateixos canonges constaten, per complaure el rei, que la Quares ma
a la Seu es predicava j a en foraster i que també s'hi predi caven
els principals sermons de Ciutat. La moda , doncs, havia arrelat.
El qu i fé u la guerra de ver va ser el tom is ta i iHus trat bisbe

Juan Díaz de la Guerra. Aconseguí fina lment que e ls lli bres parroquials no s'escrivissin en mallorquí i urgí l'ensenyament de l catecisme en castellà. Pe rò aquestes disposicions rega listes i episcopa ls només s'implantare n a la Seu de fet, i a qualque indret de
Ciutat. Esmentem, per exemple, el pròleg de la . Vida . que el
Cardenal Despuig, un de ls fundado rs de la . Sociedad mallorquina de am igos del país » (i Hustrada, com sabem, i castellanitzadora), va escriure de la Beata Catalina Tomàs, on lamenta no pode r
redactar en la llengua pà/ ria de Sor Tomasseta la biografia: esperava que altres ho fess in, perquè ell no sabia manejar bé la
nostra llengua i desitjava que tot e l nostre poble pogoés entendre
els meravellosos exemples de la «B eateta ».
En e l segle passat el castellà entrà més fermament a Mallorca :
la «moda . de parlar en la llengua que no era del poble s'aficà
més, i consta que moltes devocions a Ciuta t es feien en castellà.
La Renaixença tingué iHustres exponents en la clerecia mallorquina. El primer fou e l canonge Tarongí, però el seu conl'rinca nt en
la qüestió «xueta » fou precisament un gran cas tel1anista, D. Mi quel Maura, rector del Seminari i germà del polític Antoni Maura. Però la iHusi6 pels ideals de la Renaixen ça no fou compartida per tota la clerecia, ni molt me'nys En foren capdavanters Mn.
Miquel Costa i Mn. Antoni M. Alcover, que impulsaren el bisbe
Campins, elegit pel clergat mallorqui l'any 1898, a impla ntar de
segoida càtedres d'història i llengoa de Mallorca al seminari; per
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aquest a lt exemple de pa trioti sme re bé mo ltes felicitacions d 'ent¡tats de l Principat, ja que fou e l prime r bisbe dels que avui anomenam Països Catalans, que tingué aquesta iniciativa.
Amb el bis be Campins els ideals de la Renaixença c ristiana e n·
tra ren dins la nos tra Esglés ia . Subre txem no més a lguns fets: la
nostra llengua s'usa j a en les ca rt es pastorals des de 1899, el bisbe protestà de l'o rdre de Romano nes d'ensenyar el catecis m e en
castellà, promogué les devocions popu lars en mallorq uí, espec ia lment les pcleg rinac ions a Lluc, recolzà l'Obra de l diccio nari de
Mn . Alcover.
L'obra de l bisbe Campins no tingué continuació en els bisbats
següents. Però l'ús de la nostra llengua con ti nuava essent norma l

a les esg lés ies de fora de la Ciutat. Fins i tot, des prés de l «Mov imiento» de 1936 . E l bis be Mira lles publicà un seriós advertiment
contra aque lls (certament fa langistes) qu e volien imposar e l castellà en la predicació i la catequesi (30 sete mb re 1937) .

La postguerra

Però el nacional-catolicisme trio mfant després de la uCruzada»
també en l'ús pas to ra l de l ca talà a Ma llorca, tingué la seva influència: la més greu dins la història i en un momen t en què la societat mallorquina experimenta la seva més gran transformació.
El castellà és acceptat quas i unànimement com a llengua norma l de l B utlle tí oficia l de l bis ba t, de totes les publicacions eclesiàs tiques - amb poques excepcions-; amb la vinguda dels immigran ts, esglés ies de la part forana comencen a predica r e n cas te·
lIà. El 1947 come nça e l pontificat de l bisbe Jua n He rvàs, valenc ià,
decis iu en aq uest as pec te. Amb e ls «cursi llos» de Cris tiandat triam·
ra tamb¿ c i ca.ste ll à. Fixau*vos que l'única ed ició del se u oracional,
la «Guia del peregrino » sols va te nir una traducció ca ta lana a l
Princi pa t, mai e nt re nosaltres. Ja és el temps - ho recordam en·
cara amb un som riure de tris tesa i ridícul- en què les ci tes bíbliques es fan en castellà qua n es predica en mallo rquí (!?). Era
un s igne de prog ressisme passar del mallorquí a l ca s tellà. Al Sem in ari les classes es feien en ll atí i castellà, com també les pregàries, quan tots e ls seminaristes érem mallo rquins. Corren anècdotes
saborosíssimes. N'és un exponen t quas i inigualable que les invocacions a la Creu del B. Ramo n Llull en el Llibre de CO/lI emplació
es fe ien en caste llà. Això s í, mai no es pogué introduir el castellà
en la conversa dels seminaris tes --com es féu a Valè ncia- mal·
grat alguns intents, que tingueren un fracàs complet.
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El postconcili
En una situació de degradació en J'apreci cultural i sociològic

de la nostra llengua , ens arribà el Concili. També, cal dir-ho, la
nostra Església es trobava ben poc preparada per acceptar altres
iniciatives conci liars. Endemés, en introduir-se les llengües vives
en la Litúrgia el 7 de març de 1965, Mallorca tenia la Seu vacant,
Menorca era regida per un bisbe molt vell. No hi hagué contactes
entre els bisbats del Principat i les Illes per afrontar junts el problema de les versions. A Mallorca el Vicari Capitular es capficà
en un mar de confusions, i a la fi, fora d'algunes excepcions ben
meritòries, les misses passaren de llatí a castellà. H i hagué les protestes de la gent que sempre, en els temps aspres, estimà i conrà
la nostra llengua , però foren titUats de fer política. (I els qui imposaven una llengua que només ens vingué per motius poIftics, no
en feien ?).

El bisbe Rafael Alvarez Lara, andalús, que vingué el mateix
1965 -contra tota expectat iva- no entenia ga ire, el pobre, de tot
aquest filicomís de castellà, mallorquí vulgar, mallorquí literari,
català ... I li arribaven cartes i més cartes. A la fi, com que era un
bon home, consentí que es formàs una comissió de les nies, integrada en la Comissió interdiocesana per a la versió dels textos litúrgics al català, i ja el 1966, per la tardor, apareixia l'Ordinari de
la Missa, adaptat per a les Illes del text oficial català, segons les
normes oficioses que havíem rebut de Roma, i es començà a editar
el Missal romà de St. Pius V, per fascicles, adaptat de la versió
montserratina. Dc llavors ençà, les ed icions no s'han estroncat i
podem dir que estam al dia.
Ara bé, el pas del castellà al mallorquí ha estat sovin t len t i
difícil. Reco rdem les dades de la història: un beateri -sob retot
a Ciutat- acostumat al castellà, una clerecia poc sensibilitzada
majoritàriament en aquest tema. Per cert que les normes dictades
pel bisbe i aprovades pel presbiteri , el juliol de 1967, eren molt
assenyades i tal vo1ta les millors dels bisbats de la nostra llengua.
Però .. . restaren en paper banyat. Jo pens que, pel març de 1965,
ja haguera estat un bon començament donar aquesta norma tan
simple: en les misses en què fins ara s'ha predicat en mallorquí,
les misses es diran en mallorquí. No era suficient, ho sé, però
Déu n'hi do!
Un desvetllament progressiu

Hem ana t avançant. Un punt fonamental va ser la Setmana de
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Pas toral urbana de 1976 La ponència declarava en la primera conclusió: .La lle ngua de Mallorca ha d 'esser la pròpia i normal en
la nostra litúrgia, tasques pastorals i documents» La ponència III
insis tia , en Ja conclusió s isena, en les celebracions en mallorquí, i
fixava una da ta per revisal" els horaris de Ciutat. Malauradament
moltes coses d 'aquesta setmana han romàs també paper banyat.
Hi ha encara moltes esglésies a Ciutat que no diuen cap missa e n
ma llorqu í - i no són situades a barriades d'immigrants- O en
diuen tan poques que no va l la pena esmentar-les. Però, per iniciativa del bisbe i de l consell episcopal, les celebracions majors
de Ciutat i la diòcesi: Missa cris mal, dia de la Conq uista, B. Ramon Llull, Sta. Catalina Tomàs ... es fan en mallorquí.
Per cert que la dita Se tma na de Pastora l trencà, a la fi , e l costum franquista de fer les reunions diocesanes en caste llà sempre.
Almenys perquè sempre hi havia una monja o un frare que no
entenien el mallorquí. Aquesta si tuació s'ha superat gairebé en
totes les reunions, o si cal se'n fan dues sessions: e n mallorquí
i cas tellà .
Cal remarcar també la importància pastora l de dos documents:
un d'un grup de capellans: «Davant la urgència de l'autonomia»,
publicat l'abril de 1978. També e l Consell episcopal prèviament
havia publicat una nota a l full dominical (26.2.1978): . L'Església
de Mallorca i l'autonomia ».
Cap al futur, amb esperança

Són molts e ls punts negres que encara he m de lamentar: en
molts de ce rcles, clericals, religiosos i seglars - nostàlgics del règim polític passat o ignorants del va lor i transcendència de la
nostra cu ltura pròpia- hi ha una res istència act iva o passiva enfront de l'ús del català de Ma llorca. Són cercles combatius de l'a nticatalanisme, que rebrota cada vegada que a qualcú se li ocorre
escriu re una carta als diari s cant ra el «pan-catalanismo», qualcú
que sol venera r tant de cor e l «pan-cas tel lanismo )t ...
Així, ja ho he dit, trobam esglésies a Ciutat, i a pobles, que
no han obert les portes a la nos tra llengua; capeHans que es ncguen a dir misses en mallorquí. Àdhuc he vist cape llans que, al
moment d'unes exèquies domèstiques, després de conversar amb
tothom e n mallorquí, fan les pregàries en caste llà. o fa gaire a
una església central de Ciutat se celebrà un funeral per un escrip.
tor mallorquí en caste llà. Els casos es poden multiplicar.
Un altre problema és el dels religiosos i religioses. Lcs províncies religioses normalment ens perjud iquen. Aixf, quan es creà no
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fa gaires a nys la província tarraconense dels jestiites, les Illes en
foren excloses : així ara tenim jesuïtes mallorquins (fora d 'una
excepció, ben castellanòf-ils) valencians i aragonesos; cI mateix
passa amb els dominics, frares menors, etc. Els religiosos d'origen
mallorquí normalment són més addictes a la nostra llengua en·
cara que. com que tenen fora sters ... El cas és més greu en les religioses. Les que són d'origen ma llorquí retornen al bon camí. ..
però les a ltres (!). Record encara una anècdota molt significativa.
Feia poc que «Vida nueva » havia publicat la nova que unes carmelites espanyoles havien fundat a un país àrab : i havien adoptat
el vestit, els costums, e l menjar i la llengua d'aquell país, i eren
de clausura. Pel mateix temps, les ca rme lites de Ciutat que sem·
pre hav ien resat el rosari en mallorquí, el començaren a resar en
castellà perquè havia entrat un a novícia de parla castellana.
El cas de les monges ha tingut una incidència molt negativa
en els col'legis, sob re tot en els d 'alta categoria on les nenes que
no parlaven castellà eren cast igades.
Pe rò hi ha signes evidents de normalització. Des de fa s is a nys,
e l Consell episcopal ha pres una direcció prou clara vers la recu·
pe ració de la nostra llengua e n totes les activitats eclesiàstiques.
A Mallorca actualment s'imprimeixen només tres revistes totalment en ca talà : Lluc, Mallorca socialista i Comw1icació. La pri-

me ra, des prés de d ubtes i pe rsecucions pels anys 196 1, esdevingué
bilingüe i des de l'any i 968 és totalment estampada en ma llorquí.
Era una revista del santuari i obrí les portes a la nostra cultura,
amb un criteri amplíssim, conservant una secció religiosa. Comunicació és ara la revista del Centre d'Estudis teològics de Ma llor·
ca i ha publicat a l'hora d'ara vuit números. Al curs institucional
les classes, a l'esmentat Centre, es fan en mallorquí i es donen escoles de català i d 'Història de Mallorca.
Des de 1979 els llibres par roquials ja es poden escriure en la
nostra lle ngua; des d'en guany el • Butlletí oficial del bisba t de Ma·
llorca» té aques t encapçalament i la majoria de documents, notes
i avisos es publiquen en mallorquí.
Són també moltes les publicacions -<!smentern les de les .Comunitats cristianes de Mallorca_ que empren majoritàriament
la nos tra llengua en les seves publicacions; moltes també les parròquies que fomenten en cursets i conferències la nostra cultura
j i'aprenentatge del català.
El que és clar és que la nostra Església pren cada vegada més
consciència que la seva llengua pròpia i normal és ia de Ramon
Llull i l'empra com un instrument ver i clarificador de la seva
pastoral.
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IMMIGRATS, PASTORAL,
-----------------------------------INTEGRACiÓ
SALVADOR CABR~

D'acord amb el l ít o l que hem escolli t per a aquestes ra tlles.
di vidim el treball en tres aparta ts. Ara bé, de bon començament
oferim un resum de la nostra ac tuació pe rquè pensem que algú
tal vegada ja en tind rà prou amb això, i val la pena d'estalviarli feina.
Diguem, dODCS, que la nostra pa rròquia - Sant Miquel, de Singuer1ín , a Santa Coloma de Gramenet- és en una barriada nova,
to t és immigració i el 90 % d'aquesta immigra ció és de parla castellana .
Quan hi arribàrem -any 65- ja hi havia la imm igració més
pobra, la que estava p agant a terminis u n terrenet i s 'estava fe nt
la caseta a mb to ts els entreban cs que u s podeu imaginar.
Alesh ores va començar ja la ve nda d'habita tges construïts en
blocs, i la bullida de la immi gració es va multiplicar.
La nostra tasca integradora, podem resumir-la en tres apartats :
a) hem intenta t te nir mo lt presents els principis -tercera
part d'aquest treball- i hem procura t donar-ne testimoni, semp re a mb tota mena d'expli cacions;

b) p erò ta mpoc no he m volgu t irrita r la gent a mb ac ti tuds
que els fessin sentir-se més m arginats , més arracona ts;
e) en canvi, hem procurat promoure to tes les accions possibles d'estruc tura in tegradora: classes de ca talà a les associacio ns
i als coBegis, instàncies i recollida de signa tu res per una Telev isió catalana, m anifestacions populars a favor del català efectiu a
l'escola, etc.

Immigrats
Ahir mateix m'ho deia amb tota naturalitat, sense afec tació,
un ami c andalús : «L'emigració és un trauma. Produe ix ferides
mo lt profundes.» Com aquell que no diu res. Ell que fa v int -i-c inc
anys que viu en tre nosaltres, se sent mo lt orgu llós del seu origen
andalús, és feliç sempre que descobre ix alguna nova bellesa de
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la seva terra, però estima i valora Catalunya fins a discutir seriosament amb parents i amics que li fan pessigolles tocant-li l'amor propi del seu catalanisme. Porta en el cotxe l'adhesiu de «Països Cata lans» i s'enfila per les parets quan a Valladolid o a Jaén
li punxen e ls pneumàtics per culpa d'aquest distintiu. Ara bé:
no parla català . No pot. Se li en tortolliga la llengua. No hi pot
fer més. Diu que l'entén . Moltes coses tampoc no les enté n. Vol
que se li parli en català, però no acaba de llançar-se per a dir-hi
ni tan solament pe tites frases .
Primerament cal fer una gran distinció: Una cosa s6n e ls immigrats que vénen a treballar per guanyar-se la vida, al costat dels
altres trebaBadors de la te rra , i una altra cosa s6n els immigrats
que vénen a manar, dirigir i trepitjar: governadors, militars, executius d'empreses estatal s, policies, fins i tot alguns mestres amb
esperit colonitzador. No es pot tractar de la mate ixa manera els
immigrats de Pedralbes que els immigrats de Singuerlín , posem
per cas. l això sense paternalisme de cap mena . Distingint ben bé
que mentre uns vénen a guanyar-se la vida honradament, i nosaltres ens hi podem posar al costat amb plena companyonia els altres vé nen a imposar-nos la dominació forçada, o són un clar exponent de la seva permanència.
Aclari t això, i també per tal d'evitar malsen tcsos, comencem
pe r dir que els immigrats són persones dignes de tot respecte,
que ens hi sentim molt vincul ats i que ens posarem sempre al seu
cos tat con tra els que vulguin ofendre la seva dignitat.
Amb tot, no podem deixar de reconèixer que, en general, porten a sobre moltes tares -de tota mena- psicològiques , econòmiques, sentimentals , inteHectuals. No és pas «el bo i millor. en
general, aquell que «ha de marxar de la seva terra». 1:.s molt corrent que existeixi un fons de ressentiment molt arrelat. Hi ha
famílies que, per la seva trajectòria política, van haver de «fu gir.
del seu poble. Alguns ja no podien estar-s'hi més temps. Molts
hi vivien econòmicament marginats. 1!s ben segur que els més
llestos van trobar la manera de quedar-se. D'altres n'hi ha que
va n sortir per un cop de geni, enrabiats contra algú de la familia
o algun cacic. Molts no han tingut pas escota en el lloc d'origen.
Més : En el nostre ambient també hem trobat molts andalusos
que tomaven de Bèlgica, d'Holanda, de França, d'Alemanya, de
Suïssa. Això té una força especial, perquè aquesta gent vénen de
l'estranger amb la convicció que «tornen a casa seva» . Anar-se adonant, a poc a poc, que això no és casa seva, implica un sofriment
nou.
Una altra nota: Són molts. Ells veuen que en el nostre barri
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són la majo ria. Quan vaig arribar, de seguida vaig buscar un pis
per a viure en plena salsa. Allò que vaig troba r més a l'abast de
les meves possibilitats era en un bloc de vint habitatges. No hi
havia ni un català. Ni tampoc al bloc del costa t.
La Parròquia té quinze anys d'existència. J:.s en e l cor d'una
comunitat de gent immigrada . Sempre hi ha anat venint gent nova. Pe rò, quan hi vam arribar, molts ja feia temps que hi residien. Podem dir, doncs, que nosalt res els vam anar a trobar «a
casa seva •. Aquell era el seu barri. L'havien crea t ells. Amb mol t
de sofriment: sofriment econòmic, sofriment de transport, sofriment d'edi fi cació dc casetes, a trossos, amb multes, de nit, carregats de deutes. E l sofrimen t de veure's «escopits» 31 suburbi del
suburbi. a ¡'altre extrem del món, sense me tge ni faTmàcia, sense
escola, sense autobús ni tax i, sense telèfon, sense carrers com
aquell que diu, sense res. Una familia vivia en un forat obert de
la mun tanya, que en deien el refugi: era allargassat, pe rò curt.
Tan pet it! Encara ho recordo amb esgarrifança: va morir la seva
ma re i el fi ll de quinze anys (<<el Curro.) va dormir a l mateix mt,
al costa t de la morta. Molts vivien e n barraques construïdes a la
falda de la muntanya, amb totes les conseqüències d'inundacions,
fangue ig ... i e nde rrocs. Una vegada em vaig passar tot un matí
traient aigua a ga lledes de les dues habitacions que formaven un
d 'aquest s habitatges. L'amic Catà, que havia estat vicari de tot
Santa Coloma aba ns de la partició eD parròquies, n'estava ben tip
de pagar multes per pe t.ites edificacions iHegals. IHegals, però necessàries per a dormir a cobert una família amb quatre fills.

Els object ius d'una pastoral

Hem dit abans que, quan nosaltres arribàrem al barri, ells ja
hi eren. Aquell e ra e l seu barri, dèiem. Nosaltres arribàvem a «casa seva» . l , per què hi arribàvem? Per tal de posar-nos al costat
dels c ristians i dels no-cristians. Al costat dels cristians per ajudar-los a viure la seva fe. AI costat dels no-crist ians pe r ajudarlos a conèixer e l vertader Jesucrist i la veritable Església. Hi arribàvem pe r agrupar en comunitat els cris tians i obrir los a donar
tes timoni de llur fe . Jo no hi anava com a metge, ni com a assistent social, ni com a mestre, ni com a turista, naturalment. Tampoc no hi anava com a «bruixot», necessari per a sa tisfer Llurs
«supers ticions cristianes». Prou sabia que m'utilitzarien per a això,
que no podria deslliurar-me'n pas de moment. Però jo, no solament no hi anava per a això, sinó que estava disposat a lluitar
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amb totes Ics meves forces per tal d 'aclarir els conceptes com
més aviat millor. Després s'ha alla rgassat més del compte aquesta funció de «bruixot., entre d'altres causes per l'èxit que ha assolit aques ta teoria - per a mi massa «alegre_ de la religiositat
popular, que posa e n el mateix sac la fe i les supe rsticions de color i aparença cristiana. Però aquesta és una alt ra hi stò ria. L'objectiu per al qual jo hi anava, al barri , era clar i net: expressar
l'Església que hi havia a Singuerlín, com a comunitat que celebra
la seva fe i que s'obre a l'evangelització.
Ho dic així, amb força reiterativa , perquè arriba a feri r fon-

dame nt tan ta recerca d'identitat per part de pastors i de cristians,
com si acabéssim de sortir de l'ou i encara ens estiguéssim nctejant les lleganyes. No sé fins a quin punt poden ser sinceres
tan tes igno ràncie< d'ide ntitat : . No sé què sóc, no sé què faig, no
sé per què serveixo .. . ». l vinga a donar-hi voltes i més voltes.
Per això dic que l'objectiu era aq uest: a Singuerlín hi havia Església perquè hi havia cristians que pregaven, però no s'expressaven com a Església expressa , perquè no es reunien explícitament.
L'arribada del capellà es presenta com una catàlisi (= acceleració d'una reacció quimica , que es produeix de cop per la presència d'una substància nova que no sembla pas proporcionada a tal
reacció). Aquella mateixa realitat, que ja hi era, agafa una manera de ser nova en convertir·se en comunitat oberta i manifesta.
L'objectiu era clar. En canvi, Ics maneres de realitzar-lo no
es podien pas definir d'antuvi. Però alguna cosa sí. Per exemple:
a) fer-se tot per a tots. Fe r-se grec amb els grecs, jueu amb
els jueus, immigrat amb els immigrats; i
b ) acabar amb el dring dels diners. Gratis ho has rebut, dónaho també gratuïtament. Treballa am b les pròpies mans per tal de
no fer· te carregós a ningú. Que la pastoral no sigu i un «modus vivendi ., ni en el sentit més hones t de l'expressió. Arrencar tota
mena d 'obstacles a la credibilitat del missatge, tant com sigui possible. No hi ha alliberats: la pastoral és obra de tots.

la via democràtica
I tot això, què volia dir en concret? Posar-nos al costat els
uns dels altres, donar-nos les mans, caminar junts, encara que s 'haguessin de fer passes enrera, encara que, de vegades, les decisions
no fossin les que jo creia més convenients. Sense autoritarismes ,
sense paternalismes, confiant només en el djàleg. Dit d'una altra
manera: fer acte de presència, facilitar la trobada de tot s els
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creients voluntaris , posar sobre la taula les realitats ja ex.istents
i els proj ectes de tothom ... i camina r pe r la via democràtica. La
parròquia ha volgut caminar sempre per la via democràtica. Això
vol dir que les crides a la participació han estat constants , uní·
versals i globals: es tractava - i es tracta- de caminar junts,
segons e ls criteris que surin amb més força. Tothom hi és invitat.
Tots poden venir a dialogar, a aportar la seva op inió, a decidir
amb el seu vot.
Val a dir-ho : aquí potser sí que ha fallat una cosa: la capacitat de donar unes raons ben clares per a prendre un camí o un
a ltre. Haig de confessar que no he sabut, moltes vegades, explicar deguda ment, d'una ma nera convincent, a llò que jo veia clar.
r les decisions ha n sortit com ha n sortit, sense una reflexió e n pro·
fundi tat prèvia i s uficient. Causes : la ferma voluntat democràtica, el rebui g de qualsevol au toritarisme, la sinceritat en demanar
la participació general. . però tam bé la manca de traça per explicar un s a rgume nts .. . i la improvisació o no pre paració de les
reunions deliberatives. Segur que to t això ha provocat marrades
e n el camí de la nostra pastora l que s'haurien pogut evitar, que
s'haurie n hagu t d'evitar.
Ma rrades a part, la via democràtica fa que la pastoral sigui una
lasca de to ts, i no pas solament del capellà, De tots els que vulguin parti cipar·hi. El capellà no en viu , d 'això. 1 en aq uest se n·
til podríe m dir que no és la seva «professió», que no n'és un
pro fess ional. .E:s qüestió de repartir·se bonament la feina entre
lots. Ai xí mateix resulta una tasca que es va obrint camí sobre
la marxa, d'acord a mb els plantejamen ts que exige ixen els fets,
i les decisions que es prenen entre tots.
Aquesta c rida oferta a tothom, aquesta comun itat pa rticipa·
t iva , en el nostre cas, ha estat assumida sobretot pe l gent de parIa castella na. El s catala ns -que també van sentir la c rida- esta·
ven més ben situa ts. Uns ja no en van fer ni cas, i d'altres van
anar deixant·ho de mica en mica, fora d'excepcions molt compta·
des, d'al guns que ho han assumit plenament, Sembla com si els
catalans no hagin pogut sofrir això de compa rtir, e n pla d'i gualtat , els seus c r iteris amb els andalusos, extremenys i castellan s.
Alguna cosa sobre això trobem en un article d'En Joan Carrera,
a l n. 31 de «Qüestions de Vida Cristiana . de l'any 1966: . Hi ha
el fe t la mentable d'un gran nombre d'obre rs ca talans que no saben ocupar el seu lloc de caps na tura ls de l prole taria t i se'n dessolidaritzen ... Des prés ve que el capellà de suburbi només troba
catala ns e ntre e ls botiguers o professions sembla nt.s. Sobre una
tal situació es projecta el gran problema de l'Església de fer-se
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present en e l món dels més humil s.» Tindre m ocasió de tornar
més vegades en aquest a rticle.

l'altra pastoral: la presència al barri
A part d'aquesta Pastoral que és directament i explícitament
cris tiana, exercida a l'entorn dels temes conc rets de la fe en Jesu·
crist i l'Església, hi ha la presència al barri com a veí preocupat
naturalment per la millora de les condicions socials, que vol fer
pinya amb totes aquelles persones disposades a lluitar a favor
d'aquestes millores, qualssevol que siguin les seves idees religio-.
ses, però sabent per endavant que molts no volen sentir parlar de
res de religió. Aquí es tracta d 'afegi r·se a la colla que, d'una manera o altra, s'han manifestat en aquest sentit, apo rtant·hi to tes les
possibilitats existents : locals, dine rs, iniciatives, coneixences; procurant, però, - més e ncara que en l'altre camp- actuar com un
de tants, sense ombra d'autori tarisme, parlant amb llibe rtat d'esperit, tot deixant ben assegurada la llibertat dels altres.
Això és una altra pas toral. Aquí no hi ha sermons ni sagraments, ni Bíblia; però hi ha presència i servei. Presència i servei
d'algú que no di ssimula la seva pertinença lliure i fe rma a Jesucrist i a l'Església.
Aquí és on entra, en el nostre cas, la tasca del capellà que s'ha
ret mestre de català a les escoles del barri fins al punt que els
nens et salude n pe l carrer i t'ensenyen als seus pares com «e l
profeso r de catalan », mentre que a la classe e t parle n com e l
«cura que me bautizó y me dia la comunión ». Vull di r que d'a·
questa manera es reali tza per part de la parròquia una veritable
coHabo ració integradora, més que no pas engegant-los les hom i·
lies en català «encara que no les entenguin , perq uè sàpiguen que
són a Catalunya ».

Integració: cinc principis
Convindria, ja de bell començament, mirar de tenir les coses
clares. Vegem què diu l'encíclica de Joan XXIII .Pacem in te rris» : «Cre iem oportú d'observar que, sempre que és possible,
sembla que ha de ser el capital el que vagi a trobar el treball, i
DO pas al revés . Aix1 s'ofereixen a moltes pe rsones possibili ta ts
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concretes de crear-se un esdevenidor millor sense que es vegin
obligades a trasplantar-se del propi ambient en un altre, la qual
cosa és gairebé impossible que s'efectuï sense esqueixaments dolorosos i sense difícils períodes de reassentament humà o d'integració social.» Així mateix, en un discurs de Pius XII, del 6 de
juliol de l'any 1952, hi trobem aquestes paraules: «L'experiència
ensenya que l'home arrencat de la seva terra i trasplantat a un
país estranger perd en gran part la seguretat en si mateix i quasi diria en la seva dignitat humana. Aquest canvi afecta i debilita,
almenys en la part afectiva, fins els més íntims sentiments espirituals, la mateixa vida religiosa. Fa falta temps i un esforç perseverant a fi que l'home pugui fixar i, per dir-ho així, arrelar la
seva fe catòlica en les noves i tan diferents condicions, i dur-la
a una situació normat. Aquest estadi intermedi implica en moltes
ocasions una crisi perillosa.»
Per tant, la primera cosa que remarcaríem és aquesta: cal evitar tant com sigui possible l'emigració. I això com un dret natural: poder guanyar-se la vida a casa.
Segon a cosa a remarcar: un cop l'emigració ja és un fet, cal
que els emigrats arribin a assimilar e l nou país, coneixent-lo i estimant-lo, fins que s'hi trobin com «a casa seva ». En definitiva,
allò que podríem assen tar com a principi o, si volem dir-ho d'una
altra manera, com a hipòtesi de trebaB, és que l'home , per a realitzar-se com Déu mana, ha de sentir-se emparat pel propi ambient, no pot créixer en un medi estrany, ha de viure «a casa
seva». Si no ho és, de seva, cal que s'hi integri. Sempre hi ha
casos excepcionals de gent que són «ciutadans del món», però la
immensa major part dels mortals necessiten el caliu del seu medi.
I els governs, que han d'evitar les migracions, també estan obliga ts a fer tot allò que sigui possible per tal que e ls e migra ts
s'integrin en la nova terra.
Tercera cosa. Com dju en Joan Carrera a l'article citat abans,
l'Església ha de representar una defensa efectiva i compromesa
dels drets humans i, en aquest cas, dels drets a la integració, actuanl sempre amb una clara independència respecte a les forces
opressores que volen colonitzar Catalunya servint-se dels immigrats, els quals han obligat abans a deixar les seves terres. Fe
no és evasió. La fe s'ha de predicar encarnada a la situació real
i per tant predicar J esucrist no pot separar-se del sentit de responsabilitat que implica la integració activa i passiva. Responsa·
bilitat també dels catalans . En Joan Carrera deia: .Cal també que
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els cristians de Catalunya revisin llurs posicions en ordre a estructurar un projecte de país desitjable per les masses populars .•
Així, doncs, no és pas amb romeries de la Virgen del Rocío com
evitarem la descristianització dels nou vinguts. Com a folklore p0pular puntual o anecdòtic, passi. Sabent però, que això res no té
a veure amb la fe. Es com la nostra sardana o el ball de bastons. Molt respectable, certament, però cada cosa al seu lloc. Fa
molts anys que el Dr. Duocastella va demos trar, contra l'opinió
més generalitzada, que la pràctica religiosa dels immigrats és sens iblement igual aquí que a les regions d'origen: ja no practicaven allà perquè no havien estat evangelitzats.

Quarta cosa. Ha de restar ben clar que la llengua de Catalunya és el català. Si els catalans saben deu idiomes, millor, però
la «seva. llengua només pot ser una. Això ara no és visible, perquè hem sofert tots plegats un accident terrible: la immigració
massiva i el successiu arraconament dels immigrats als suburbis.
Això ha estat una desgràcia nacional que hem de procurar superar mirant que no faci tot el mal que podria fer. Malgrat aquesta desgràcia real, cal tenir ben present i ben clara la realitat de la
nost ra pròpia llengua, encara que no sigui visible en l'actualitat,
per anar·hi caminant i aprofitar totes les oportunitats per procla·
mar·ho.
Cinquena cosa. Això s'ha de realitzar sense caure en un altre
perill: la formació de grups humans de segona divisió. Caldrà,
doncs, construir una comunitat oberta, amb les aportacions de
tots, amb llibertat i amb dignitat, decidint entre tots les passes
concretes a fer en cada moment segons la realitat. I aqui ens cal
tenir ben en compte el real allunyament que el món obrer ha
sentit sempre respecte de l'Església i dels capellans. La causa és
que l'Església ha viscut d'esquena al món obrer quan aquest prenia consciència de la seva identitat. Sí que hi ha hagut grans encícliques socials, però molt paternalistes, alienes al batec de les
lluites obreres, mi rant els treballadors com per damunt de l'espatlla, «amb compassió • . Això encara els ha allunyat més. I, a sabre, aquestes encícliques nj tan sols han tingut repercussió en la
vida concreta de les parròquies i menys dels bisbats. Vet aquí una
dificultat més per a la integració. Només faltaria que el català
es presentés de forma coacti va, amb imposicions unilaterals per
part d'aquells que són tinguts com a enemics de la promoció de
la classe obrera.
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Conclusions
Per acabar, diguem ben clarament que hem c regu t molt més
efectiu que la parròquia fos un lloc d'aco lli ment on els immjgrats es trobessin bé, on es de fensessin els seus drets i es proclamés la seva dignitat, tot i qued ant ben clar que això ho facilitaven unes persones qu e s6n cata la nes i est imen Cata lunya de debò.
Hem cregut que d'aquesta manera preparàvem els esperits per tal
que, quan a rribessin el català a l'escola, la ràd io i la TV. catala-

nes, etc., ho acollissin amb el cor obert.
L'homilia en català i les pregà ri es en ca talà poden s ignif icar un
acte d'afirmació ca talana per part de la minoria autòctona , p erò
també pot ser un «tràgala. que tanqui tota possibilitat futura d'inlcgr:.1ció. Escoltar mitja hora de català a la se tmana no significa
cap m en a d'aprenentatge real de la nostra llengua i , cn canvi, pot
barra r e l pas a les autèntiques solucions del problema que són
el català a l'escola, la ràdio i la TV . cata lanes i e l ca ta là a l ca rre r.
De fet, en e ls nostres amb ien ts, podem constatar com un fet
indiscutible que, d'ençà que s'ha n pogut anar int roduint a l'esco·
la les classes de català, l'acceptació i l'exigència de tenir-ne ha
estat molt genera1. Teni m còpia d'una instància demanant e l ca·
ta là a l'escola, signada i segellada, l'a ny 1977, per to ta mena d'associacions de veïns, de clubs de futbol, de penyes fl amenques, e tc.
Està dar, i seria inj u st s ilenciar·ho, que en això també hi ha con·
tribuÏ t en g ran ma nera l'actuació d'un partit polític d'esquerres,
majoritari en el nostre ba rri , que ha ti ngu t molt clara la n ecessitat de catalanitza r els immigra ts, sempre a parti r de la seva
situació concreta actual i tenint-la mo lt en compte. Qua n descobreixes a cada moment sí.mptomes ma laltissos d'una autèntica fòbia anti com unista, es fa necessari retre homenatge a tants militants extremenys i andalusos que has vist d iscutint am b els seus
companys a favor de la catalani tat. Considero m assa su perficia ls
i inútilme nt irritants les crítiques pa rlamen tàries del Guti , però
tampoc no accep to l'apropiació del terme nacionalista, com s i fos
una glòria exclusiva de ls altres.
Proclamem fina lment la necessita t de coHaborar to ts a la necessària catalanització dels immigrats, però recordem qu e els instruments veritable ment apropiats per aconseguir-ho só n el català
a l'escola, a la ràdio, a la TV, al carrer, i sobretot, al cor.
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LES MONGES, UN INSTRUMENT
DE CASTELLANITZACiÓ?
MONTSERRAT ALBÓ

Tota la vida m'ha preocupat una qüestió: les persones més
assenyades. santes i generoses, et poden sortir amb un ciri tren~
cat quan menys t'ho esperes.
Potser un dels casos més característics és el del famós Fra

Bartolomé de las Casas, arquebisbe de Chiapas, a l'Amèrica del
s. XVI, el protector i defensor dels drets dels indis explotats. En
un moment determinat, va donar per bo -com la majoria de teòlegs del seu temps- el comerç d'esclaus negres. ~s clar que després va canviar de parer i se'n va retractar! Un cas per l'estil,
encara que una mica diferent, és el de les monges a Catalunya:
Vet aq uí unes dones cristianes generoses i servicials que, per amor
de Déu han fet i fan coses que ningú no fa ni per tot l'or del món
i que, tanmateix, mai no han acabat d'entendre - llevat d'honroses excepcions- la problemàtica del poble català.
D'entrada, i abans de tirar endavant, voldria aclarir que aquestes ratlles no són cap estudi sociològic. A Catalunya les monges
es compten per milers. Només a la diòcesi de Barcelona, entre
ordes, congregacions, instituts i peculiars associacions pies. tenim
dues~centes setanta~vuit famílies religioses femenines. Una d'aq u es~
tes famílies, les filles de la Caritat, són nou-centes cinquanta reli~
gioses a la província catalana ... (cal dir que són les més nombroses).
De totes elles, només en dec haver conegut un cinc per cent tirant llarg. Per tant, potser hi ha gent que té altres records i experiències que no lliguen amb els meus. Que quedi clar, doncs,
que és una hipòtesi de treball que es pot completar i matisar
molt.

Una història que ve de lluny
Molt abans de la nostra guerra civil, en les ambients més populars, la gent et parlava amb tota naturalitat de les hermanas i
llermanitas: -«Saps? Han portat l'avi Ton a les hermanitas». --cA
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quin coHegi va la teva nena, a les hermanas o a la Nacional? O bé
es comentava que a l'hermana Rosa l'havien feta madre.. . I
no cra pas en el sentit lerrouxià, perquè la gent no identificava
mal/re amb mare, ni hermana amb ge rmana. Tenia tot un altre

sen ti t: -«Diu que l'Assumpció de cal Baster s'ha fet hermana •.. .
Sor, madre, hennana eren paraules equivalents a dona consa·
grada a Déu, és a dir, monja, per als qui no estan per dis tincions
canòniques. L'única diferència, dintre d'un ordre, era jeràrquica:
padres i madres, contraposat a hennanos, sors i hermanas.

Però no eren només les monges. Recordo que la meva àvia,
que era be n catalana, resava el trisagi en castellà, perquè no el
sabia d'altra manera, i l'Acordaos i altres oracions d'aquest estil .
En genera l, a primers de segle, la pietat tradicional i moltes ora-

cions estereotipades devien ser encara força castellanes, com l'ambient cultura l.

L'aparició del Foment de Pietat Catalana (1916) devia voler dir
que calia fomentar la pietat catalana, i que per a ixò s'havien d'e·
ditar llibres piadosos en la llengua del poble: la .Guia del CrisHà » devia ser una mena de revolució, com ho havien estat els es-

crits del bisbe Torras i el Pare Claret i el Congrés Litúrgic de
l'any 1915 a Montserrat.
l malgrat aquests esforços, la gellle bien i els col·legis de cate·
goria continuaven cons iderant el cas tellà com a únjca llengua de
cultura, i per tant adient a l'ensenyament.

les monges d'ensenyança a la postguerra

Una nova ofensiva es desferma després de la guerra civil. Les
monges d'ensenyança es van posar a castellanitzar-nos amb tota
l'afició. Si protestàvem o se'ns escapaven paraules catalanes, sortien invariablement uns quants «principis» que elles, ben segur,
es creien de dalt a baix:
I. Heu de parlar castellà pel vostre bé. ~s la llengua oficial.
El català no us servirà de res fora del nivell familiar.

Això, per altra banda, flotava en l'ambient. L'eufòria anticata-

lana del nacionalcatolicisme era un fet. A més, hi havia els bisbes
castellans, la . fa lange., 1'.Acción Católica Española», amb els seus
himnes, consignes i revis tes ... De manera que, considerant la situació, les monges tenien la seva raó quan deien que havíem d'a-

prendre el castellà pel nos tre bé, si volíem aprovar els exàmens,
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estudiar i fer oposicions
tat que ens envoltava.

no quedar-nos marginades de la socie-

2. Quan ja vam saber parlar castellà i érem ben bilingües i
diglòssiques -per tant, el nostre bé ja estava assegurat- enca ra
hi havia més raons per no parlar la nostra llengua. Com que sempre hi havia monges i nenes castellanes que no entenien el català, resultava que expressar-se en un idioma no conegut pe r tothom era una gran falta d'educació i fins i tot de caritat.
El s iHogi.sme estava tan ben travat, que no hi havia alternativa: a) to thom entén i parla el castellà; b) algú no entén el ca talà; e) per lant, dues conclusions: parlar català és altament ofensiu per als qui no l'entenen; b) no costa gens parlar sempre el
castellà, i a ixí ho entén tothom.
Com que les mon ges e ren bones i abnegades, i ens ensenyaven
moltes coses útils, acceptàvem aq uesta explicació que -si més
no- ens resultava més pràctica per no haver de repetir sempre
les coses dues vegades. Aques l raonament és ci que ha perdurat
més al llarg del temps, i fin s gairebé als nostres dies tots som testimonis que classes i conferències començades en català s'han
hagut de continuar en castellà, perquè s'aixecava algú dient que
no entenia e l català, i aques t algú tenia més força moral que les
al tres cent persones. Recordem l'incident d'aquesta primavera passada a la Facultat de Ciències de la Informació de Bellaterra.
A més, per allò de si con el amor no bas tare, i sempre pel nostre bé, ens posaven mala nota de conducta por hablar el cataldn.
3. Al guna monja que veia com ens costava això, ens havia arribat a dir que ho acceptéssim com un sacrifici en reparació dels
molts di sbarats que havien fet els rojo-se parat istas.
Això tampoc no era cap exclusiva de les monges. Molta gent
identificava català-republicà, menja-capellans i crema-convent s (sobretot els qui venien de l'Espanya «nacional .). A nivell d'Església,
quan ta gent va quedar marginada simplement per ser catalanista !
En alguns convents hi havia monges que havien «entrat» amb e ls
nacional s i monges que s'havien quedat aquí durant la guerra, i
s'hi endevinava el drama dels vencedors i els vençuts. Una vegada
més, catalanisme i laïcisme s'oposava a cristianisme i espanyolisme. Tots recordem el famós: hable en cris tiano !
4. També ens deien que la llengua no és més que un vehicle
per expressar les idees, i que canviar de vehicle no era cap drama
mentre arribéssim al nostre dest/. Que com més llengües sabéssim,

més e ines tindríem per entendre'ns amb tota mena de gent d'al'·
reu del món.
La teoria no era pas dolenta. Llàstima que la nostra e ina, precisament, l'haguéssim hagut de desar abans de saber·la fer servir
del tot. Molta gent només sabia la llengua materna parlada, però
no va passar a la fase de llegir-la i escriure·la, perquè aquest aprenentatge el va haver de fer amb Ja segona llengua, imposada, per
més obligar-vos .. tS clar que, en aquell temps, no es devia saber
tanta pedagogia com ara, almenys a la resta de l'estat espanyol.

5. Finalment, hi havia les monges que no perdien el temps donant raons i simplement deien: En cas tellano! (sense dir «si us
plau » al darrera) o bé: No quiero oír ni u na palabra mas en cal aMn! i muts i a la gàbia .

Encara més coses anòmales

Pe r no fer-nos mala sang -<> per acabar-nas-en de fer, segons
com ens ho m irem- el fenomen no era únic. A la postguerra
també ens van venir a evangelitzar les famoses monges alemanyes
que gaudien d'un gran prestigi i es van posar molt de moda, i de
passada ensenyaven la llengua llur a les nenes. I cap als anys vint
va haver·hi una invasió de monges franceses que ensenyaven politesse a les noies, i les feien parlar i resar en francès, segurament
també pel seu bé, per allò de enseñar deleitando o evangelizar politizando y culturalizando.
La cosa més divertida és que, cap als anys seixanta, encara es
podien sentir unes monges ben catalanes resant a la seva capella
i d ient : par ma { aule, pa r ma taule, par ma Irès gran de t au l e per
respecte i fidelitat a la seva fundadora francesa, però amb un accent català d'allò més escaient.
I no sols va ser un fenomen escolar. A les clíniques i als has·
pitals també les hermanas eren castellanes i consolaven els vellets
i malalts e n castellà, les monges mendicants passaven per les ca·
ses demanant una limosnita por amor de Dios, i fins i tot algunes
monges contemplatives de clausura resaven en la llengua de san·
ta Teresa i sant Is idre.
I encara pasava una altra cosa estranya, que passa avui tam·
bé. Hi ha monges que han anat a missions, molt fermes i decidi·
des. Han estat a l'Àfrica i a l'Àsia i s'han esforçat per encarnar·
s'hi , aprenent llengües indígenes dificilíssimes. I quan tornen, s i
les destinen a Catalunya, no són capaces d 'aprendre el català. En·
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cara porten aquell convenciment a dins: Estamos en Espa ña, y
Iodo el mundo liene obligació" de enlender el español.

L'altre dia, parlava amb una monja velleta catalana. Deia que
al seu convent hi havia moltes monges catalanes, i que entre elles,
sempre que podien , parlaven català . Però, com que la superiora
era castellana, la llengua oficial de la casa era el castellà. I quan
e ll a li deia: «Però si les nostres constitucions diuen que hem de
parlar la llengua del país a on anem!. .. », la supe riora li responia:

Pera noso1ras estamos en España!

l es monges catalanes
De fet, Catalunya no ha estat mai una terra massa fecunda en
monges. Certament que hi ha hagut fundacions catalanes, però a l
cap d'un parell de ge neracions ja estan plenes de monges no catalanes, sobretot si surten a fundar fora de Catalunya.
A la postguerra, però, hi va haver - per les causes que sigui
i que ara no és el moment d'escatir- una florida de vocacions
notable. Moltes noies es van fer monges i es van repartir entre els
centenars de famílies religioses femenines que hi ha per aquí. Les
que no van triar congregacions catalanes, com les Carmelites de
la Caritat, les Benedictines o les de la Divina Pastora, per exemple, van haver d'anar a fer el noviciat a Madrid, a Saragossa o a
Navarra, i una de Ics ascètiques més freqüents e ra la re núncia a
la pròpia llengua. Fins i tot en les relacions familiars les cartes
havien de ser en castellà, perquè com que hi havia control de correspon dència, les havia d'entendre l'encarregada.
Ara ja no es tractava d'aprendre una llengua útil pel propi bé,
o de ser educat i caritatiu, sinó de desarrelar-se i estar disposat
a anar a llà on calgués, oblidant el nom, la terra .. . Era la mística
del salm 44: .Escolta filla i mira: Oblida el teu poble i la casa
del teu pare, perquè el Rei s'ha enamorat de la teva bellesa ... '
I la noia, sense pensar-s'ho, s'anava creant una mentalitat neutra: intentava no posar arrels enlloc, aprenia i s'acostumava a resar i a expressar-se amb una llengua que no era la seva, la qual
cosa no passava, però, a les noies de parla castellana, perquè.
certament, la monja no té pàtria ni famma, és germana i mare
universal, però sense voler es deixa portar per la llei del més fort,
com tots els fills de Déu, i d'home i dona.
Per tant, les monges catalanes que anaven a raure en W1a comunitat casteIlana, tenien dues opcions: o no fer-se problema de
]a castellanització i anar per feina, O viure angoixades per les se-
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ves dues infidelitats: no sel- generoses i no sabe r fer ofrena a Déu
de la seva iden titat nacional, no ser prou valentes per sacrificar
la seva lle ngua i la seva catalanitat a l'altar dc l'obed iència a ls
superiors.
I encara va passar una a lt ra cosa curiosa. Quan Ics monges, fjdels als signes de l tem ps, es van llançar a treba llar a ls suburbis,
enmig dels immigra ts. fin s i tot les més catalanes del grem i es
van adaptar joiosament a l'a mbien t obrer i marginat , tot intentant d'encarnar-se en l'esperi t andalús i murcià més que no pas
provar d'integrar-los a la seva nova terra, que és la nostra.
Perquè una cosa és tenir l'esperit d'ocupant o vencedor, una
a ltra és sentir-se vençut i ocupat, i una altra és voler-sc fer tot
a tots -com deia sant Pau- per guanyar-los tots per a Crist.

Catalunya es desvetlla
I , tot d 'una, comença a canviar el con text sòcio-polític: .La gines ta floreix, i arreu els camps són vermells de roselles», la nova
ca nçó, el Congrés de Cultura Catala na, català a l'escola, català llengua oficial, volem l'Estatut!, en català, si us plau, etc. (Bé, ja sabem que no ha estat ben bé tot d'una: «si sabéssiu corn l'alba
cns ha triga t! »).
El cas és que la nostra acti tud de fons canvia rad icalment, i
la de les monges també. Ja no estem tan segurs que això de parlar castellà fos pel nostre bé, i, en canvi, constatem esmaperduts
que hi ha molt poca gent que sàpiga parlar bé el català. El català
de Barcelona, sobretot, està més contaminat que la seva at mosfera, que ja és d ir!
A Catalunya hi ha ambient. E ls cata lans ens sentim eufòrics,
i amb l'o bligació moral de recu perar el temps perdut. La demanda
de mes tres en català va en augment. Fins i tot «E l Corte Inglés.
es decideix a usar el català per vendre més. Les monges catalanes
que s'havien sentit marginades o callaven dòcilment s'ha n revestit de valor i defensen els seu s drets. Les no cata la nes comencen
a e ntendre que a ixò del català és una cosa més fonda i seriosa
del que s'havien pensat fins ara ...
Això, només per la ge nt que treballa i viu a Catalunya. A l'estat espanyol encara no hi ha arriba t la llum ; ni a la CONFER. Pe rò
aquí ja s'ha cons tituït la «Unió de religiosos de Catalunya., i les
monges hi tencn un paper important. (Pel cap baix, igual que al
Parlament de Ca talunya, on una dona també és la Vice-president
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primera ... i més encara, perquè la secretària i unes quantes vocals
també són monges).
Tot plegat ens obre el cor a l'esperança, perquè tot això ja és
irreversible.

Conclusions?

Els problemes són més sòcio-polítics que no pas voluntaristes.
Les monges són persones manades i fan cas de les ordres de la
Jerarquia i dels seus propis consellers.
Diu que les monges són set vegades dones en el sentit pejoratiu de la paraula. L'alliberament de la dona, doncs, serà també l'alliberamen t de la monja.
Moltes monges no havien entès mai aquest problema perquè
ningú no els havia fomentat l'esperit critic, sinó només la docilitat i l'obediència. Moltes altres no tenien prou capacitat ni interès
per plantejar-se'l (recordem alguns sistemes de «captar vocacions>
per aquests móns de Déu ... ).
Per tant, les monges també van ser agents de castellanització,
perquè eren majoria les castellanes i les descatalanitzades. Però
no van ser les úniques ni les més responsables. Ho van ser més
els bisbes i tota l'Església oficial de la postguerra.

50

DE LA INSOLIDARITAT CENTRALISTA
A LA SOLIDARITAT AUTONÒMICA
ANTONI M . ORIOL

INTRODUCCiÓ

Em proposo reflexionar èti ca-cris ti a na me nt sobre l'act ua l moment de transició de l'Es ta t espanyol vers una configuració aut"
nòmica. El meu intent darrer, però, depassa e l nivell moral per
a arribar a l'actitud pastoral. D'ací que l'Església sigui la protagonista implíci ta i expHcita d'aques ta meditació.
Es tracta d'una aportació entre d'altres: tin c consciència dels
meus límits i del dret d'opinió, que engloba el dret al desacord,
del m eu proïsme. Aquestes ratlles valdran allò que valguin les
raons en què reco lzen; i no més.
Aprofundiré en primer lloc l'as pecte è ti c (I i II part) per a
passar després a l'aspecte pastoral (III part). Abans d'entrar en
matè ria penso que no serà gens sobrera una precisió sobre el meu
enfocament. Precisió que se centra sobre el concepte d'Església
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en joc ací i sobre alguns estats d'esperit que mostren re ticència
o bé resistència, des de la bona fe , a un planteig i unes conseqüències que comporten un cert trontoll dels fonaments.

Sobre el concepte d'Església
Entenc per Església, des d'un punt de vista sociològic ¡ anant
de més a menys, els batejats i prou, els batejats creients, els batejats practicants i els batejats conseqüents. Aplicant aques ta gradació a Catalunya i Espanya, veiem que la quasi totalitat dels trenta sis milions d'habitan ts de l'Estat pertanyen al primer grup i
que minven bastant el segon, molt el tercer i enormement el quart.

Sorgeix espontàniament una pregunta: pal i ha d'influi r l'Església en els camps polític, cultural i econòmic? La resposta és
òbvia per als qui coneixen la finalitat de l'Església: Sí, des de la
fe i la caritat (amor , que inclou la justícia). Car la seva m iss ió és
respondre salvíficament al pla de Déu, el qual consisteix que tota
la realitat creada -en Crist, fonament i terme de l'univers- es
conformi a la seva voluntat. Ara bé, la realitat total inclou les
distintes dimensions de la vida humana, entre les quals les suara
esmentades s'hi compten evidentment.
S e'n deriva fàcilment una nova interrogació: ¿com pot i ha
d'influir l'Església en els camps enumerats? La resposta demana
una distinció. Des del servei dels pas tors, palesant els principis
cl'Ístians sobre les realitats temporals i oferint l'ajut no solament
espiritual, sinó també moral que flueix de la vivència trinitària
que li és pròpia, ella que és el cos i l'esposa del Crist. Des de la
vocació dels seglars -i cal tenir present que ells sumen més del
noranta nou per cent dels fidels-, cercant el regnat de Déu precisament en el bell cor de les realitats humanes i mundanes.
De fet, la jerarquia a Catalunya i Espanya sol oferir periòd icament documents d'orientació en matèria política, cultural, social
i econòmica. I de fet, també, són milions els ciutadans que tenen
en compte, a l'hora de votar, en major o menor grau, almenys
alguns criteris cristians recordats per la jerarquia, i no pas de
petita importància.

Però, darrera pregunta, ¿què pot fer concretament l'Església
catòlica a Espanya i Catalunya en aquest camp de les autonomies
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i de la solidaritat de ls pobles? Probablement, moll més del que
bas tant gent es pensa. Perquè si des d'ella, clergat i laïcat, hom
ins is teix correctament i enèrgica. amb la doctrina i la vida, sobre
- i recorde m tan sols a lguns punts- e ls drets dels pobles, la dife rència entre vida nacional i estructura estatal, la plural riquesa
de l'au tèntica unitat humana, la iniquitat dels estatismes absorben ts, les exigè ncies del principi de subsidiarita t, e ls deures del
treball i del capi tal , la promoció de la justícia, els límits i les condicions de la violència, e tc., milions de fidels podran apropar-se
amb un coneixement de causa cada vegada més lúcid des de l'angle è tica-cristià a les urnes que decideixen e ls governs i milers de
cre ients podran plantejar-se amb esperit creixent de servei l'assumpció de tasq ues que pro mouen i gara nte ixen els drets de les
persones i dels grups.
Hom pot afegir a tot a ixò la importà ncia d'una conscienciació
que dugui vers la vivència convençuda que l' Església catòlica es
deu ta lment a tots i cada un dels pobles i de les cultu res, que només encarnant-se plenament en ells i elles realitza el seu propi
ésser i acompleix la seva pròpia missió.
Per aquestes raons, en tre d'altres, el plante ig de l'acció de l' Esg lésia en aquest tema --com , generalitzant, en el camp global d 'allò
ètic i polític- és rellevant per a la vida CÍvica a Ca talunya i a
to t Espanya. Per altra banda , si els principis cristians no assoleixen d'amarar la conducta ciutadana dels fidels pels camins de ]a
llibertat, una bona part del missatge de Jesús resta reduïda a la
condició estèril de la semença que cau a la vora del camJ.

Sobre algunes reticències
Des d'una zona que no comprèn l'autonomia, però que s'esforça a capir-la am b bona voluntat, es parla avui dels «pros» i «contres. del procés d'autonomització. En parlar dels ' p ros. , hom se
s itua honestament en una posició d'espe rit que adme t un sentit
pos itiu en la nova estructura de l'Esta t. En parlar dels «contres-,
hom pre tén de ser objectiu, imparcial. Penso, però, que, e n aques t
segon cas, el llenguatge esdevé, com a mínim, ambigu, car tot fet
humà pot tenir «contres- - i des d'aques t enfocamen t ningú DO
en discutirà el plan teig-; nogensmenys tamb é, és verita t que un
condicionament centralista a ultrança pot trobar-se a l'arrel d'una
actitud prejudicial de bona fe que veu dades negatives en el sol
fet de la pèrdua de la «conditio possidenti s., val a dir, de la situació de predomini, considerada normal.
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Alguns d 'ent re els qui comencen però no acaben d 'ente ndre les
au tonomies diuen ta mbé, en pla de concess ió dialogant, q ue l'autonomització presenta «avanta tges indub tables • . Atenent-me a ls distin ts significats de la parau la «avantatge » (vegeu ci diccionari de
la llengua espanyola), penso que els pobles que entren en e l procés de "au tonom it zació no en reporten cap mena de superioritat
respecte a ls a ltres, sinó que passen a gaudi r d 'una par t dels dre ts
de què es t robave n priva ts. No reben un sou sobreafegit a l que
és comú , sin ó que comencen a cobrar a llò que els correspon, ¡,
ben cert, la quantitat resta sovi nt més pe tita que la d'altres, si és
que cal estab li r compa racions. No perceben cap mena de gua ny
ant icipa t per a compensa r una habilitat, sinó que comen ce n - per
fi!- a partici par d'alguna manera en la vid a política . Ni ob tenen
tampoc una condició de favor, en el sentit d'una preferència in-

deguda, si nó que inicien camí en ¡'exercici d'un dre t, e l d'autogove rn , que els és in trínsec, per ta l com tot grup humà que gaudeix
d'entita t , de consciència i de voluntat de poble té faculta t d'ésse r
i de ben ésser , tenint semp re en compt e les ex igènc ies del bé
comú particular i universal.
S i, do ncs, hom desitja parlar «d'avan tatges », pen so que és ad ient
d ir que la superioritat (in deguda) , e l sou (sobreafegit), c I gua ny
(arrabassa t), l'exceHència (do mina nt) i la condició de fm'or (arb itrària) , que l'Estat centra1ista i absorbent fins al moment de tenta,
comencen parcia lment a cessar i, en la mesura que a ixò s 'esdevé,
ni els avantatjat s adqu ire ixen cap mena d'avanta tge, sinó que van
passant a recuperar la seva dignitat, ni t'avantatjat e ntra en desavanta tge, sinó que es to rna a posar simplement i justa en el lloc
qu e: li pe r toca .

Sobre algunes resistències

Insistint e n e ls «contres», hi ha qui cons ta ta que en alguns
indrets i llocs es produeixen . descontentaments. i fin s i tot «es lats
d'ànim reactius i insolidaris ».
Quant a ls «desconten taments . , opino que el fet que e ls pobles
d'Espanya comencin a recuperar certs drets d'autogovern hauria
de produir objectivamen t un goig profun d. En primer lloc, als pobles que mos tren re ticències, per tal com es tracta d'un valor ètic,
polític i j urídic que és just, i de tomar a endegar un camí q ue ells,
en la mesura que se sentin realment pobles, podran també fressar , fent l'esforç adequat; perquè, ¿qu in poble conscien t d'ell mateix i amb se ntiment de la pròpia di gn itat no vol ser responsable
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de l seu propi des tí ? En segon lloc, a tot Espanya, ja que e l bé
dels pobles que la componen és e l seu propi bé. En tercer lloc, a
tots els ciutadans del país, en constatar que milions d'entre ells
comencen a gaudir parcialment d'uns drets i llibertats que els havien esta t a rrabassats.
Si , doncs, en algunes zones de l'Estat, en algunes interpreta-

c ions ideològiq ues, en a lguns ciutadans es dóna un profund «descontentament », con sidero que allò que hauria d'ésser obj ecte d'e-

xamen no és pas el go ig del qu i es recupera, sinó el do lor del qui
s'entri steix.
Si passem als esta ts d'ànim, penso que els «reactius » mere ixen
una anàl isi a nà loga a aquella que acabem de fer respecte a ls qui
mos tren descontentament; d'ací que ens esta lviem d'allargar-nos
en la matè ria.
I els «insolidaris», que són enca ra m és greus, conviden a recor-

dar que ni és solida ritat allò que, per ser efecte del domini impos itiu o de l'absorbimen t egoista, es tradueix e n una força que nega
e l dre t; ni és insolidaritat la iniciació d'un procés, per altra banda
mo lt la boriós, de reobtenció d e la pròpia d ignita t i de la pròpia
llibe rtat. El d ilema «o bé m'imposo damunt te u o bé m 'insolidaritzo de tu » no es po t legitimar des de cap punt de vis ta en totes
aque lles persones, físiques o morals, que són conscients de llur
igualta t i gaude ixen d'autèntica maduresa.
Aques tes consideracions preambuJars adquiriran una lluminositat ulterior si passem a analitzar la insolidaritat centralista des del
triple punt de vista polític, econòmic i cultura l. Però amb això
entrem de ple en la primera part del nostre treball.

I.

LA INSOLIDARITAT CENTRALISTA

A. Factors d'insolidaritat política
Em proposo, en aquesta secció i en les dues que seguiran, de
contribuir a palesar raonadament alguns factors d'insolidaritat
centralis ta que considero determinants en la problemàtica que
ens entreté. Començant pels del camp poU tic, opino que hom pot
assenyalar els següents.
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Ideològic
Aquest factor estreba en un concepte unívoc d'Espanya e laborat a partir i a través d'un reduccionisme implacable. Espanya és
identi ficada substancialme nt amb una interpretació teòrica-pràctica concreta, basada e n un dels seus pobles: interpretació que e rigeix la seva llengua , les seves ins titucions jurídiques bàsiques, les
seves empreses hi stòriques i el seu ta rannà cos movisional en e l
paradigma essencial d'a llò espanyol, a lhora que relega a una situació merame nt secundària, en el millor dels casos, les llengües. institucions, e mpreses, tarannà dels altres pobles. els quals. malgrat
ai xò, són a firmats com l'esmentada Espanya, sense afegitó, i són
obliga ts a una assimilació cultural d'aquesta tCOI-i-praxi , imposada
com a determin ant . La qual cosa, a més a més, és objecte continu
de legitimació històrica, de designi polític, d'apologia ètica i d'afirmació militar per part d'un pensament que, alhora, condemna
tota altra explicació com antiespanyola i, per tant, com an tipatriòti ca. D'aquesta manera, ni Castella és ge nuïna ment Castella, per
hipert ròfia , ni els altres pobles poden donar la seva justa mesura,
per atròfia. Aquesta ideologia considera com a atemptat contra la
pàtria tota es tructuració de l'Esta t que contempli una igualtat
efectiva de drets i deures enlre els diversos pobles que en l'actualitat es donen al seu si.

S acralitza dar
Es tracta d'un factor que prové, per una banda, d'una hermenèutica del catolicisme que insiste ix a atribui r a l'anomenada CI: Espanya catòlica », d'una manera gairebé eutiquianament confusa,
atribucions i fu ncions polítiques i eclesials; amb la qual cosa Espanya esdevé subj ecte d'accions cultuals, mora ls, missioneres, pastorals, etc, que només corresponen a l'Església. Espanya, posem
per cas, i no l'Església a Espanya, es comprome t religiosament
amb Sant Jaume, ha de legislar canònicament en les seves ins titucions, ha de prosseguir el seu taran nà evangelitzador, etc.; i, posa t e l fe t que l'Església catòlica és una, se'n segueix que la ideològica un itat espanyola suara descrita s'enforteix a nivell diví per
]a referida nota eclesial. Tot atemptat a la dita unitat és considerat lògicament com un delicte de gravetat intolerable.
Per altre cantó, i pel que fa als plans que, malgrat això, e mergeixen encara com a di versos, les lleis de la simetria s'imposen
d'una manera tan forta que els valors respectius esdevenen funció mútua. S e'n deriva, per exemple, el fet que el pas a un Estat
d'autonomies es transfonna automàticament en una gambada perillosa no solament pe r a la unitat d'Espanya, sinó també per a la
de l'Església espanyola.
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Conceptual
Em refere ixo a la confusió del s concep tes d'Es tat i Nació, la
qual fa reve rtir la riquesa de la vida na ciona l a una conc re ta organització del poder que en lloc d e servir-la. com li pe rtoca, acaba
absorbint-la imposi tiva ment a l'hora d e la veri tat. D'aquesta mancra , qualsevo l oposició a ¡'estructura de l'Estat es considera com
una oposició a la vida nacio nal , a mb gran avantatge per a l'esm cntat pode r . Si hom hi afegeix encara el fet d'una infras tructura nac io nal proble màtica - com la que es dóna als Estats plurinaciona ls e n els quals pobles i cultures diversos s'aglutinen entorn
d'un dete r minat poble i d 'una determinada cultura qu e, no com a
ta l pob le , s inó com a ideologitzat (tal com hem d esc rit), els domina per la via de l'he teroempc titimen t i de l'a ut oexcès-, aquella confusió esdevé pèssima i produeix un desgast de ciutadania
i d'eticitat que no solament és sàdic, sinó també deshumanitzador. Aquesta s ituació de sofriment social és inversament proporcional a la pseudosatisfacció política que frueixen els qui detenten aque ll poder au toritari que la produeix.

Classista
En aquest cas es tracta d e la confusió e ntre Estat i Classe socia l, co nfu s ió que, a l'era moderna i pel qu e fa al Contine nt, té l'ori gen en la Revo lució fran cesa , com a reacció enfront de l'antic
règim estamental, per descomptat injust. Per boca del s seus propis
ideòlegs i porta veus e l tercer estat o es tat general es proc1ama , sense cap alt re afegitó, la nació fran cesa, enfront de l'es ta ment noble qu e és d enunciat com a acaparador de tots els avan tatges cívics i escàpol de qualsevol aportació que tin gui un interès pos itiu
per a la co munitat. Doncs bé , aq uesta es truc tura social no tolera
a l seu si cap cos in termediari: l'homogeneïtat esd evé la seva condi c ió d'existència. L'individu, mitjançant una espècie de vot de
ciu tadan ia, se s ubmergeix dins e l tot social d'una manera direc ta
i tota l. Aq ues t to t social explici tarà la seva volun ta t ge ne ra l en
i per mil jà d'una cultura i un a llengua úniques, una compartimentaci6 de pa rtamental homogènia , uns usos idèntics, sense ca p
a ltra mena d e varietats que les que poden se r bona ment adscri tes
a l folklore (el qual , vet aquí, és tanmateix pintoresc). No és debades recordar l'influx que aquestes idees alli sadores han tin gut en
les constitucions i lle is de l'Estat es panyol durant els segles passa t i actual.

Dictatorial
Aquest factor corona d'alguna manera els a nteriors. Es t racta
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de la insolidaritat portada als extrems de l'exasperació uniformista, obtinguda

« m3nll

militari ». Aqu esta ideologia desconeix el do-

lor de la mediació. El trànsit d'un centralisme autoritari i unitari vers un pluralisme democràtic i au tonòmic no es pot realitzar
sense tensions pregones, les quals, a vegades, pOL semblar que voregen la frontera de la fragmentació. Amb això no excuso, evidentment, les responsabilitats dels qui, arribats al poder, es resisteixen a ser creadors, o bé, situats a l'oposició, no es resignen a
ser coHaboradors. Però sí que acuso la impaciència unilateral dels
qui no suporten com a conciutadans aquells que consideren anti-

patriotes pel sol fet de no coincidir amb la seva valoració unJvoca
i absorbent d'allò espanyol, que llegeix les dificultats com a pretexts que justifiq uen l'etern il zació de la dictadura o el seu retorn.

B. Factors d'insolidaritat econòmica
Sense cap ànim d'enumeració exhaustiva, penso que es poden
adduir els següents.

Latifundista
Em refereixo a les grans zones d'Espanya on un petit nombre
de p ropietaris de tota mena (públics i privats, grupals i individuals) detenten el domini d'una o diverses finques d'enorme extensió, la sola existència de les quals constitueix sovint un element social problemàtic de pdmera magnitud. Ell ha provocat
una e mi gració de milions d'homes, doncs i nens, impotents en gairebé tots els ordres i obligats per tant a cercar-se el pa en altres
pobles de l'Estat (no caracteritzats, o en tot cas només mínimament, pel latifundisme), a la capital o més enllà de les fronteres;
resultat que, tot sol, constitueix un argument de primera força
contra una situació que s'allargassa perquè ha arribat a erigir-se
(i per part de molts a considerar-se) com a intocable. Enguany,
les vagues de fam i les manifestacions mostren sinistrament la
persistent incapacitat d'una societat i d'un Estat (és a dir, en
aquest cas, d'uns interessos creats que esdevenen predominants)
per a solucionar aquest problema.
En i des d'aquestes estructures, amb tot allò que impliquen,
acusa r d'explotadors els pobles receptors (caracteritzats per una
indústria, un comerç i, també, una agricultura que es donen e n
el context d'una millor distribució de la terra, la qual cosa faci-
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lila una na tural labo ri osita t) no deixa d 'ésser un contrasentit, sobretot quan es fa amb una ac titud d'es perit que ni tan sols no
adme t l'objecció è tica, no di guem ja la reforma econòmico-política. Hom po t adduir anàlogament, a les a ntípodes, un s raoname nts de tot alt re ordre pe l que fa a les zones de minifundi , les
quals han es ta t objec te d'una gran int ervenció, per raons òbvies,
amb vis ta a llu r reforma per part del mateix poder que ta nt s'ha
inhibit en Ics a nte riors.

De Capitalitat
Apunto a ra vers un fac tor que , malgrat la seV3 notorietat,
molt sov int ha estat preterit , silenciat , cohones tat, excusat i fin s
i tot fa ls ificat , segons els casos. Es trac ta de la inge nt concent ració de riquesa que, aquests darre rs decennis, s'ha produït autor itàriament a la capital de l'Estat. 1::s cosa tanmateix ben curiosa
que, quan hom a taca, com a riques i explotadores, Ics nacionalitats d'Eus kadi i de Catalunya , posem pe r cas, hom sol passar per
a lt que la ca pital ha realitzat l'acumulació immensa i deci siva que
suposa l'adm ini s tració hegemòn ica de la hi senda i la segu re tat
social en un Est at de caire unitari i cen tra lis ta ; i que, ja sigu i
direc tamen t la ne i, ja sigui la pressió indirecta (avantatges d'altra fa isó inviables) ha n obliga t que la gran banca, les grans e mpreses i Ics estructures bàs iques de dis tribució es concentressin
prevalentment a l seu perímetre, amb detriment de l principi de
s ubsidiari tat e n el camp econòmic. Tot això ha tingut unes repercussions nega tives per a la vida dels pobles i regions de l'Es tat,
entre e n es la mateixa Castella, tan diferent en bastants aspectes
de la hipe r tròfia ideologitzadora a la qual ha es tat his tòricament
sotmesa.
Burocràtic
Es trac ta d 'un altre cas d 'insolidaritat que té també un pes
considerable. El trà nsit vers un E stat d'autonomies vol significar ,
entre altres dades, un apropament a la base que va molt més
en11à d'una mera descentraHtzació i d 'una simple desconcentració. e.s cosa important. però, remarcar que la burocràcia, pop
gega ntí d'un règim centralista i ab sorbent , ha estat així mat e ix un
factor d'hom ogeneïtzació - i no pas de . olidaritat- dins l'Es tat.
Els diversos pobles s'han vis t obligats, a fi i efecte de satisfe r la
major part de Uurs necessitats ciutadanes , a enfrontar-se a mb
aquest apara t uniloqüent, els càrrecs. les funcions i la planificació del qual s'han fet sovint amb una ignorància olímpica de les
més e lementals exigències d'una autoadministració personalitza-
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da. Si, connectant amb el que acabem de dir al paràgraf anterior,
hi afegim la necessitat contínua i creixent dels trasllats a la capital, quan un afe r cueja amb un mínim de vivor, la imatge de la
insolidaritat adquireix nous trets de caràcter tanmateix macabre:
hom no existeix si no és amb permís.
Oligàrquic
Aquest factor és complementari del classista que més am unt
hem analitzat. Si llavors pa rlàvem de l'Estat-classe d'àmbi t burgés (també es dóna l'Estat-classe en l'àmbit comunista), ara ens
referim a les classes altes en la mesura en què tendeixen, sobre·
tot als vèrtexs suprems, a l'entre llaçament i la concentració econòmi cs. En concret, vull assenyalar el ret que una part de les classes altes ha posposat el bé econòmic, cultural i polftic dels seus
propis pobles en ares dels interessos crematístics, plantejant, endegant i even tualme nt suprimint les estructures productives e n
favor d'una mera rendabilitat econòmica, d'una major seguretat
política i d 'una més intensa fruïció grupal. I han trobat un gran
ajut e n l'ago mbolament centralista.
H edonist ic

Em refereixo a una actitud massiva de repe rcussions pregones en el camp de la insolidaritat i que ha impli cat, en-

tre altres coses, un munt d'opcions tàctiques al si d'una d eter~
m inada est ratègia política. El tarannà consumista, directe i reflex,
que s'ha imposat en la vida social com a resultat simultani de la
publicitat i el deler, en funció d'una estructuració productivista
de l'economia; l'o nada d'ofer ta i demanda de plaer a gratcient
que l'augment de nivell econòmic, la conjuntura turística (indústria exportadora de primera magnitud) i, actualment, el diversifi~
cat món de la droga ha n permès; i una certa crisi de valors que
la societa t ha sofert en el marc d'un món amenaçat per la cursa
d'armaments i neguitejat per la contaminació: han donat com
a resultat un lliuraJnent desfermat a la fruïció de l'instant que ha
tingut un efecte negatiu en la soHdesa de les relacions personals
i ha subvertit estrats profunds de les institucions en allò que teni en de genuYnament humà i, per tant, també, de popular. Tot
això crea massa en la mateixa proporció que corroeix humanitat.
I el massivisme es troba en relació inversa amb l'ànima i la vida
dels pobles, com va explicar magistralment, ja fa una bona colla
d 'anys, Pius XII, en un dels seus ràdiomissatges, en compara r els
conceptes de poble i massa. Ara bé, tot això no es pot reduir, sense cometre un greu sofisma, a la causalitat del centralisme estatal
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i absorbent; però també és innegable que la massa d 'acumulació
individualista s'adiu més amb ell que no pas a mb les estructures
d'harmonitzac ió que sorgeixen de l respecte a les cultures i als

pobles.

C. Factors d'insolidaritat cultural
E l que acabem de dir convida a en trar e n l'àmbit cultural
a enumerar alguns fac tors d'insolidaritat que e l maltrac ten.

De la ignorància
Pa rlo d'aq ue lla insolidaritat que p rové d'un doble desconeixement. El primer, de caire quantitatiu, correspon al fet del pluralisme cultural. E l Concili ens ha recordat que, per parlar amb
exactitud, cal tractar de les cultures i no solament de la cultura.
Si hom ignora o p re tén d 'ignora r que a Espanya hi ha diverses
consciències coHec tives de pob le, llengua, tradició, història, dret,
tarannà social, etc., esdevé impossible, a l'hora de la veritat, una

solidaritat real, posat el fet que tot e l que no sigui pura identi tat
sorprèn, do l i ofèn. Sorprèn que hom sigui divers i en tingui consciència. Dol i ofèn que hom no sigui «u. amb aquell que l'in terpeBa, entenent per ser «u» ser exactament com ell és ( = com és
la pròpia cu ltura). L'única cosa que hom arriba a comprendre
-ja ho he m dit abans- és la varietat folklòrica.
El segon desconeixement és de caire qualitatiu i correspon a la
intens itat cultura l. Si hom ha arribat, en un moment determinat,
a ens umar la diversitat quantitativa, hom no adme t, lot i això,
que l'a ltre es ded iqui seriosame nt a aprofu ndir la seva pròpia cultura, a definir el seu propi projecte de vida en quelcom que, no
essent cap altra cosa que la realització individual i social d'un
mate ix, acaba, no obstant, per ser cons iderat com una dèria incomprensible de molestar, declarant-se i fent-se divers. «Arribo a comprendre que sentiu estimació per la vost.ra cultura; però no entenc ni puc entend re ( = ni vull entendre) que us dediqueu a aprofundir-la .•
Sumant ambdues vessants , la quanti tativa i la qualitativa, podem dir que, des d'aquesta posició insolidària, hom es troba desproveït d'antena per copsar aquella altra afirmació conci liar que
remarca que, avui, es va ges tant una fonna més universa l de cultura, la qual, expressa i promou la unita t de la gènera humana
tant més com més respecta les particularitats de les diverses cultures (vegeu GS, 54).
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Dc la in consciència
Es tracta d'una insolidaritat diametralment oposada a l'ante·
rior; es dóna entre un subjecte cultural i la seva pròpia cultura.
Aquest fenomen, tanmateix trist, té moltes causes, entre e lles les
següents. En primer lloc, e l desconeixement de Ja història del poble propi, desconeixe ment que prové d'una tradició familiar trru·
da, igno rada o bé oblidada; d'una formació escolar ideològica entorn d 'aquell concepte univocista d' Espanya que més amunt he m
desc ri t; d'una manca d'interès per les constants del país, etc. En
segon lloc, el complex d'inferioritat davant la pròpia cultura, complex que arriba fin s a preterir sistemàti cament la llengua pròpia
no ja en un acte oficial qualsevol , sinó també fins i lot social; a
acceptar sense cap mena de resistència l'oficia1ització imperativa
d'una determinada cultura omninvasora; a marginar totalment l'i·
dioma propi, etc. En tercer lloc, la bona fe que no distingeix entre el contingut transmès (religiós, ètic, cientffic, estètic, etc.) i
el continent transmissor (el mi t jà d'expressió global que, incloent
la llengua, abraça una munió de factors distints d'ella) , la qual
cosa duu a atribuir a l'instrument transmissor aliè el mateix valor que al contingut transmès, sense adonar·se que aquest no és
de cap manera un patrimoni seu, etc.
Penso que no és necessari remarcar que alguns dels exemples
exposats mostren clarament la connexió que aquests factors d'insolidaritat cultural te nen amb les estructures d'un Estat que si·
gui centralista i absorbent. Si al paràgraf anterior no he assenyalat expressament aquesta relació és perquè hom intueix immedia·
tament que un marc de referència autoritari d'aquesta mena mul·
t¡plica Ics facilitats per a mantenir i estendre la ignorància analitzada. Anàlogues cons ideracions cal fer per als factors que segu iran
immediatament.
De la imposició

No es tracta de la imposició directa en el camp polític -ja
l'hem analitzada-, sinó de la que es dóna en el camp pastoral (i
que, evidentment - ho acabo de recordar- resta envigorida quan
s'exerceix en un àmbit de poder del mateix signe) . Vegem·ho. tant
des del punt de vista jeràrquic corn des del punt de vista religiós.
Honestos amb la veritat i sense cap ànim de passar factura,
ens cal evocar aquells bisbes que, nomenats per a una diòcesi de
cultura diversa de la pròpia, han imposat l'ús oficial, escrit i parlat, de la seva llengua; han desconegut, si no menyspreat, la cultura del país on realitzen llur funció ; han marginat els preveres,
els religiosos i els seglars que han comès et pecat .antiunitari. de
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ser fidels al seu propi poble; han fomentat illo ts des pectius i agressius a partir de llur pròpia cultura (amis tats, institucions, relacions, e tc.); han cooperat ostensiblement amb unes autoritats sobreposades al pa ís; han obligat a una formació sen"linarística sistemàticament descone ixedora de les arrels culturals dels formands,
e tc. Hom hi ha d'afegir, a vegades, bisbes de la pròpia terra que
han consentit, obrant o callant, en aquest emmotllament transeultural i al designi polític que e l sostenia.
l ens cal recordar també aquelles congregacions religioses que
han organi tzat la seva vida institucional a partir de divisions
provincia ls. cases de formació, adj udicació de destin s que no han
tingut e n compte les exigències més elementals de la justícia, posat e l fet del pluralisme dels pobles i cultures d'Espanya; i que
s'han transformat e n instruments d'homogeneïtzació al servei de
l'imperiali sme monocultural que ens ocupa. La qual cosa s 'ha traduït, per una banda, en una organització de la vida interna que
ha arribat a prohibir, fin s i tot amb el càs tig, tota expressió cul~
tural que no fos l'oficial, amb una dèria especial contra l'ús de
l'i dioma prop i; i, per un altra, en una institucionalitzac ió de l'ensenyament que s'ha convertit , de manera anàloga, en un agen t preciós, fidel (i, a més a més , pel que fa a la fei na, grat uït) de la
impos ició cultu ra l legislada des del poder i com pa rtida cordialment pe r bastants superiors, professors i mestres. No to t ha esla t així. sortosamen t; i sorge ixen en la me mòria noms concre ts
de cong regacions que han estat tan fidels a la te rra com han pagut ; però s í que ha es tat així a molts llocs i durant molt de temps
- massa!-: dissortadament, encara podem apeHa r a experiències
negatives, e n a lgunes cases i coHegis, en ple 1980. Des de l'Església, aquest fac to r ha tingut importància e n la creació i e ixamplament de la insolida ritat entre e ls pobles d 'Espanya, car no hi ha
una insolidaritat major que aquella que s uprimeix l'adversari .
De la comunicació
Em cenyeixo ara als mitjans de comunicació social. A l'era de
la socialització, aquests mitjans han adquirit un gran pes en la
configuració de la mentalitat comuna, amb primacia dels audiovisuals sobre els a uditius i d'aquests sobre e ls de sola lectura. En
intervenir l'Estat de manera directa i decisiva en e ls dos primers
i de manera indirecta en els tercers, no és d'estranyar que hagin
esdevingut uns ins truments privilegiats al servei de Ja ideologia
en el poder.
Siluats ja en la democràcia i cenyint-nos als audiovisuals i auditius, mentre es mantingui com a determinant en la pràctica
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aquella interpre tació ideològica de la realitat espanyola de la qual
parlem, no solament subsistiran uns mitjans eficaços d'insolidarit at, sinó que augmentaran contínuamen t, per causa de l'efec te

multiplicador amb què impacten les noves generacions, les quals
conso liden e n una llengua determinada i C D uns motlles cultu ra ls
concrets; i per la distanciació c reixent que aital cosa representa
respecte a les lIe ngues i cultures dels altres pobles, l'ús públ ic i la
vivència minorita ris de les quals duu a poc a poc no solament vers
la ma rginació, sinó també vers un afebliment cada vegada més ac-

celerat. D'ací que - tant si se sap com si s'ignora- hom coopera
a ixf a un ge nocidi cultural, que és la insolidaritat pitjor de totes.
M en trestant, el mateixos expoliats contribueixen econòm ica-

ment , mitjançant el pagament d 'impostos, a l'extinció de llur pròpia personalitat.

Il.

LA DIGNITAT AUTONÒMICA

Passem ara a l'altra cara de la medalla de la nos tra aHegació
ètica. Es tracta d'una certa represa «ad hominem» de l'argumentació ja feta, am b vista no ja a conèixer els punts nega tius de la
insolidaritat centralista, sina a conscienciar·se de la pròpia digni·
tat nacional i popular.
Acabem d'assenya lar algun s factors d'insolidaritat que prove· •
nen de di stints orígens, però sobre tot d'una estructura de l' Estat
que és endegada ideològicament amb un grau tal d'univocitat que
la incapacita per a servir d'una manera objectiva els distints po.
bles que engloba.
Tanmateix és fàcil i comprensible que sorgeixin diverses objeccions quan aquests arguments són llegi ts des de la mentalitat
d'un tercer que, fins i tot ben predisposat a sospesar raons, no
s'adona que, de fet, es troba situat en una plataforma de suposada
bipolarita t, des de la qual s'avé a escoltar benèvolament «les dues
parts ».
Penso senzillament que això és impossible. Per la simple cau·
sa que «l'altra part. no exis teix encara amb plenitud suficient. Tan
sols comença a existir de nou. No és poca cosa, certament; però
no n'hi ha prou, si hom desitja, com és de justícia, establir un
diàleg en pla de veritable iguaItat.
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Seguint l'ordre de les raons add uïdes, crec qu e hi ha peu m és
que s uficient per a fer, entre altres, les interrogacions següents.

Interrogacions en el pla politic
Entre un E s ta t de tra jectòria centra lista sec ul a r i unes conri·

gUTacion s autonòm iques que d'e ll dep enen tan decis ivament, ¿ no
és jus t recordar que la me ra inèrcia empeny la balança cap a un
cantó?
Enfront de l'uniformisme sacralitza dor que la llegeix com a
pretensió se paratista i com a mal del mateix que la reivindica, ¿no
cal adverar ètica-cris tiana me nt l'aspiració d'a utogovern d'un s pobles i un es cultures qu e te nen consciència i voluntat de ser?
Davan t d'un a ideologia E s ta t-Naci ó que tende ix a perpetuar
unes estru c tu res mani s tes i abso rbents, ¿no ens cal a tot s urgir
l'obertura pluri nacio na l d 'un Estat r es pectuós i servidor de l bé
d els pobles?
La pre tensió de perpe tua r u na s ituació qu e no tolera cap med ia ció entre e l poder i e ls ind ividus mass ifi cats, ¿ no co nvida a
est imul ar la plural riquesa d'un s pobles i cultures qu e poden i volen cooperar a u n bé com ú a tent a res pec tar, promoure i ga ra nt ir
to ts els drets?
Enfront d 'enyora nces i urgències de retorn a l'unita ris me di ctatorial, ¿no esdevé m és necessari que mai prosseguir la m a rxa
pels ca min s d e la ciutadania democràtica i de la cooperació dels
pob les?
Una convençud a consciència de la dignitat a uton ò mica no en
té prou amb conèixer i des muntar les posicions d el centra lism e
insolidari , s inó que ha d'afirm a r en pla d'alte rnativa i, més encara , de ferma tesi els drets d e la vida enfront de la inèrcia, de la
pluralitat i laïcitat de l'Es tat (no del laïcisme) enfront d e ]'uni fo rmisme sacralitzado r , d e les nac ion s i cultu res enfront d e l'es tati sme abso rbent , dels pobles enfro n t de la m assa i de la democràcia obert a als ciutadans i llurs comunita ts enfront d e la dictadura.
Ce rtanl ent, res ta d empeus un a difi culta t se riosa: la lluita arm ada en favor d e l'independentis me m arx ista-leninista a Euskadi.
Cal dir amb se renor i sense perill d '«a poIogia del terro ris m e» que
fins i tot aqu es t fenomen ha d'enfocar-se a la llum d'una perspectiva his tòrica que obliga a recordar i reconèixer la contraposició
ja més que secular de l'Estat centralista amb e l País Basc. Opino
també que cal localitzar el fenomen concret de la lluita armada,
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juntament amb el seu su port popular, i distingir·los clarament d e
la voluntat majoritària d'un poble que ha donat testimoni a les
urnes que el seu vot predominant s'adreça pels camins del diàleg
i del pacte.

Inte rrogac ions en el pla econòmic
Prosseguint el diàleg, crec que es poden fer noves i correlacionades preguntes.
El latifundi és molt minoritari a Catalunya, és inexistent a
Euskadi i cedeix el lloc al minifundi a Galiza. Poso tres exemp les
de pobles peninsulars exempts globalment d'aquella lacra. Un replanteig profund de la propietat terrícola a Espanya que afectés
tots aquells a qui correspon -Esta t, municipis. societats, e ntitat s,
Església, noblesa, individus , etc.- ¿ no esdevindria, de fe t i de
dre t, un veritable camí de retrobament entre e ls pobles?; ¿no per·
metria canalitzar moltes energies en èxode fís ic o en het e roa c usa ~
ció moral vers unes genuïnes plataformes d'igualtat i, per tant ,
de solidaritat segons justícia? (Mutatis mutandis, hom pot formu·
lar qüestions anàlogues respec te a l minifundi),
Una tra nsformació de la capital en cruïlla real dels pobles d'Es·
panya, reflectida en ¡'es tructuració dels òrgans, en la distribució
dels càrrecs de l poder i fins i tot en un de terminat planteig de
la ciutat, ¿no esdevindria un factor importantíssim de solidari tat?
¿Quin perill representarien uns governs autonòmics que, per
camins variats. per descomptat no excloents, pactessin a tenor de
les exigències d'un bé comú objectiu, estudiat i decidit conjuntament per tots els afectats?
Un veritable replanteig burocràtic, endegat a tota la geografia
espanyola a fur i a mesura d'unes autonomies profundes, ¿no es·
devindria un bé de primer ordre p er a tots els pobles de l'Estat?
Si hom el fes com cal, atenent les exigències de l'arrelamen t i de
l'obertura, ¿no esdevindria així mateix una font de solidaritat ?
Suposada una economia de mercat, el fet que, a través d'una
institucionalització autonòmica i solidària del País, treball i capital pactessin tenin t en compte els diversos nivelJs del benestar
genera l, a partir del deure laboral de tothom i respectant les exigències del principi de subsidiaritat, ¿no comportaria una efectivitat notable amb vista a la justícia en la llibertat?
Pe l que fa a la ruptura hedonística, amb el seu fill natu ra l, el
masslvisme consumista, ¿no és també plausible que una recuperac ió (o bé una iniciació) de la consciència cultural dels distiots
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pobles d e l'Es tat comportar ia, alhora que una r esistència a les dades nega tives es m enta des, l'endinsament en un humus històric
que proporcionaria motivacio n s continues de pregon humanisme ?
Des de la força de la tesi positiva, evoq uem ta mbé ací l'ho ritzó solidari d 'un a terra humanament repart ida. d'un a capita l es·
truc turada pe r a l trobament i diàleg dels pobles , d'un pactisme
generalitzat, d 'unes burocràcies arrelades i obertes, d'una uni ve rsal iniciativa fonamentada en el treball d e tots i d'unes cultures
dign es d'elles mateixes que, conscients de nu rs valors, no neces-

sitessin aHegats contra la misèria de l'hedonisme consumista.
Parèntesi sobre la tòpica riquesa dels catalans
Pe nso que una paraula sobre la tan comentada «riquesa catalana » no serà d esavinent en aquest moment de la r e flexió. H om
sol referir-s'hi d'un a m a nera típicament estereotipada i , en fer-ho,
hom sol callar alhora sobre una munió de fets que gaudeixen d'una fàcil expressió estadística.
En primer lloc, posem per cas, la gra n contribució dinerària
que Ca talunya fa a l'Estat espanyol.
En segon lloc, el fet subu rbial , que afec ta milio ns d e ciutadans catalans (cal recordar qu e, dels sis que Catalunya té, quatre
es concen t ren a mitja «província» de Barcelo na); fet suburbi a l
que, a casa nostra - no així a d'altres indrets- comporta uns nivells molt baixos de serveis públics, amb la qual cosa s'esdevé
que, en aquest as pecte essencial d e la vida moderna , mo lts d 'eHs
es troben en un es condicions pa lesa ment inferiors a les de molls
a ltres ha bitan ts de zones de l'Estat a mb m enor re nda per càpita.
E ntre aq uests milions d'ha bitants s'hi compten a lhora els nascuts a
Catalunya i els vingu ts a la nostra terra, la qual cosa dóna com
a resultat que, quan h om els ataca globalmen t, hom oblida que,
per un cantó, s'ataca el qu i essent català de naixement, sofreix
també limitacions econòmiques gr eus; i , per un al t re, aquell que,
essent ge rmà d e naixement del poble respectiu , rep, per tenir el
domicili a Catalunya, la coneguda acusaci6 d'explotador català .
En tercer lloc, la migrada despesa estatal directa qu e hom realitza a Catalunya, si es compara amb allò que la nostra nació
a porta, a mb la que es r eali tza a la capital de l'Estat (em reme to
només a la públicament divulgada), amb les necessitats elem entals objectives q ue es veu obligada a pagar p r ivadamen t (pe r exe mple, en el camp de l'ense nyament) i amb les seves possibilita ts de
ge ne rar un a riquesa ulterior que r eve rtiri a positivament, com sempre ho ha fe t , en la res ta de l'Estat.
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En qua rt lloc, a llò que l' Estatut d'autonomia estab le ix en matèria econòmica: es tracta d'una fixació que, en opinió de bastants
pèrits, augmentarà encara més la taxa d'aportació catalana a l'E stat espanyol i aprofundirà la diferència en relació amb Ics assign::tcions que en rebrà.

Interrogacions en el pla cultural
S i és cert que e l plante ig «meita t-meitat. és inviable en e ls dos
món s, polític i econòmic, que acab em de considerar, car es trobe n
en relació d'englobant i englobat, aquesta imposs ibilitat apar més
palesa encara en ci camp cultural. Noves preguntes sorgeixe n
aquí, per exem ple les següents.
¿No mereixen tota lloança la dignitat i l'esforç d'un poble que
ha hagu t de sostenir la seva cultura a base de resis tència contínua
a la transcultu ració forçada i de pagament propi , amb absènc ia
d'un a jut oficial es ta ta l que només ara comença d'arribar a comptagotes, més e ncara, amb una canalit7..ació autoritària dels recursos extre ts a l poble con tra la cultu ra d'aquest mateix poble?
Pel que fa a l'altra insolidaritat, la de molts membres respecte
a la cultura de l propi cos social, és important adonar-se que aquesta insolida ritat amb si mateix esdevé fins i to t nega tiva per a ls
qui es proposen e l pur uniformisme cultu ral. Car quan hom no
és, o gairebé no és, a llò que ha de ser, ¿com pot esdeveni r allò
que és constringit a ser, tant si la constricció és directa com indirecta, conscient com inconscient? ¿No són la plena personalitat i
la ll iure solida rita t a llò que cal cercar, possibilitar i assoli r?
Quan t al factor de la imposició eclèsio-cuItural, és interessan t
percebre la inexistència pràctica de la contrapartida, sa lvades
unes poques excepcions. ¿No és cert que els me mbres de les naciona litats més acusades que passen a treballar -bisbes, prever es, religiosos- a d'altres pobles de l'Estat, no sole n presentar,
ni d e bon tros, els seriosos obstacles d 'aculturació que presente n
els m em bres de la cultura que se sent ideològicament «espanyola»
i «oficial» quan van a les nacionalitats que no són la seva?
F inalment, en el camp de la comunicació social i cenyint-me a l
monolingüisme, exigir sense solta ni volta, o bé amb ànim d'exclusió o de predomini, l'ús de la llengua oficial de l'Esta t, ¿n o
expressa la migradesa moral i cívica del qui es capté d 'aquesta
ma nera ? ¿No és, al contrari, un signe de sanitat i de plenitud cultural -que, de pas, enriqueix el conjunt plurinacional- l'ús p0pular normal de la pròpia llengua ?
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Reblant també aquí l'aspecte positiu, sigui'ns lícit d'albirar una
Espanya e n la q ual totes les cultures se sentin es timades i promogudes, els membres de cada cultura experimentin la reviviscència de les pròpies arrels, les Esglésies particulars visquin el
goig i la fecunditat de llur encarnació en els grups humans on
són des tinades a treballar i la praxi plurilingilista, tan enriquidora, esdevingui hàbit conreuat de tot el qui s'estableix en un nou
poble. ¿Somn i? iNo!: contrapunt obligat d'un malson que cal superar.

Recapitu lació s obre les interrogacions
He inte rposa t conscien tment en les pregun tes an teriors dades
que ja es troben en previsió positiva als estatu ts d'autonomia fins
ara aprovats i que es fa n cons tar en e ls que s'es lan preparant. D'aquesta manera penso que es facilita, bo i fent camí, la comprensió
de llur conveniència o viabilitat.
Opino que les observacions feles fins ara poden esdeven ir útils
en el terreny pràct ic. No hi ha dubte que hauria assolit un resultat inicialment positiu si, a través d'clIes, hagués contribuït a rcsituar la qüestió, fent que més d'un lector s'adonés del planteig
desenfocat que fan to ts aquells que només es queixen de separatismes, exclusivismes, superioritats, explotacions, etc., sense copsa r que ll ur raonament deriva de la següent pretens ió: tot allò
que no pertany a llur visió homogènia no té dret a ésser. Des d'aquest resultat no tinc inconvenient -em plau de remarcar-hod'admetre tots els contravalors reals que es donin a les nacionali tats que són objecte de la meva defensa ètica i de la meva preocupació - pe l que fa a l'Església que en elles viu- pas toral.
Potser no serà superflu explicitar que a aquestes nacionalitats
es dóna el tipus de producció econòmica que t!S comú denominador a Occident, amb les característiques de neocapitalisme
que li són comunes. Ja hi he fet aHusió. Penso, però, que és també
clar que no e ra precisament aquesta la qüestió que calia dirimir.

Vers una corresponsable solidaritat creadora
La nostra aposta ha d'ésser vers una solidaritat creadora que
comporti la responsabilitat de tothom: cadascú en el seu lloc. La
solidaritat és i serà impossible si no es dóna una gran capacitat
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d'imaginar, planejar i realitzar un munt de noves perspectives.
Amb els estereotipus corren ts no és possible ni tan sols posar-se
en camí. Del que h e dit, se'n segueix lògicament que una responsabilitat inde fu gible recau sobre els qui tenen el poder de l'Es tat,
els quals han de ser decidit s i e fi caços pel que fa a l replanteig
es tructural de l'Estat mate ix.
Sens dubte, tot el que es di gui a fi d'exhortar les nacionalitats
que es troben en una recuperació inicial de part dels seus drets
per tal que s igu in in teHigents en els seus pl ante igs, obj ect ives en
les seves reivindicacions, encertades en la seva estratègia, pacients
en la seva tàctica , ferm es en la seva decisió, indomptables en la
seva tenacitat , etc., serà sempre digne de lloa nça. Tot a llò que
es faci pe r a divulgar les estadístiques reals -pròpies o d'altrisobre la contribució i la percepció econòmiques dins el conjunt
estatal serà sempre insuficient. Tot allò que les nacionalitats es
proposin - suposat sempre el respecte amb garan ties de la seva
persona1itat- per a revisar sentiments i comportament s de caire
egoista serà sempre exi gible. Tot això, però, no treu la responsabilitat intransferible dels qui són hereus d'una estructura de poder - la de l'Estat espanyol- que ha estat tan malmesa per una
ideologia imposit iva, homogeneïtzadora i absorbent.

No cal témer l'exageració
En escriure aquestes rat11es, m'examino sobre si acuso massa
i excuso poc. E.s allò dels condicionaments : fins i tot quan es treballa amb evidències, aquestes poden ser ocasió d'escrúpols. Però
no: no cal pas témer l'exageració. Car, si mirem aquests pobles de
tanta personalitat històrica a la llum de tanta expoliació soferta ,
és de ju stícia elemental remarcar que comencen a recuperar e n
part llur ésser i que no se'ls pot situar en el mateix pla de l'estructura estatal que els esclafava. Que hom els deixi ser. I després, només després, tindrà sentit plantejar com coHaboren des
de llur ésser , amb el benentès de fer-ho des del respecte a llur
llibertat. Cal entendre-ho b é: des del seu ésser, que no és el dels
altres, ni pot ser imposat, sinó només servit i harmonitzat, pe r
l'Estat. Llavors es veurà quin és el veritable ésser comú : el d'una
Es panya plural, capaç d'arriba r a estructures solidàries que van
des de l pla regional, passant pel nacionalitari, fins al nacional;
des de l'autonòmic, fin s a les formes de coordinació estatal que
siguin més adients . I, tot, a partir d'uns pactes i d'un consentim ent que respecten els pactant s i els qui consenten i que obliguen
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aqueixos, per exigència de la realitat, a respectar-se ells mateixos
en l'acompliment d'allò pactat.
La degradació de la solidaritat, no obstant. és possible, per un
i altre cantó. I novament sorgeix el problema actual de la lluita
armada a Euskadi. Reitero la meva opinió que aquesta continua
tenint una solució política, malgrat tol. La solució armada no ho
és. Perquè, en el millor dels casos, termina en la supressió de l'ad·
versari. l , en el pitjor, en l'exasperació de la confli cti vitat. La se·
renitat inalterable d'un Estat i d'uns Governs autònoms disposats
a avançar pels camins de la Constitució i dels Estatuts, és a dir,
pels camins d'allò vota t i d'allò pactable en el futur, més e nllà
de totes les contingències, fin s i tot les que procedeixen de la
violència, és imprescindible per a l'acord que es desitja i se cerca.
Disposats a arribar allà on, exhaurida la lletra, l'esperit continua
proclamant les seves inalienables exigències.

El context europeu i mundial
No s'oblidi, mot a la fi , que el context europeu i mundial acom·
panya d'una manera positiva aquest treball pe r a una sortida política, malgrat els signes en contra existents. Els sacseigs fets a
la democràcia només poden trobar una resposta adequada i deci·
siva des de l'augment del respecte, la promoció, la garantia i la
defensa dels dre ts de les persones i dels grups. Una Espanya cada
vegada més democràtica -amb tot el que la vera democràcia com·
porta de respecte al pluralisme i de fermesa en els pactes- és
possible. ~s viable. Per tant és obligada i obligatòria.

III.

LA SOLIDARITAT DELS POBLES EN LA LLIBERTAT

A. Cultura: pluralitat i creativitat

Reduiré a ducs tesis molt simples allò que desitjo exposar en
aquesta tercera part, de caràcter pastoral. La primera se centra
e n la responsabi lització, la segona, en alguns dels seus mitjans .
Pel que fa a la primera, penso que l'Església catòlica a Espanya
pot complir positivament la seva tasca en el tema que estem trac71

tant si treballa simultàniament en una triple direcció: intensiva,
aprofundint el tarannà encarnatori que li és propi per la seva vocació evangelitzadora; solidària, obrint horitzons de cooperació
pels camins de la veritat, la justícia, l'amor i la llibertat; prospectiva, estimulant els seus membres (i esdevenint ella mateixa exemple d'allò a què estimula, en els seus distints nivells de comunió)
a la creat ivitat que és pròpia de l'aut ènt ica agape (caritat, amor).
Comencem per la primera de les tres contribucions.

Eva ngeli i cultura : e ncarnació
Evoquem breument la doctrina conciliar sobre les Esglésies
particulars. L'Església del Crist -diu el Vaticà II- és veritablement present a totes les legítimes reunions locals dels fidels que,
units als seus pastors, reben ta mbé el nom d'esglésies. Sota el
guiatge de la Providència distintes esglésies apos tòliques i subapostòliques s'han reunit en grups estables, orgànicament entrellaçats, que han estat dotats de disciplina, litúrgia, teologia i espiritualitat pròpies i que perseveren fins avui. Anàlogament, al nostre temps, les conferències episcopals, poden realitzar una obra
variada i fecunda, al si i al front de les seves respectives esglésies (vegeu LG, 24).
Aquestes esglésies particulars han estat objecte d'especial reflexió en l'exhortació apostòlica «Evangelii nun tiandi », de Pau VI.
Aquest document insisteix una i a1tra vegada que l'Església uni·
versa1 només duu a terme la seva missió evangelitzadora si s'en·
carna pregonament en els pobles i cu ltures a què ha estat enviada.
L'Església estesa per tota la terra esdevindria una mera abstracció si no prengués cos i vida precisament en i a través de les esglésies particulars.
Aquestes s'originen quan l'Església universal, actuant la seva
dimensió catòlica-missionera, arrela adequadament i plena en la
pl ura litat comunitària i/o cultural del món. La qual cosa s'esdevé
no per una pruïja de colorit, sinó perquè la construcció del regnat: de Déu no pot prescindir dels elements de la cultura i de les
cultures . El document esmentat in sisteix que cal arribar evangèlicament als criteris de judici, als valors determinants, als punts
d'interès, a les línies de pensament, a les fonts inspiradores i als
models de vida de la humanitat que es trobin en situació de constrast amb la Paraula de Déu i el designi de la salvació. Tot a ixò
requereix un testimoni de vida i de paraula adequats i implica
reconèixer, respectar, enfortir i promoure tot el que de bo es tro-
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ba en la cultura dels diferents pobles, corregir e l que és dolent i
combatre el que és negatiu a ll í on es dóna barreja dc bé i de mal.
tS pe r totes aq ues tes raons qu e l'Església universal no reposa en
la seva d o nació a un a com unita t conc re ta fins que s'hi encarna
plename nt com a Església pa rti cular.
Les esglésies particulars so rgeixen , doncs , en ta nt qu e cons·
truïdes a partir d'aques ta o d'aquella part concreta d'humanitat,
e n tant que parien una de te rmin ada llengua i són tributàries d'una herència cu ltural. D'aquesta manera -referma e l documentes tro be n prego nament ama lga mades no sola ment 3 mb les pe rsa·
nes, sinó també amb les aspiracions , riqu eses, lími ts , m ane res de
prega r , d'estimar, de considerar la vida i el món que ca rac te ritzen
aquest o aqu ell grup humà.

Aplicacions a la realitat espanyola
Les ap licacions a la circumstància espanyo la són tanmateix
òbvies. L'estat espanyol és fruit his tò ri c d 'una plura lita t de pobles e ls quals. malg rat mil vicissituds i oposicions, han man tin gut
fins a ra llur perso na lita t en un grau més o menys intens, L'Esg lésia catòlica a Espanya no pot conve rtir-se en un agent d'homoge neïtzació cultura l, a l servei d'una ideologia de la cosa hispànica
que s'e mperni a s uprimir la divers itat en ares d'una unitat uniprerere nciaJ i pseudocultural.
Penso que tots e ls cristians hauríem d 'estar d'acord que l'Església, a Espa nya, hauria de ten ir : memòria his tòrica, recordant
la seva p resència en l'orige n i l'expansió dels di s tints pobles i cul~ur c!.:i ; consciència de la seva missió pas toral , litú rgica , doctrinal,
disci plina r, e tc" a l s i dels dits pobles i cultures; capacitat de convers ió, en la ma teixa m esura que detecta, des de la seva consciència d'enviada, infi delita ts hi s tòriques q ue ha n tingut repe rcussió
nega tiva en la vida d'aquests po bles ; fidelitat evangèlica, en la proporció que, sabent-s'h i ta mbé enviada, aques ts poble s most re n ferma vo lu ntat de ser i de progressa r en e l se u ser; inteHigència previs iva a fur i a mes ura que percep que es gesta o es pot ges tar,
als po bles esmentats, una nova cultura a l marge no ja de la pròpia Església, s inó del cristiani sme i fins i tot de l teïsme; consciència de di s tinció res pecte a l'acció de l'Estat, sabent com sap que
els fins i e ls m itj ans de la pas toral no es confonen amb els fins
i els mitjan s polítics; aguai t del futur e n funció, per una ba nda,
d'una pros pectiva que percep clarament que el joc de la cultura
es decideix en la cru'm a d 'una unive rsalització creixen t i d 'una
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atenció respectuosa a la particularitat, i, per una altra banda, d'u·
na certesa doctrinal que sap que l'essència de la «catholica» comporta la vivència de la unitat en la dis tinció i de la dis tinció en la
unitat, a imatge de la Trinitat.
La gran tasca de l'Església a l'Espanya d 'avui , pel que fa a les
autonomies, consisteix precisament a ser fidel a les exigències ètiques d'afir mació i de solidaritat dels distints pobles i cultures. Si
la raó positiva -i, per naturalesa , decisiva- del seu deure d'encarnació evangèlica no la decideix a aques ta fidelita t, que el temor, si més no, d'un renaixement d'aquests pobles al marf!e d'e ll"
de Crist i de Déu la facin estremir de responsabilitat. Tot home
té dre t a ser cris ti à des de, en i a través de la seva cultu ra. L'Església no pot ni impedir·ho ni descurar-ho.

Eva ngeli i pluralitat: cooperació
Dèiem qu e l'altra contribució hauria de tenir lloc en el camp
re lacional , ajudant a obrir perspectives d'harmonia creixent pels
cam ins de la veritat, la justícia, l'amor i la llibertat (l'esquema
pertany a la «Pacem in terris » i és molt conegut ). Aquest ensenyament té l'avan tatge, en el nostre cas, que l' Església que difon
aques ts principis ètica-polítics és present a tots els pobles, la interreferència dels quals ens ocupa. Sobre aquest punt insistirem encara una mica més endavant. Diguem ara sintèticament que, des
de la veritat i la lliberta t, els pobles i cultures han d'obrir-se a
unes relacions cada vegada més intenses de justícia i solidaritat.
La veritat posa de relleu que els nostres pobles són alhora
iguals en dignitat i dife rents en personalitat. E n l'ordre humà la
igualta t es gaudeix de la dife rència i aquesta envigoreix la igualtat. El seu enemic comú rau en la imposició uniformista que des·
coneix la vida i impera des de la q uantitat. On hi ha homes, hi ha
naturalesa comuna i caracterització plural. Doncs bé, només una
informació objectiva pot ascendir a aque l1a plataforma que possibilita simultàniament el coneixement científic, la pedagogia respectuosa i la constatació e mpàtica. Quan poden ser allò que són
i se saben admesos tal com són (= llibertat), els pobles s'inclinen a viure amb llur propi protagonisme i des de llur responsabilitat intran sferible una munió d 'inicia tives que els perm eten de
progressar en humanitat i aportar amb originalitat a la massa comuna de la convivència global.
Certament que aquest doble ordre de Veritat i Llibertat implica
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co nsciència de l'ésser propi . Per aqu es ta raó insisteixo tant que
cal superar l'homogen eïtzació que massifica.
Des d e les exigències de la Veritat i la Lliber tat , e ls pobles d e
1'Es tat s'h a n d'esforça r per a assolir una inte rco nn exió cada vegada més in tensa pels ca min s d e la Jus tícia i d e la Solida rita t. De
la Justícia, en prime r 110c. I ací retorna la necessitat d'urgir el
resp ec te sagrat qu e h om deu a ls e leme nts lingüís tics, jurídi cs, econòmics, cultural s , hi s tòrics, e tc ., que són l'ho nor de cada un dels
po bles ; a lhora que es fa palesa la u rgènci a s imè trica de contribuir, sego ns les exigè n cies d e la jus tícia general i distribu tiva , a l
b é co mú q u e rau en l'ha rmonització correc ta d e la convivè ncia i
la coo pe ració.
l, e n segon lloc, de la Solidaritat, la qu a l duu a una inte r comunicació efec tiva - població qu e e migra respectant , te rra que
acull integra nt, capita ls que es moue n b e neficiant-, co muni cació
qu e s i bé a favore ix e l dèbil, no dóna cap premi a l mandrós, ni
dis simula les omissions, ni deixa sense hon o r el qui més s'esfo rça; comun ió que es ga ude ix de la p a rticipac ió de to ts e n allò qu e a
tots pertoca (pla ntei g, execució, distribució); tot s : igu a ls , diferents,
ha rmònics.
Potser no mancarà qui blasmi aq u est lle n gua tge d 'a bs tra cte.
Jo pens o, tanmateix , que aquestes afirmacions d iue n moltes coses a ls e ntesos. Un mome nt o a ltre s'ha d'assenyalar i urgir la
fon a mentació è tica d'u n Es ta t, l'Es ta t d'a u to nomies , que s igui
adm ès s en se qu e h o m es gu ardi un roc de neoce ntralis m e impos itiu a la faixa i que sigui edificat co m una resposta pos itiva a l
futur d'un a E spa nya m és ge nuïn a i m és sat isfactòda, perq u è és
polivalent.

Evangeli i creativitat: agape
No oblide m ni per un insta nt qu e l'E sg lésia - la no s tra es timada E sglésia- és la pro tagonis ta de la nos tra reflexió. Es te m
meditant so bre la seva responsabilitat amb vis ta a fomentar una
solida ritat creadora entre els di s tints pobles d'Espanya. Hom recorda en aquests mome nts aquella a lt ra a firm ació d el Concili: és
raonable pensa r que l'esdevenidor d e la humanitat és a les mans
d'aquells que sàpiguen donar raons de viure i d'esperar a les generacions fu turcs.
Si una dialèctica de la violència, conseqüent fins a la fi, proclama que la ll uita se nse case rna és e l mitj à decisiu per a a ssolil·
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allò que hom pretén políticament, una presència operant de l'amor (de la caritat, de l'agape bíblic) és, amb molta més raó, a la
llum de la fe en el Ressuscitat que ha vençut el món, un ferment
transformador de les mentalitats i de les estructures. Aquest amor,
l'agape neotestamentària, és humil i servicial, certament, però és
també personalitzador, enèrgic i actiu; és deferent amb l'adversari,
però és alhora portador de drets, de justícia i de valenta reivindicació; en una paraula, com diu Spicq, crea un nou temperament.
Emmotlla lliurement unes voluntats fermes al servei dels drets i
deures de les persones i els pobles, unes vo lun tats capaces d'arribar per aquests camins constructius fins a les últimes conseqüències, se nse refusar, quan arriba el cas, les exigències objectives del
conflicte en la mesura que aquest constitueix una dimensió humana, però procurant, en tot moment, no atiar-lo, sinó fer-lo è tic,
a fi que es transformi en aquella emulació pels valors sense la
qual la vida humana degenera en un ensopi ment miserable i la
capacitat de l'home resta pràcticament desproveïda d'est!mlú.
L'Església pot i ha de fer molt per a recordar i urgir tota la
rica i irrenunciable gamma de responsabilitats dels cristians en
la vida cívica. Amb la seva presència d'encarnació i e l seu tes timoni d'evangelització ha d'aportar, en diàleg amb el món, allò que
ella viu i és cridada a transmetre: la fe i la carita t, dotades de
mitjans sacramentals, i una visió g10bal cristiana del món i de la
humanitat.
L'Església posseeix una doctri na molt rica sob re els drets dels
homes i dels pobles, s'autoconsidera i afirma experta en humanitat , professa assumi r tot el que de bo, recte i honorable hi ha en
les institucions i les cultures, ha viscut entre nosaltres una història , sovint bategant, d'encarnació cultural i de servei, e tc. D'ací
que, en virtut de la coherència evangèlica més elemental, hagi d'ésser llil ferment de cohesió en la llibertat, de deferència en el respecte i d'estímul en la creativitat, a partir de la seva inserció en
cada un dels pobles i en el conjunt hispànic.

Tres direccions de l'agape

Cenyint-me sempre al tema, penso que en aquest moments és
cosa i mportant recordar tres direccions, entre altres, implícites en
la projecció de l'Església pels camins de l'agape. En primer lloc,
la de l'home arrelat. Em refereixo, amb aquesta expressió, a un
pensament que Pius XII explicà en un discurs dei 7 d'agost de
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1955. «L'Esg lésia - di gué- vol fer homes refermats en la seva integritat inviolable com a ima tges de Déu, homes orgullosos de la
seva di gnitat personal i de la seva sana llibe rtat, homes justament zelosos de llur igua ltat amb els seus semblants en tot el que
afecta el fons més íntim de la di gn itat humana , homes adherits
sòlidament a llur te rra i a llur tradició. »
Joan XIn ens servirà de mentor en la segona direcció. Ell parla d'homes d'esperit generós. Entre les tasques d'aquests homes
emergeix sobretot la d'establir un nou s istema de relacions dins la
societat humana. A ells cal que s'uneixin molts altres homes, sobre tot cristians, es pero nats per un deure de consciència i per la
caritat. Perquè -prossegueix- és ultra mesura necessari que, a
la societat contemporània, tots els cristians sense excepció siguin
com espurnes de llum, vivers d'amor i llevat per a tota la massa
(vegi's la cinquena part de la «Pacem in terris»).
Finalment, recordem l'ensenya m ent de Pau VI a 1'« Oc togesima
adveniens» sobre les comeses d e les comunitats cristianes. Cal que
aquestes «analitzin objectivament la situació de llur país, l'esclareixin mitjançant la llum de la inalterable paraula de l'Evangeli,
en dedueixin principis de reflexió, normes de judici i directrius
d'ac c ió a te no r de les e nsenyances social s de l'Església ( ... )>> «A
aquestes comunitats pertoca discernir, amb l'ajut de l'Esperit
Sant, en comunió a mb e ls bi sbes responsables , en diàleg amb el s
altres germans cristians i amb tots els homes de bona voluntat, les
opcion s i e ls com p rom isos que convé assum ir a fi de realitzar
les trans formacions socials, polítiques i econòmiques que són cons iderades d'u.rgent necessitat en cada cas». Es trac ta d'un mètode
i d'un compromís capbussats en l'acció, en una acció que assumeix la densitat de la realitat en el triple camp polític, econòmic
i social.
Hom s'imagina la gra n contribució que poden aportar a la solidarita t entre els pobles d'Es panya uns ho mes di gnes d'ells mateixos, sòlidament arrelats a llur te rra i llur tradició; uns esperits
generosos que mogu ts per la força de l'amor es disposen a establir un nou sistema de relacions dins la societat; unes comunitats
cris tianes ge nuïnes, immerses en la vida a través d'una metodologia activa que fruiti en compromisos concrets econòmics. socials
i polítics. Hom s 'ho imagina. Després, hom retorna a la realitat
i pren nota del que ja han fet tants homes i tants grups de bona
fe i d'inteHigència desperta; s'anima a contribuir en un grau encara més intens a tot allò que es troba en curs de realització; i
exhorta i estimula, des de les seves possibilita ts, a noves incorporacions i a estar a l'aguait d'horitzons m és extensos i intensos.
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B.

Recursos

accions de l'Església

La segona tesi d'aquesta tercera secció se centra e n el te ma
dels recurso s i les accions de l'Església . Afi rma que aquest>
afecten e l clericat, e ls religiosos j els seglars i que es donen - i s'han de donar- amb peculiar conno tació respecti va en
el camp de la praxi. Vegem·ho per parts, començant pels recursos
i accions propis del c1 eri cat.
Penso qu e no es gens incongruent demanar amb hu mi li tat:

als
les
cia
ho

bisbes. e ncarnació i servei, a les conferències episcopals de
pruvíncies eclesiàstiques, consolidació i progrés; a la confer<-..epIscopal de l'Església a Es panya, plu ra li sme i unitat. Vegem·
breument.

Bisbe s : encarnac ió i servei
La re ferè ncia a l'encarnació i e l servei dels bisbes no crec pas
que representi una dificultat seriosa. Si més amunt he descrit a
gran s Ire ts el bisbe desencarnat, os fo ra de lloc en la millor de
les hi pòtesis, ara és de justícia evocar la figura de l'home de Déu
encarna1 enmi g del seu poble, un més entre e ls seus i ll iurat in·
condicionalment a llur servei en nom de Jesucrist, mort i ressuscitat, que s'ha unit a tots els homes (vegeu en aquesl aspecte les
inobli dables afirmacions de la - Redemptor homin is») i ha enviat
el coBegi apostòlic a totes les ètnies (recordeu el final de l'evange·
li de Sant Mateu) .
Quan tracto d'aquest lema, se'm fa present automàticament un
bisbe de la meva diòcesi -Torras i Bages- la consciència cent
per cent eclesial i catalana del qual deixà una pe tj a inesborrable
en la nostra Església i al nostre País. I evoco també els esforços
de servei i defensa dels diversos pobles d'Espanya que han estat
p rotagonitzats per una colla de bisbes actuals.
Si el bisbe regeix amb el seu presbiteri la porció del Poble de
Déu que li ha estat encomanada (vegeu . ehris tus Dominus . ), és
cosa també connatural recordar tots aquells preveres que en el
passat llunyà i proper treballaren també amb plena fidelitat a l'Es·
glésia i a l Poble. Quan hom se sorprèn resant des del m és íntim
de l'ésser amb fónnules torrasianes o cantant el Senyor i a Ma·
ria amb versos verdaguerians, hom s'adona del que vo len dir un
episcopat i un clergat plenament enca rnats eo llurs pobles.
Tots els pobles d'Espanya haurien de gaudir d'aquesta riquesa
encarnatòria tan preciosa, sense preu en diner d'aquest món. Fa
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pena qu e alguns membres del clericat de més d'un d'aquests pobles hag in perdut ta nt la consciència del seu ésser j la memòria
de la seva dignitat, que desconeguin els seus clàssics, els marginin
de llur trajectòria, i interpretin negativamen t e ls intents d'altres
germans preveres i seglars de recobrar un passa t de gloriosa encarnació eclesial. Com també que obstaculitzin els estudis que mostren e ls agen ts i els e fec tes de la desviació cultural his tò r icament
imposada. S'esdevé que, mentres tant, ni la cultura aliena assumida
es palesa com a ca paç d'una resposta de radical a utentici ta t, ni el
renaixement cu ltural que es dóna, malgrat ta l, a l marge d 'aques ts
m e mbres insconscients de l'Església ob té vies normals de so lució
plename nt humana .

Conferències episcopals de les provincies eclesiàstiques:
consolidació i progrés
Pel que fa a les conferències episcopa ls de les provincies ecles iàs ti ques - i amb el press up òsit qu e llur estruc turació correspongui ge nuïnament a les exigències de ls pobles i cultu res respecti us i no s igu i la perpetuac ió d'un artifici més o menys maquiavèli c imposa t en unes condicions històriques determi nades- aquestes conferències haur ien d'entra r decid idament en una nova etapa , no per opo rtunisme polític --em contrad iria amb l'essència
de la meva exposici6-, si nó per pura raó teològico-pastoral.
Penso que els bisbes h an de llegir l'aprofundiment, recuperac ió o iniciació -segons e ls casos- de la trajectòria de ls pobles
d 'Espanya com una invi tació o bjectiva -signe dels temps a casa
nostra- a la consolidació i progrés de llu rs organismes coHegia ls
provincials respectius. Aquesta lectura, cal fer-la des d'allò que
els bisbes só n : membres de coBegi ep iscopal; d'un coBegi episcopal que no solament no impedeix, s inó q ue fonamenta directament les c r is ta Hitzacions pastorals pluriculturals, a la ll um de la
teologia de l'evangelització ja recorda da. Allò que no és assumit
n o és salvat: és un a llei fonamental de l'apos to lat cris tià.
No té sentit teològic perpetuar a la respectiva província eclesiàstica una acció pas toral determinada , s i e lla no és una respos ta
prego na a les expecta tives transcen den ts i è tiques del poble a què
correspon. Ar is tòti l, i Sant Tomàs amb ell, digueren que un canvi
de règim implica el canvi de la ciutat. En e l nost re cas hom pot
dir: quan un poble assoleix - ni qu e s igui inicialment- un règim
d'autoresponsa bilitat, e l poble canvia també - millorant- , pel sol
fet de començar d'alliberar-se d 'allò que no el de ixava ser i de
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poder-sc comportar genuïnament. D'ací que, en virtut de la llei
evangèlica d'encarnació, una conferència episcopal que es trobi en
les condicions esmentades ha de replantejar amb profundita t la
seva trajectòria , fins i tot quan aquesta e ra, en les anteriors circumstàcies, el màxim d'adap tada. Car han sorgit unes capacitats
fin s ara inèdites de presència i sorgiran noves realitats necess itades de cristofinalització. Si l'autonomia es consolida a Catalunya - Déu ho vulgui !-, la restructuració global que el poble català viurà replantejarà pregoname nt les seves relacio ns, les dels
seus cossos intermediaris i les dels seus ciutadans amb l'Església. Alhora els valors íntims dels catalans i d'allò català assoliran
unes noves densitats que, també elles, requeriran objectivament,
a la llum del pla de Déu en Crist, i en progrés creixent, lIna p resència eclesial de djàleg i d'evangelització. Tot això no s'improvisa pas. Tot això exigeix un veritable canvi de timó pastoral.

Confe rè ncia episcopal de l'Església a Espanya:
pluralis me i unitat
Finalment, quant a la conferèn cia episcopal espanyola, caldrà
també que aquesta replantegi, des del punt de vista evangèlic, la
scva posició. No fa pas gajre, el senyor Cardenal president de la
Conferència expressà uns temors concrets davant les autonomies
i el que e ll considerava els perills autonomistes eclesia ls. En pla
de diàleg cristià vaig escriure unes observac ions que palesaven
respectuosa ment un desacord amb els temors esmentats i amb
les raons en què procurava recolzar-Jas. Aques tes declaracions, malgra t la seva for ta càrrega continuista, imp1ícita en les negativitats
que hom veia, o creia veure, venir, eren de per elles mateixes - i
més en llà del que expressaven- un testimoni clar del canvi objectiu quc s'havia produït. Doncs bé, no crec gens que una posició
de tancament davant les au tonomies per part de la Conferència
episcopal espanyola sigui la resposta adient al moment que viuen
els pobles de l'Estat espa nyol. Si - Déu no ho permeti!- es donés una invo lució vers un nou règim autoritari, negador de tants
drets humans, hom s'adonaria, amb un tràgic suplement de fu lgor, tanmateix sinistre, del bé que hagués pogu t ser i que hom no
contribu( que fos _
Penso que el que és oportú i adequat en un Es tat que comença
d'ésser autonòmic, és copsar fondament allò que suposa aquest
canvi, percebre'l en el seu significat teòric i en els seus resulLa ts
pràctics i obrar conseqüentment , amb l'Evangeli al cap i al cor,
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davant la nova s ituació. I pel que ra al nostre tema, prendre cla·
ralllent consciència que una Conferència episcopal espanyola que
enfoqués Ics seves posicions doctrinals i actit udina ls en un pla de
prevenció i de resistència davant les autonomies, com a mínim
es ma rgina r ia de mo ltíssims ci utadans, de nombroses institucions
i de distints pobles en via de recuperació i/ o de conscienciació.
Si ajuntem aq uestes observacions elementals amb el que aca·
hem de dir sobre les conferències a nivell de província eclesiàs·
ti ca, crec que esdevé evident .la conseq üència lògica que, a nivell
de la Conferència es panyo la, serà simultàniament necessari a ten·
dre a llò que és autènticament u i a llò que és ge nuïnament divers.
Recordan t e ls clàssics, un a vegada més, podem dir: «m utata po li·
tia, mulatur respublica mutarique debet ratio pasloralis, prout sa·
lus animarum et iura hominum sun l in causa - (= «canviat el rè·
gim, canvia la societat i ca l qu e canviï l'enfocament pastoral en
la m es ura en què es troben e n joc la salvació de les à nimes i els
drets dels homes.).
Tot això campana alhora una munió de replanteigs pel que fa
a ls organismes episcopals a nivell dc tot el te rrit o ri. N'hi ha ja
mé que indicis, en e l pla dels fets. Tant de bo que aquest canvi
es doni en la justa m es ura requerida i en el precís moment en
què esdevi ngu i necessari.

Recursos i accions presbiterals
Ja he a Hudit a la cooperació presbi teral amb e l bi sbe, en parlar del nive ll diocesà. Sigui 'm permès d'insi s tir en l'aportació d'a·
q uest:l r art t~n decis iva de l c lericat. Si més amu n t he estat cd·
t ic amb les deficiències eclèsio·institucionals, amb la mateixa ob·
jec tivitat cal lloar «davant Déu i e ls homes » la fidelitat substan·
cia l del clergat de In llostra terra a Cata lunya i la d'altres cler·
gats a d'altres pobles (és de justícia citar el cas de l País basc)_
Són molts els preveres qu e han viscut també «per a servar·vos e ls
mots ». Més encara, cal dir que l'Església ha es tat a la nos tra ter·
ra la institució que d'una manera més nombrosa, es tesa i influent
ha empra t la llengua a ltre temps prohibida i perseguida. Ho ha
feL tant en la predicació com en l'acció global pastoral, bo i ad·
metent els condicionaments i les deficiències que calgui .
Enfront del desvergonyiment d'a lguns de fora, que acusen l'Església o callen els se us fets, i de la vergonya d'alguns de d ins , que
transrnuden en por indeguda l'e nergia obligada, tinc e l goig ccle·
sial de proclamar el que ha significat «el baix clericat» (com, s j·
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gui dit de pas, «l'alt Montserrat» en la continuïtat de la llengua
i en la fidelitat a les institucions. Molts anys després de viure-ho,
vaig anar descobrint el que significaren, de retruc, en valor d'humanisme i de cultura catalans, el catecisme, el trisagi (<<¡sant, sant,
sant!.). el mes de Maria, el mes del sagrat Cor, els poemes cantats (Verdaguer-R.omeu), el Crec en un Déu, etc. , no solament en
la meva vida cristiana, sinó també en la meva vida de català que
fou obligat a una educació castellana oficia l, també en el seminari,
durant la infantesa i l'adolescència.
Per altra banda, cal afegir a aquest fet massiu, silenciós i dis-

cret com les grans realitats de la vida , l'altre fet de l'emergència , dins el clericat, de minories conspícues que se significaren des
de molts anys enrera en la vivència , defensa i promoció de les
realitats culturals catalanes: des dels jocs florals del sem inari fins
als grups dedicats a la poesia, a la investigació histò rica, al pensament teo lògic, a la reivindicació cívica, a la defensa dels drets
humans, a la denúncia de les opressions, e tc. De tot això , ja n'hi
ha una certa consciència en la gent entesa, pe r"ò penso que se
n'hauria de fer un estudi històrico·cie ntífic que, bo i ajudant a fer
veure la contribució eclesial a Catalunya, ajudi alhora a palesar
la reviviscència de la consciència global del nostre País . Molts anys
abans de l'endegament català de l'ensenyança a les institucions
cíviques, la nostra Facultat de teologia de Barcelona (secció sant
Pacià), posem per cas, usava tranquiHament el català a les classes
i a les reunions institucionals.

Recursos i accions de l'apostolat laical

L'apostolat seglar i, especialment l'Acció catòlica, passaren a
pitjor vida al País a partir de la crisi dels moviments especialitzats. Els intcnts de renovació, a la llum de la doctrina del Vaticà II sobre l'apostolat seglar, no han reeixit a endegar novament
un moviment de militants i consiliaris de veritable importància,
salvades les excepcions de temps i lloc. L'Església a Espanya pateix d'aquest mancament. I l'Església té malviure sense un apostO.lat seglar viu.
De fet, la nostra estructura clerical globalment considerada no
s'ha mostrat capaç de fomentar un apos tolat seglar proporcional
al nombre de batejats ni d'acceptar-lo eficaçment i amb goig quan
ha intentat sorgir. A l'àrea parroquial hom no sol saber què es
allò que cal fer amb uns seglars que, en ser-ho de veritat, no es
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limiten a ajudar, quan i com se 'ls demana -si se'ls demana- en
les tasques eclesiàstiques. A l'àrea dels ambients, no s'han creat
novament , salvant, com hem dit , les bones excepcions, un ,; movi~
ments obrers i d'estudiants amplis, intensos, coherent ; la lògica
vital d'aquest epítets comporta molts de problemes i e ls probl e.
mes no acostumen a ser objecte d'especials i perdurables predileccions . A l'àrea de les institucions, aquestes no excedeixen nor~
mal ment les atribucions i e ls planteigs eclesiàstics.
I nogensme nys e l noranta-nou per cent i escaig dels fidels cristians són seglars, ho he recordat al principi d'aquestes pàgines, i,
com a tal s, són cridats per Déu a cercar el Seu regnat en el bell
cor de les realitats temporals. Fet s partícips, a la seva manera,
del profetisme, de l sacerdoci i de la reialesa del Cris t, han de
treballar en la dilatació de l'Església i en l'estructuració d'un ordre humà que respongui a la veritat de la creació, que esdevingui
ofrena preciosa a Déu des de la seva bondat è tica i des de la
seva consistència ju rídica, i que cristaHitzi en una convivència
fraterna amarada de servei mutu i d'amor recíproc.
El seglar té una vocació específica en l'Església. Aques ta voca·
ció obliga a plantejar el seu apostolat eclesia l -del que s'exer·
ceix en ,'ordre tempora l en parlarem tot seguit- des d'un punt
de vista que no és precisament el punt de vista clerical. Un aposto lat seglar eclesial com Déu mana seria una font contínua i creixent d'jHuminació i d'estímul en el món de les realitats temporals, e ntre elles les d'àmbit polític -autonòmic- que en aquest
treball ens preocupen .
Dit d'una altra manera , si les esglésies als diversos pobles d'Espanya es decidissin a establir o reestablir unes organitzacions seglars d'apostolat que, partint de la vida, la jutgessin a la llum de
l'evangeli i ac tuessin en conseqüència, 101 allò que és una vibració
dels pobles esmentats i de les esmentades cultures esdevindria de
manera automàtica objecte del pensament i de l'acció dels apòstols
seglars. Això seria un recurs institucional de primer ordre i una
font abundosa d'accions coheren ts de cara a l'afirmació dels pobles i a l foment d'una soli daritat creadora. Els qui vàrem viure
un dia les campanyes dels moviments especialitzats entorn dels
problemes reals dels ambients i de les comarques tenim una experiència directa del que pot significar un apostolat seglar genuí
a tot es Ics zones, regions i nacionalitats del país, en ordre a l'as·
sumpció. pul'Ïfi cació i envigoriment dels valors humans, especialment dels econòmics, culturals j polítics.
Per altra banda, aquest apostolat seria, per naturalesa, causa
de reflexió i d'intercanvi d'experiències dels cristians comprome-
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sos en l'acció política, sindical, de barri, etc. Seria un planter continu d'atenció a les concretes necessitats de lloc i temps. Contribuiria molt a una actitud d'obertura i de creativitat. Esdevindria
una font de solidaritat, suposada sempre l'autenticitat cristiana.
Les comunitats de base mereixen unes reflexions anàlogues. en
quant es carac teritzen per una carisma particular d'encarnació
evangèlica.

Rec ursos

accions de la vida religiosa

De manera semblant, si abans he indicat deficiències de tes ti~
moniatgc i acció en dete rminades famf1ies religioses pel que
fa a Ja nostra matè ria, ara vull donar testimoni públic i agraït
d'aquells insti tuts i d 'aquell s religiosos i religioses que han restal
fidels al País i assenyalar algunes pi stes pos iti ves. possibles ¡
desi tja bles. Els consagrats de vi da apostòlica experimenten
avui vivències molt variades i intenses d'encarnació cristiana.
Tenin t e n compte la importància de l'acció religiosa en els serveis
culturals i socials i l'íntima relació d'aquests amb els pobles respecti us, és d'esperar que una renovació adequada de llur activitat
produirà efectes extensos i profunds en els camps de la nostra
problemàtica, a curt i llarg termini.
Els religiosos autòctons haurien de revisar, en la mateixa proporció que la reberen, una formació (= una deformació!) que els
alienà de llur deure evangèlic d'encarnació cultural. Això no es
pot realitzar únicament e n la zona dels sentiments, sinó que requereix, a més a més, un canvi de ca tegories mental s que només es pot
do nar per mitjà d'una reconsideració científica de la història, les
insti tucions i la psicologia dels seus respectius pobles, afegida a
aquella que tant la teologia com l'espiritualitat exigeixen sobre els
fonaments, els mitjans i els fins de l'evangelització i de la pastoral.
Els religiosos que van a treballar establement en una cultura
disti n ta de la pròpia, tenint en compte les exigències de l'enviam ent apostòlic, dels avantatges de l'aculturació i dels drets dels
pobles - també dels que viuen a la pell de brau- a la plena eclosió humana, haurien d'es forçar-se a percebre amb una objectivitat
serena i agraïda que la seva e ncarnació eclèsio-cultural, realitzada
amb esperit de justícia i de generositat, té assegurat el doble fruit
de l'hétero i de }'autorealitzaci6 personal i social; la prime ra per
raons òbvies i la segona per eviden t afegitó. L'Església com a tal
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no té per miss ió específica exportar una determinada cultura:
precisament perquè, en donar el Crist, és cridada a fer seus, oferint-se incondicionalment, els valors de totes les cultures. El religiós, en virtut del carisma escatològic viscut a la seva manera,
ha de purificar-se de tota voluntat de domini i ha d'enriquir-se
de tota plenitud de servei .
Els organismes religiosos dotats d'autoritat, ordinaris i extraordinaris, haurie n de revisar fondament llur trajectòria en la mateixa mesura que, de manera eventual, s'hagi empetitit i e ndurit
monoculturalment. I haurien de percebre que, en fer això, ben
lluny d'empobrir-se, tant la vida de l'Església com la dels distints
pobles -i de ma ne ra assenyalada la del qui gaudeix de la llengua
vehicular comuna- s'endinsen vers les oportunitats riquíssimes
de la poliacultu ració.
Cal fer una referència particular als religiosos que treballen
en el camp de l'ensenyament. Explicitant l'implícit, diria als religiosos autòctons dels distint pobles que usin normalment llur llengua en la docència i la investigació, en la transm issió parlada i
escrita; als qui treballen apostòlicament en cultu res distintes de
la pròpia, que realitzin amb goig un esforç d 'assimilació i d'ús que
ben tost e ls serà recompensat per Déu i pels homes; i a les p ersones i organismes dotats d'autoritat que vetllin especialment
per a facilitar els mitjans que duen vers aquests objectius tan
justos i humans.

L'acció temporal dels seglars
Per a acabar, dediquem, també breument, unes reflexions a t'apostolat seglar exercit en l'ordre temporal, talment com suara
anunciàvem. es per mitjà de la presèocia dels seglars i per la seva
acció, quantitativament majoritària, de llum del món i sal de la
terra, que l'Església és cridada a esdevenir, d'una manera especIfica, «ànima » del món. A partir de llur opció lliure, en funció de
IIw' protagonisme innat i exercin t llur responsabilitat intransferible, ells són c ridats, com agents i destinataris plens de l'acció poLítica, econòmica i cultural, a participar en les estructures de la
convivència humana, a refermar-les en allò que posseeixen d'autèntic i a perfeccionar-les per mitjà d'un exercici continu de la
imaginació creadora; tot en b é de les persones, dels grups i de la
societat.
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Penso que les dues pistes següents d'acció seglar en el nos tre
camp autonòmic i solidari resulten plausibles en grau eminent.
Vida nacional i estat nacionalista expansIu

La prime ra afecta Ja distinció en tre vida nacional i ideologia
nacionalista, entenent aquesta com una hipertròfia dominadora.
Piu XII digué també sobre aquest punt una bona paraula quan
afirmà que . la vida nacional és el conjunt operant de tots aquells
valors de civilització que són propis d'un determinat grup, de la
unitat espiritual del qual constitueixen com un vincle. Aquesta
vida nacional, dret i honor d'un poble, pot i ha d'ésser p romoguda i enriqueix amb contribució pròpia la vida de tota la humanitat. Pot desenvolupar-se al costat d'altres al si d'un mateix estat
i es pot estendre m és enllà de les fron teres polítiques d 'aquest
mateix estat. Confondre·la amb la política nacionalista és un error.
Aques ta polí tica es dóna quan , explo tant la vida nacional per a
fina litats polítiques, l'estat dominador i centralista fa de la nacionali tat la base de la seva força d'ex pansió. Llavors esdevé un ge rme n d'infini ts mals i es transforma en un principi de dissolució de
la unitat dels pobles. (vegeu el ràdiomissatge nada lenc de 1954).
Penso que els polítics dels distints pobles d'Espa nya oberts als
valors de l'humanisme cristià haurien de tenir present aquest pen·
sament de Piu XII, traduït al llenguatge d'avui i d'ací. Es tracta
d'una distinció elemental. La vida polJtica de i en l'Estat espanyol
e ntraria en una etapa de valors cívics pregons, si tant els ciuta·
dans com e ls grups assolissim de copsar, viure i plasma r estruc·
turalment que «la vida nacional pot desenvolupar·se al costat d'altres al si d'un mateix estat •. Tant de bo que, juntament amb els
polítics, copsessin aquesta veritat els professionals de les armes,
donat el fet que, en i per principi , afirmen que les volen posar al
servei del b é comú d 'Espanya.
Aquest bé comú exigeix, allí on hi ha una diversitat de pobles,
que aq uests no siguin reduïts al patró d'un d'ells que se'ls imposa
o d'un altre - artificial- que no n'assumeix cap en voler·los alli~
sar tots ideològicament en un pretès denominador comú que no re·
presenta genuïnament ningú. Aquesta visió plural i respectuosa , a
tenor de la vida, no tem les més amples fórm ules de l'acord pactat, ni es fa enrera davant la idea d'una nació de nacions, ni s'estranya de la marxa creixent vers un sistema continental i, final·
ment, planetari de pobles lliures i solidaris; car agraeix la multipolarita t del que és dis tint i es gaudeix de la respectuosa capacitat integradora del que és veritablement u (no unitarista).
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Ll ibertat-sol idaritat
La segona pista de l'acció seglar en l'o rdre temporal correspon
a l binomi lliberta t-solidarita t. Em limita ré a adduir un text conciliar (GS,75) que el remarca de manera expressa : . Els cristia ns
han de ser conscients de la vocació par ticular i prÒpia que tenen
devers la comunita t política. En virtut d'aquesta vocació, tencn
l'obligació de donar exemple de sentit de responsabilitat i de servei al b é comú_ Demos trara n aixi, també amb els fets, com poden
harmonitzar-se ¡'autori tat i la llibertat, la iniciativa personal i la
necessària solidarita t del cos social, els avantatges de la unitat
combinada amb la profitosa diversitat. D'ací que e l cristià hagi de
reconèixer la legítima plu ra li tat d'op in ions tempora ls discrepants
i hagi de respectar els ciutadans que, fin s i tot agrupats, defensen

lleialment un punt de vista p ropi. Els partits polítics han de promoure tot e l que ells pensen que és exigit pel bé comú ; mai, perÒ,
no els és permès d 'anteposar els interessos propis a l bé comú_.
E l present estud i no té com a objecte tractar de la democràcia. ce rtament; però no serà endebades, en term inar les reflexions
que conté, recordar que elles la pressuposen, més encara, la postulen en creixe nt i pc rsonalitzadora ple nitud.

Catalunya, Espanya, Europa, Món
Essent . aques ta, una reflexió volgudament c ristiana, es troba
ben lluny de la meva volunta t la pretensió d'imposar una determinada solució política entre les diverses lícites. Remarco, doncs.
en acabar. e l mateix que he posat de relleu en començar: es tracta
d'una med itació totalment oberta al diàleg_
E ls camins d'una Catalunya pleIlftment realitzada, a tesos els
condicionamen ts històrics i tenint e n compte les diverses opinions,
es poden donar a través de les solucions autonÒmica, federal, confederal, independent. El subjecte primari de la reflexió pot ser
Catalunya i poden ser-ho e ls Països catalans. Canvian t el q ue cal
canviar, hom pot parlar de djstintes solucions èticament rectes i
po Hticament viables pel que fa a ls altres pobles de la pell dc brau.
Exceptuant el cas dels qui projecten una espècie d'Albània ma rxista-leninista pe r a un d'aquests pobles, tots els qui propugnen
horitzons de plena realització són a favor d'un inseriment -al seu
torn , cristaHitzable en distints models- dins una Europa lliure
solidària .
El que he exposat, conside rat des dels seus principis radicals,
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resta obert a les distintes possibilitats, mentre el teló de fons sigui la fidelitat als pobles i a llur progrés en la llibertat i solidaritat. Considerat, però, des del seu marc de referència estricte -el
meu tema ha estat el pas de la insolidaritat centralista vers la solidaritat autonòmic3- constitueix un al·legat ètic a favor d'una Catalunya lliure i solidària, conscient d'allò que signifiquen els Països catalans, dins una Espanya veritablement oberta a tots els valors dels seus pobles . Ella i ells, alhora, se saben en marxa, per
hipòtesi, vers una Europa i un món organitzats a partir i en funció d 'aquests mateixos pobles i de llurs superiors estructures d'inte'Telació.

EPfLEG

Sigui'm pernlesa una recapitulació des del que constitueix l'eix
neuràlgic d'aquest estudi ètico-pastoral: l'Església. Ella, cos de
Crist i societat humana visible, és cridada a oferir als homes, en
clau de redempció salvadora, un humanisme plenari, el principi,
centre i terme de l q ual és Déu. Sortosament, quan s'esforça a ésser autènticament santa, universal i apostòlica , predica als homes
no solament allò que creu, sinó també allò que és: una comunió
d'agape (d'amor) en l'asumpció, respecte, purificació i promoció
de tot el que és genuïnamen t humà. Jesucrist, el seu Cap, l'envia
a tots els pobles a fi que expressi, per mitjà d'un llenguatge humà
to tal que té en compte tots els llenguatges parcials, el do que lliurement s'atorga, com a resposta, a la pregunta que tot home cal
que es faci per a poder viure en plenitud de llibertat.
Aquesta lliberta t posa en joc tot l'home en cada un dels homes. I requereix, co m a condició normal de realitzaci ó, la superació de qualsevol in timjsme que es clogui solipsísticament en la
pròpia cleda i l'alliberament de qualsevol refugi subjectiu cercat
corn a mera fugida de la pressió totalitària dels individus, dels
grups o de la massa. Val a dir, requereix que tota la persona humana pugui expandir la seva constitutiva dimensió socia1. Ben
cert que, al si d'un poble i d'una cultura engrillonats, hom pot ser
nuclearmen t lliure; però ben cert també que hom no pot expandir·hi amb plenitud i coherència la pròpia llibertat.
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':'s per aq uesta raó que el tema de les auto nom ies no és un
tema accidental ni encara menys un te ma de moda. En un Estat
com és ara l'espanyol, que abraça diversos pobles conscients de
llur passa t, lúcids enfront de llu r present i cora tjosos davan t llur
esdevenidor, la qües tió de l'au togovern és c ru cial , car tot poble
digne d'aques t no m és i cal que sigu i amo del seu pro pi destí.
Més que de terri toris autònoms, cal parlar de comunitats autònomes; més que de comunitats autònomes, cal parlar amb tot respecte de pobles lliures. Lliures i no malgra t això, sinó precisament per aquesta causa, solidaris. La mútua connexió i Ja marxa
fe ta e n companyia tenen sentit , a condició que aquesta marxa sigui entre iguals en dign ita t i aque lla connexió no sigui imposada
per una ideologia un ilate ral ment hipe rtrofiadora o es con fongui
amb una híbrid pretesament genuí.
Aquesta soli dari tat e ntre lliu res pot anomenar-se -repetim-hopoble de pobles O nació de nacions a un altre ni ve ll , en cI qual
esdevé possible assumir respectant i englobar enfortin t. El meu
desig de ciutadà i la meva pregària de cristià (obert en una i altra hipòtes i al diàleg) volen vers horitzons on pronunciar el nom
d'Espanya soni amb tanta rea1itat, puresa i goig com pronunciar
els noms de Catalunya, dels Països de parla catalana i de tots i
cada un dels Pobles «rics i ple ns. de la pell de bra u. l viceversa.

Barcelona, març-setembre de 1980
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CULTURA, NACiÓ, SOBIRANIA

(paraules de Joan Pau 11)
Vida humana, cultura i cultures
Genus humanum arle el ratione vivit [El gènere humà viu de
l'enginy i la raó] (cf. st. Tomàs comentant Aristòtil, Post. ArJalyt.,
núm. 1). Aquestes paraules d'un dels genis del cristianisme, que
fOll al mateix temps un continuador fecund del pensament antic,
porten més enllà del cercle i del significat contemporani de la
cultura occidental, sigui mediterrània, sigui at làntica. Tenen una

significació que correspon al conjunt de la humanitat on es troben les diverses tradicions que constitueixen la seva herència espiritual i les diverses èpoques de la seva cultura. El sentit essencial de la cultura consisteix, segons les paraules de sant Tomàs
d'Aquino, en el fet que és una característica de la vida humana
com a tal. Per la cultura l'home viu una vida veritablement hum ana. La vida humana és cultura en el senti t també que l'home
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es dis tingeix i es d iferenc ia per mitjà d 'e1la de tot e l que fora
d 'ell existe ix a l món visible: l'home no pot passar-se de la cultura.
La cultu ra és una manera específica de l'«exist int i del «ser »
de l'home. L'home sempre viu segons una cultu ra que li és pròpia, però que, al seu torn, crea ent re els homes un nexe que e ls
és ta mbé propi i que determina el caràcter interhumà i social
de l'existència humana. En la u nitat de la cultura com a mode pe·
culiar de l'exis tè ncia humana, arrela a l mateix temps la plurali·
IaI de les cultures enmig de la qua l l'home viu. En aquesta plura li tat , l'home es desenrotlla sense perdre pe r aques t so l fet el
cont ac te essencia l amb la unitat de la cu ltura com a dimensió fa·
namental j essencial de la seva existència i del seu ésser.

Nació, cultura , llengua
Si, en nom de l'esdevenidor de la cultura, cal procla mar que
l'home té el dret de .ser. més, i si per la mateixa raó cal exigir
una sana primacia de la família en el conjunt de l'obra de l'ed ucació de l'home per a una veritable humanitat, cal s ituar també
en la mateixa línia el dret d e la nació; cal situar·lo a la base d e
la cultura i de l'edu cació.
En efecte, la nació és la gran comunitat dels homes que estan
units per lligams diversos, però sobretot, precisament, per la cul·
tura. La nació existeix «per» la cultura i «per a. la cultura, i és
doncs, la gran educadora dels homes perquè puguin «ser més» en
la comunitat. es aquesta comunitat que posseeix una història que
sobrepassa la hi s tòria de l'individu i de la família. E.s també en
aquesta comunitat -en funció de la qual tota família educaque la família comença la seva obra d'educació per allò que és
més simple, la llengua, i així permet a l'home tot just en formació d'aprendre a parlar per esdevenir membre de la comunitat que
és la seva família i la seva nació.

Cultura i sobirania nacional
En tot ci que ara proclamo i que desenrotlla ré encara més, les
meves paraules tradueixen una experiència particular, un testimoniatge particular en el seu gènere. Sóc fill d'una nació que ha
viscut les experiències més grans de la his tòria, que els veïns h an
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condemnat a mort diverses vegades, però que ha sobreviscut i
que ha restat ella mateixa . Ha conservat la seva identitat, i ha
conservat, malgrat les particions i les ocupacions es tran geres, la
seva sobirania nacional, no recolzant-se en els recursos de la força
física, sinó únicament recolzallt·se ell la seva cu ltura. Aquesta cul·
tura s'ha revelat, en aquest cas, d'una potència més gran que totes les altres forces . El que dic ací referent al dret de la nació
a fonamentar la seva cultura i el seu esdevenidor no és, doncs,
l'eco de ca p «nacionalisme», sinó que es tracta sempre d'un element estable de l'experiència humana i de les pers pectives IlLIma·
nis tes del desenvolupamen t de l'home. Hi ha una sobirania fona·
mental de la societat que es manifesta en la cultura de la nació.
Es trac ta de la sobirania per la qual l'home és, al mateix temps,
sobirà suprem . I en parlar així, penso també amb una intensa emoció interior en les cultures d e tants pobles antics que no han capitulat quan s'han trobat confrontats amb les civilitzacions dels
in vasors i continuen essent per a l'home la font de l seu «ser» humà en la veritat interior de la seva humanitat. Penso també amb
admiració en les cult ures de les societats noves, d'aquelles que es
desvetllen a la vida en la comunitat de la pròpia nació -tal com
la meva nació es despertà a la vida fa deu segles- i que lluiten
per man tenir llur pròpia identita t i llurs propis valors contra les
infl uències i les pressions de models vinguts de fora .

Nacions sobiranes privades de la seva total sobirania
M'adreço a vosaltres, senyores i senyors, que des de fa més
de trenta anys us reuniu ací, en nom de la primacia de les realitats culturals de l'home, de les comunitats humanes, dels pobles
i de Ics nacions. Us dic : amb to ts e ls mitjans a di sposició vostïa,
vetlleu per aquesta sobirania fonamental que posseeix cada nació
en virtut de la seva pròpia cultura. Protegiu-la com la nineta dels
ulls per a l'esdevenidor de la gran fa mília humana. Protegiu-la!
No permeteu que aquesta sobirania arribi a ser presa de qualsevol interès polític i econòmic. No permeteu que arribi a ser víctima dels totalitarismes, dels imperialismes O de les hegemonies
per als quals l'home no compta sinó com a objecte de dominació i no com a subjecte de la seva pròpia existència humana. Per
a aquests també, la nació -llur pròpia nació o les altres- només
compta com a objecte de dominació i d'atracció d'interessos diversos, i no com a subjecte: el subjecte de Ja sobirania nascuda
de la cultura autèntica que li pertanyen sentit propi. ¿No hi ha,
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al mapa d'Europa i del món, nacions que posseeixen una meravellosa sobirania his tòrica nascuda de la seva cultura i, amb tot, al
mateix temps estan privades de la seva total sobirania ? ¿No és
un punt important per a l'esdeve nidor de la cultura humana, important es pecialme nt a la nos tra època, quan és tan urge nt d'eliminar les restes del colonialisme?

Mitjans de comunicació, societat i cultura
Aques ta sobirania que existeix i que treu el seu origen de la
cultura pròpia de la nació i de la societat, de la primacia de la
fa mília en l'obra de l'educació, i en fi, de la dignitat personal de
tothom, ha de restar el crit eri fonamental en la manera de trac tar
aquest proble ma important per a la humanitat d'avui que és el
problema dels mitjans de comunicació social (de la informació
que els és vinculada, i també de l'anomenada .cultura de les
masses»). Vis t que aquests mitjans són e ls mitjans «socials» de la
comunicació, no poden se r miljans de dominació sobre els altres,
ni per par t dels agents del poder politic ni per part de les
potències financeres que imposen llur programa i llur model. Han
d'esdeve nir el mitjà - i un mitjà ben important!- d'expressió
d'aquesta societat que se'n serveix i que n'assegura també l'existència. Han de tenir en compte les veritables necessitats d'aquesta societat. Han de tenir e n compte la cultura de la nació i la
seva història. Han de respeclar la responsabilita t de la família en
el camp de l'educació. Han de tenir en comp te e l bé de l'home,
la seva dignitat. No poden estar sotmesos al criteri de l'interès,
del sensacionali sme, de l'èxit immediat, sinó que, bo i tenint en
compte les exigè ncies de l'è tica, han d'estar al servei de la construcció d'una vida «més humana •.
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Nou curs al Cent re d'Estudis Pastorals
Aquest octubre ha r epres la vi·
da a! Centre, com a tantes altres
in s ti t ucions d'ensenyament. Va l
la pena deixar constància d els
cursos regulars, als quals s'anira n s uma nt, arribat el moment
oportú , sessions m és breus, sigui
de ve spre , sigui de ta rda, en la líni a del qu e es va fer el curs pas-

obrir el Centre, ara fa precisament dotze anys, i que, a p artir
del curs 1975·76 té lloc en coHa·
boració amb la Secció S t. Pacià
de la nostra Facultat de Teologia.
Inclou un reciclatge teològic, un
reciclatge pas toral i l'estud i poliva lent de tres temes m o nogràfics.

sat.

El reciclatge leològic és el
«Curs intensiu de Teologia » de la
Secció SI. Pacià de la Facultat.
Aquí, la noveta t consisteix en una
restru cturació, gràcies a la q ua l
e ls tres tem es monogràfics fan
objecte d'un desenvolupament
més conside rable i inte ncionat.

Curs bàs ic de pastoral
Segurament la novetat m és importa nt d'enguany la cons titueix
la res truct uraci6 de què ha es ta t
obj ecte el curs amb què es va
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Ve t ací le mes i professors: van
en curs iva els que corresponcn als
temes monogràfics.
Claus per a la lectura de la Bíblia (Antoni Bosch ). Jes ús de alza rel . J es ucri s t (Ramon Sa la).
Formació de la co nsciència moral
(Gaspa r Mora ). El Déu del s c ristians (Rafael Muñoz- Pa la cios). La
Teologia , avui ( Evange lis ta Vilanova). El sagrament del Bapl isme
( Pe re Tella ). L'home sa lva l (Anton i Matabosch i Xavier Morlans). L'E sglésia de Jesu crisl (Ramon Pou ). T eologia de la mort i
d el m és enllà (Josep Gil) .

El rec iclat ge pas toral cons titue ix e l curs • L'Església en acció » del conjunt «Qüestions aclua ls d 'Esglés ia ». Com que ja queda recolli t en el seu lloc, aquí
e ns limitem a rem e tre a uncs ra tll es més avall .
Els lem es monogrà fi cs s6n la
nove tat més important d'aques t
curs. Cada un d'ells serà estudiat
durant nou se tmanes consecutives, els dimarts. Els matins, durant dues hores seran tractats
e ls aspectes teològics a la Facultat de Teolog ia (di ntre el «Curs
int ens iu »). A Ics tardes , hi haurà
al Centre un doble tractament:
Ulla hora i mitja de taller de treba ll (essencialment, doncs, d'intercanvi , de co ntras tació d'experiè ncies i punts de vista, i d'avenç
am b la mi ra da posada en la pràctica pas toral); i una hora de rerIex ió pas toral, en la qual seran
exposats , e n forma de classe, els
di ve rsos as pectes que configuren

e l trac lamen t pas tora l de la qüestió .
V al la pena reco lli r-ho a mb deta ll.
I. Educació d e la consciència
II/Oral (del 14 d 'octubre al 10 de
dese mbre) .
Foname ntació teo lògica , per
Gas pa r Mora (a la Facultal de
Teologia). Subjectivita t i o bjecti vitat en la decis ió mo ral ; maJformadons i pa to log ia de la consciència moral.
Taller de treball, dirigit per Carles Mascaró. La formac ió de la
co nsciència moral de l'infant i de
l'ado lescent ; la formació de la
co nsciència moral en la catequesi; la fa mília i l'educació de la
co nsc iè ncia; les representacio ns
re lig ioses e n la form ació moral.
Reflexió pastoral. pe r Anloni
Gom is. Gè nes i i fenomenol ogia de
la co nsciènci a mo ra l; l'educació
de la consciència moral de l' infan t i de l'ado lescent. Canvis en
la sens ibilita t moral actual.

2. Pastoral del baptism e (del
16 de desembre al 4 de març).
Fonamentació teològica, per Pere
Tena (a la Facultat de Teologia).
Pecat o rigi nal i baptisme d'infants; significació teo lògica del
ba pti s me; evolució històrica.
Ta ller de treball , diri git pe r Genís Samper. La catequesi prebaptis mal. les homilies baptis ma ls;
Ics ce lebracions del baptisme.
Refl exió pasloral, per Salvador
Bardule l. El ba pti s me e n la pasto ral ac tual; problemàtica sòciapas toral; pis tes de treba ll.
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3. Pastoral de la mort (del 10
de març al 20 de mai g).
Fonamentació teològica per J osep Gil (a la Facultat de Teologia). Significació antropològica i
teològica de la mort; el més enllà: exèquies i s ufragis; la unció
dels ma lalts.
Ta ller de treball , di r igit per Jesús Huguet i Manue l Pal. Possibilila ls i cam ins pas torals de la
unció dels mala lts; homilies i cc·
lebracions exequials.
Reflexió pastora l per Mique l
Àngel Terribas. L'assis tència pastoral al moribund i a la ramília

en la situació actual.
Qüestions actuals d'Església

Aq uest cicle vol deba tre qüestions diverses de vida cristiana i
d'acció pastoral , sense dir la darrera paraula, per tal d'afavorir la
reflexió i l'enriq uiment dels ass istents. S'han es tablert, pe r a
aquest curs, dos cicles de qüestions, que es desenrotllen els di·
mecres i els dijous de dos quar ts
de ci nc a tres quarts de set.

per a la comunitat cris tiana (Fermi Casal). Fer Catequesi (Josep
M. Totosaus). Itinerari sacramental (Joan L1opis). L'Església de
Cata lunya davan t els temps nous
(Fèl ix MarlÍ ). Estructures pastorals (Joan Batlles).

Viure en cris tià. ":'s el cur de
dijous. Presenta elemen ts diversos (més personals o més comunitaris, més globals o més sec torials) entorn del vi ure cris tià en
el món d'avui. També donem temes i professors.
L'home i la dimensió interior
(Ramon M. Nogués). Església,
Cultura, Catalunya (Antoni Oriol).
JO\cs, Fe, Església (Genis Sampcr) . Rel igiositat popular i cristianis me popular (Josep M. Galbany). Viure en cristià (Gaspar
Mora). Cercar Déu (Eva ngeli sta
Vi la nova) . Els ídols de l nostre
temps (Josep M. Ballarín).
Igual que cada a ny, hi ha alumnes que només es matricu le n a
a lguns temes solts de tot aquest
conjunt de qüestions.
Cursos de Pastoral Biblica

L'Església en acció constitueix
un reciclatge pastoral. Hi partici·
pen els alumnes que es matriculen al . Curs Bàsic de Pastoral> i
altres aJumnes que s'inscriuen només en aquest curs concret. Ve t
ací matèries i professors .
Bases eclesiològiques de la Pastoral (Fe nní Casal). Evangelitzar:
anunciar l'Evangeli de Jesucris t
(Ramon Prat i Pons). Ministeris
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Com en anys an teriors, es tracta d'una primera iniciació seriosa i documentada a tots els llibres de la Bíbli a, organitzada
conjuntament per l'Associació Bíblica de Catalunya i el Centre
d'Es tudis Pas tora ls. En subs titució del P. Guiu Camps, que es
troba a Ma llorca, actua de coordinador el P. Ignasi Ri ca rt.

A part d 'uns temes in t roducto·
ri !:» !oJob re La Pa ra ula inspirada,
que va desenrotllar Mossè n Josep M. A ragonès la segona desena d 'octubre, el corpus bíblic és
ag rupat en tres b locs, que s'es tu·
di en en e ls Ires cursos A, B i C,
d e mane ra que cad asc un inclou
llibres de l'Ant ic Tes tam e nt i del
NOLI . Aques ts cursos són rotatori s, en el se ntit qu e cada any canvien d e d ia pe r ta l d c raci litar a
to thom qui ho desitgi l'ass is tència a tots tres. Es fan les tard es, d e dos qua rt s de ci nc a tres
quarts d e set.
El CU,.s A té lloc, e ngua ny, e ls
dill uns. Inclou els Llibres hi stòri cs d e l'Antic Tes ta me nt i e ls
Evange li s sinòp tics i els Fets
de ls Apòstol s. E ls professors són
Xavie r Al eg re, Llu ís A. Armengol,
Eduard Bosc h, Ignas i Ri ca rt , Rafae l d e Sivattc i Joan Vernc t.
El Curs B té lloc e ls dimecres.
Es tudia el profe t ¡sm e i l'apocalíp tica dc l'Antic Tes tam en t i l'evan geli de Joan i l'Apocal ips i del
Nou. Só n professo rs Xav ier Aie·
gr e, Llu ís A. Armengo l, Enric Cortés, Pe re Fra nquesa, Jose p A, Miró, Rafae l d e Sivatte , Oriol Tuñí
i Rom uald Vives.
El Curs e, que té lloc els di vendres, es tudia els salms i la
res ta nt literatura sapiencial de
l'Antic T es tament i les c..'\ rtc ...
apos tò liques d el N OLI . El s p rofessors só n : Josep A. Miró, Gaspar
Mora , Arman d Pu ig, Hilari Rague r , Jo rdi Sà nchez Bosch i Rafae l de Sivalle.

Curs d 'introducció a la Pastoral
Ve t ací un curs nOLI d 'engu a ny.
S 'adreça a aquells cris tians (laics
i reli gioses, sobre tot) q ue exer·
(e ixen un a responsabilitat pastora l global e n a lgun a comunita t o
en a lgun movimen t. Vo l a juda r a
repassa r su mària m en t les bases
d e la fe pe r a posar al dia la [orm aci ó c ri s tiana rebuda i presen·
ta r de mane ra s intètica l'obra
pas tora l de l'Església. Té llo c els
dimecres de l 6 de nove mbre a l
9 d 'abril de dos quarts d e vuit a
un qu a rt de d eu del ves pre. El
tema r i inclou dos gra ns blocs.
~. Les
bases doc/ r;'1Gls. El s
oríge ns de la fe (per Rafael d e
Sivatt e), El miste ri cristià (per
Víc to r Codi na ) i La vida c ristiana (per Jesús Huguet) .

2. Ull programa pastoral ? La
cons t rucció d e l'Església (pe r Jose p 1. Totosa us), El dinamisme
de la fe (per Joaq u im B.-us tenga
i Mateu Terrats) i El dinamisme
de la co n'lun ital (id .).
Es tra cta d'un prime r inlent a l
servei dc les comu.n ita ts, qu e segura ment caldrà revi sar i millorar.
Apunts i publicacions
A més de Quade rns de Pas/oral,
la revis ta que a ra tens a les m a ns,
e l Cent re ha publicat u na sè ri c
de full e tons , l'enumeració dels
qu::lls es t roba a ]a darrera pàgina . Igual ment val la pena d e dei-
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xar cons tància en aquesta notícia
que la totalitat dels cursos bíblics són recollits en fascicles d 'apunts multicopiats, que són disponi bles al Cen tre, També algun ,

dels temes tractats a «Qües tions
actuals d'Església» o en alguns
altres cursos més esporàdics estan recollits en fascicles multicopiats_

Barcelona : crònica estiuenca
Catal un ya , més enllà
de Barcelona
Cada vegada deurà ser més difícil trobar coses estrictament
diocesa nes, perquè cada dia que
passa es tendeix més a fer-ho tot
a nivell de pals, Per exemple -i
per ordre jeràrquic-, a mig juliol els nostres vo lguts bisbes catalans (recordeu aquell clam:
Volem bisbes catalans!) es van
reunir al Brull per estudiar qüestions comunes, i més tard s'han
tornal a trobar a Ve rdú per celebrar i conce lebrar e l IV Centenari de sant Pere Claver.
Desp rés, s'ha publicat als quatre ven ts )a constitució de la

Unió de religiosos de Catalunya,
que substitueix les CONFER a casa nostra, Segons diuen ells mateixos, aquesta Unió expressa la
voluntat de cooperació i diàleg
entre tots els religiosos que volen viure i anunciar l'Evangeli en
el context actual de l'Església ca-
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talana, teninl-ne ben presents les
circumstàncies d'ambient i político-socials, Un dels seus objectius és . fomentar el diàleg i la
cooperació amb les persones i
els organismes de la diòcesi»,
A pdmers de setembre s'han
reunit a la Cerdanya tots els Delegats de Missions de Ca talunya
i les Illes i el Bisbe Director de
les OMP, Mons, Capmany, per estudiar la manera de sensibilitzar
el nostre poble vers la problemàtica missione ra. De moment ja
han decid it preparar l'edició d' una Guia dels mission ers ca talans.
A Montserrat, sola el le ma de
«Fe i festa., es va celebrar joiosament el desè aniversari de les
famoses «trobades de joves»
-també sense discriminacions
diocesanes- i van estructurar la
tasca per a aquest curs a base de
grups i temes: Alfa (13 i 14 anys)
tindran com a objectiu la «descoberta », Pi ( 15 i 16) «arrelar per
créixer», Tau (17-19) . lluita i

co mp rom/s » i Que r (20-25) «la
força de l nos t re esforç». To t un
progra ma , no trobe u ?
I no acab a ríe m mai , perquè h i
ha mi ler s de serveis i organ is mes
qu e es va n coord ina nt i con fed era n t a nive ll ca ta là: Sec re taria t
in terdiocesà d e ca teq u es i, Coordinació catalan a de colò n ies , casals i cl ub s d 'esplai, etc.
I el poble fid el, se nse co n st ituir-se e n cap grup especial, ta mb é s'h a anat acos tu mant a tra s-

passar les fronteres diocesanes
com aque ll qui res. D'e nçà q ue
s 'h a posat a l'ord re de l d ia això
de te n ir la ~segona res idè ncia »,
]a ge n t ca nvia d e diòcesi cada
setmana, com q ui es canvia de
cam.isa . S 'ha publicat u n es tudi
de socio logia r eligiosa sobre e l
tu ris me d els ca ps de setma na, les
comuni ta ts pa rroquia ls i les cclebracions e u carísti ques d o mi ni cals, el qu al a n ali tza aqu es t fenome n q ue es fa més agu t qua n a rriba e l te mps d'esquiar i d 'a na r
a la pla tj a . E n ca ra qu e les zones
q u e te ne n més u r bani tzaci on s
s igu in el Ma res me (206) i e l Baix
Llobregat (134 ) , la m eitat dels
b a rcelonins qu e surte n a fo ra ca·
d a se tm an a ca nvie n de d iòcesi i
van p rin cipal men t a les d e Vic,
Giro n a i Tar ragona . S 'im p osa,
do ncs, u na pas tora l inte rdiocesana .

Han mort dos cristians
De ta n t e n ta n t, les esglésies
particula r s te ne n cris tia n s q u e n o
sols pese n ex traordinàriament a

la prò pia comu n i ta t , sinó q ue
tras passen els límits diocesans.
Aques t es tiu ha n mo rt dos d 'aq ues ts cris ti a ns
«uni versa ls»:
l'Alfons Com ín i e n Jaume Cus pin e ra.
E n Comín, l'ho m e a p assiona t i
fid el fi n s a la mort a ls seus gra ns
ideals : el c ri sti a ni sm e i e l ma r-

xisme, com un úni c camí per posa r-se a u tè n ticame nt i a mb eficàcia al ser ve i dels p obres. L'ho me

que a mb la seva honestedat, cora tge i tossude ria va esforçar-se
conside r a b le me nt p e rquè el Pa rti t Com u nis ta acceptés c ri sti a ns
a les seves files i pe r q uè l'E sglés ia n o es ta nq ués a la poss ibilitat de co mu nis tes crist ia ns. De la
m a teixa m an e ra va tre ba lla r pe rquè «els c ri s tians p el socialis me »
tinguessin u n lloc reco negut e nm ig del venta ll policro ma t de
l'Església a l'es ta t espa nyol.
En J aume Cus pine ra, l'ho me
q u e no h a d eixa t ins titu cions n i
obres p r òpies , que sempr e s'h avia resis tit a ser a mo d e r es o
m es tre d e nin gú , pe rò qu e co ntinua viu e n les p e rso nes i e n les
tasques que va m a rca r a mb la
seva pe rso na lita t s ingu lar, expone n t d 'u n c ri s ti à indubtable q u e
va viu re i m o ri r e n pa lès desacord amb gra n part de l'est r uctura ec1esial i que ma lgr a t aquesta disco rd a nça - no ex h ibida,
pe rò tampoc dissimulada- va
con servar sem pre b on a reputació ambie n ta1.
«Correspondè n cia » li ha d edicat el seu núme ro d'es tiu , i d'alià transc ri c aq u es ts fragments:
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«Em va fer descobrir la duresa del treball obrer, la dificultat
de la fe per als homes que havien de viure-la en un ambient
advers i indiferent. Em va fer entendre el mal que es podia fer
quan es parlava de Jesucrist amb
sons de música celestial o de tesis dogmà tiques qu e, a l'home del
carrer, no li deien res.»
«Una cosa que sempre havia
admira t en ell era la seva llibertat, sempre madurada, mai no
improvisada. Només era esclau
de l'estimació dels altres. El seu
cor transcendia tots els presbiteris del m ón . H o m e de consciència i de llibe rta t. Ho me de fe en
Jesucrist i d'ami stat am b el proïsm e.»

«En Jaume Cuspinera patí moltíss im en veu re que l'Església-institució no respectava les persones, tot posant arreu barreres
mora ls, dogmàtiques , culturals ...
que la fe ie n e streta, aclaparadora. Per ai xò fou un marginat de
l'estructura, i restà sempre fidel
a la llibe rtat. "L'home ---deia sovint- és un mi s teri de llibe rtat .
Cal esbrina r el camí que ha de
prendre en cada moment per potenciar-lo i fe r que tiri endavant
amb to ta serietat. Fou un home
pobre. La pobresa era per a ell
un es til de llibertat. La seva opció de classe el féu solidari amb
els humils i desvalguts. »
cEls amics hem perdut un company, per ò mai no oblidarem l'exemple d'espe rança que en tot
moment va saber donar-nos. Ara,
en el s ilenci de la mort, segueix
H
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c ridant-nos : " Lluny, heu d'anar
més lluny .. . " perquè tots hem de
cré ixer en all ò que se'ns vagi fent
veritat. »

Nou barcelnnins a Nicara gua

Tothom sap qu e a Nicaragua
s'està fent una gra n ca mpanyacroada d 'alfabetització, qu e ha
mobilitzat totes les forces vives
del país i que, al final de la primera e tapa, ha fet ba ixar e l pe rcenta tge d 'analfabets de l 55 % a
un 12 %. Però el qu e potser no
sabeu és que aquest estiu s'hi
han incorpora t nou cristians de
Barcelona ( ba rce lonin ~ en sentit
ampli: gent que vivia i treballava
a Ba rcelona). i a ixò ha fet q ue
tots plega ts, famí lies, comunitats
i am ics, ens interesséssim més
per aq uest fe t. I és q u e aqu es ta
campanya és una me na de revolució cultural a la qu al l'Església
de Nicaragua s'ha lla nçat de ca p.
Tots els coHcgis de religiosos han
participat en l'alfabetització enviant a tots els racons del país
mestres i alumnes a conviure
amb la gent del camp, posant
e n pràctica a llò de: .e l qu e sap
més, que e nsenyi el que no sap
tanl». Un dels eslòga ns de la
Campan ya diu: . Cris to y Sandjno, un mismo camino ».
El cas és que el di a 19 d'agos t
van marxar de Barcelona els nou
seleccionats de ]a trente na llarga
de barcelonins que havien demanat anar-hi. L'expedició formava
part de cinquanta voluntaris de

tot l'Estat espanyol, promoguda
per la CEAS (Comissió episcopal
per a l'apostolat seglar) i finançada per l'Acció Catòlica austríaca. En arribar a Nicaragua es van
trobar amb un parell més de
«barcelonins» que havien treba]Jat com a coordinado rs en la primera part de la cam panya, enviats pel Ministe ri d'Educació ...
Com que l'experiència és molt
interessant , un dia ja en farem

una ressenya més àmplia.

Obres d'esglésies
N o es trac ta d'obres socia ls ni
pas to rals, s in ó de les típiques

obres de paleta. Ja se sap que
l'es tiu és un bon te mps per ferne. Doncs b é, aquest any destaquen

dues menes

d'obres

d'a-

questes.
La capella d'en Marcús, a l carrer de Montcada, antiga capella
de la Confraria dels carte rs dedicada a Nostra Senyora de la
Guia, del segle XIV. Es veu que
la idea va venir dels filatèlics, en
un dels Congressos que tenen de
tant en ta nt, i van fer el ges t d'oferir-se a fin ançar-nc la res tauració i tornar-la a obrir al culte.
Cnnsultades les autorita ts pe rtinents, ecles iàst iques i civil s, ningú no hi va tenir res a dir, ans al
contrari : tothom va estar-ne molt
joiós.
L'altra no és ben b é una restauració. Es trac ta del Mones tir
de Pedralbes, una de les me ravelles artístiques més preuades de

la ciutat i de Catalunya sencera.
El Municipi va arribar a un acord
amb les monges clarisses: els faria un altre convent allà mateix ;

e l Monestir amb e l seu magnific
claustre seria propieta t de la Ciutat, i la ge nt podria anar-hi a passejar i a gaudir de la pau i la se·
renita t que irradien les venera·
bles i vetustes pedres. La Comunitat s'hi va avenir, i ara el nou
convent ja és gaireb é acabat. Però
les monges diuen que no s'hi traslladaran fins que no hi tinguin
tot el que necessiten per mante·
nir·se fidel s a la seva vocació con·
temptativa. Es veu que el nou
monestir manté la línia de )'antic, de manera que fa la sen sa·
c i6 que tot plegat és una ma teixa construcció, malgrat els segles que hi ha e ntrem ig. Serà
qües tió d'anar·ho a veure... El
que és cert, és que ja s'hi han
gas tat molts milio ns. Tot s igui a
fi de bé.

Catalans a Roma
Al Casal Clare t de Barcelona
hi ha un grup teatral que s'ha
especialitzat en misteris medievals de tradició cristiana, i es
veu que ha trobat coses molt bones. Aques t estiu han anat a Roma --entre altres Ilocs- i n'hi
han re presentat un sobre la mo rt
i resurrecció de Nos tre Senyor
Jesucrist davant mateix del Sant
Pare. Com que Joan Pau II va
dir solemnement que s'han de
respectar i promoure les cultures
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minoritàries, d iu que va ser molt
feliç veient-lo. Per molts anys!

Som catalans i ho celebrem
Encara que no sigui només de
Barcelona sinó de tot el país, val
la pena fer constar que l'episcopat català ens va exhortar a celebrar cristianament l'Onze de
Se tembre. Però els barcelonins
tenim tan incrustat a l'ànima
això de marxar de la ciutat aixi

que comença el tomba n t de la
setmana , que, com que l'onze va
ser dijous, es va produir un èxode tan notable per aprofitar el
doble pont que no sé pas si als
temples es va notar gajre la resposta a la crida dels bisbes. Sort
que ja diu l'Evangeli que e ls veritables adoradors no necessi ten
temples per adorar Déu i per donar-li gràcies, i el temple de la
natura es presta més a le celebracions que no pas l'atmosfera
contaminada de les ciutats.

Montserrat Albó

Girona: El Consell presbiteral o l'aventura impossible
Començo aquesta breu crònica
gironina embolcallat per la vaga
somnolència que produeix l'acabament de les vacances. Ni la
imatge del Papa pregant pels
obrers en vaga del seu país no
ha aconseguit eixorivir-me.
En aquestes mateixes planes
hom ja ha parlat del Pla de ref1ex.i6 i de la Jornada diocesana
de pastoral. M'estalvio de fer-ho.
Però -com en aquelles ínclites
meditacions de P. La Puente-la Jornada de pastoral ha tingut
un «epflogo y coloquios • . Es tracta de Ics eleccions al Consell presbiteral. J, quin «epílogo y coloquios., fillets de Déu!
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La part més conservadora de
la nostra clerecia ha guanyat :
aquesta és la realitat. l , si no hagués estat per un esforç de darrera hora -esforç pírric, a l cap
i a la fi- la victòr ia enca ra hauria estat més aclaparadora. La
part progressista de la clerecia
gironina ha actuat amb una manca absoluta de coordinació i d'objectius clars i. per tant , creibles.
Però anem per parts.

El joc electoral
Una comissió de deu capellans
va preparar la normativa per a

l'elecció. Fet i fet, e l més remarcable d'aquesta normativa era
que, per primera vegada en la
història del bisbat de Girona, les
eleccions eren lliures i obertes.
Tothom podia elegir qui volia. El
bisbe Jaume va assumir aquesta
normativa, amb to t el risc pe rsonal que aques ta decisió comporta. Val a dir que això té mè·

rit.
Segons el meu entendre, la ca·
missió va actuar correctament
excepte en un punt: en els term inis. Unes eleccions obertes i lliures demanen un temps relativament llarg de campanya electa·
ral. I la campanya no es va po·
del' fer per manca de temps.
Triat i garbellat, a l Bisbat de
Girona hi ha dues forces o grups
de pressió que tene n efectivament perforrrzal1ce. Els vull desig·
nar amb uns termes que no són
total ment exactes pe rò sí que s6n
bas tant exp ressi us. Aq uests dos
grups són: l'Opus Dei i els Con·
ciliars. Els altres grups -que
n'hi ha- te ne n unes possibilitats
minses, per no dir nuBes, de chance electoral , almenys dc moment.
I aq ues t moment es preveu lla rg
pel que fa a Girona.
Els Opus Dei es van moure ràpidament i amb eficàcia. Aviat va
circuJar una lli s ta, de contingut
clar i contundent , sense embu ts.
(Aques tes coses sem pre són d'a·
grair, pui x aj uden a escatir who
is wllo. l a l'E sglésia convé molt
saber amb qui te les heus, o de
quin mal has de morir, com deien
els bons tresiUis tes).

Els Conciliars va fer una reunió a corre-cuita. Però es veu que

no es van entendre. Molt tard va
arribar una llis ta; d'aquelles que
«s í, però no _o L'e tern problema
del centre que vol pac tar amb
l'esquerra. Amb tot, crec que, si
hi hagués hagut m és temps de
campanya, la llista hauria «colah.
A la prl.mera volta es necessitava la majoria absoluta (la meitat més un) de vots per sortir elegit. No hi va have r cap candidat
que l'assolís. Però ja es va e ns umar la vic tòria del grup Opus
Dei i la debacle del grup conciliar. Es va haver d'anar a una segona volta, amb vint-i-un candidats en ballo/age. Em cons ta que
el Bisbe i el seu eq uip de govern
(sobre tot aquest darrer) s uaven
d'angúnia,

Pers pectives
A darrera hora, e ls conci liars
van fer un esforç i van aconsegui r anivell ar un xic la balança.
Però no gaire. El pes de la te ndència més dretana es farà sentir en aques t Consell presbiteral.
I són tres anys decisius. En un
moment en què la nost ra gent es
va desenganxan t en proporció
geomètrica de l'Esglés ia, no crec
que ens vagi ga ire bé un Consell
presbiteral com ci que tenim.
Però la democ ràcia és la democràcia; i cal acceptar els resultats.
Amb tot, em sembla que les temptacions de «campi qui pugui:. es
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faran cada dia més paleses i més
fortes.
Cal confiar en l'Esperit. Però
com deia un meu amic - un xic
escèptic- sembla com si la dreta
eclesiàstica hagués tancat l'Esperit al sagrari i s'hagués penjat la
clau aL coll com en aquells temps
del monument de Setmana Santa.
No es necessita ser gaire clarivident per preveure que les tensions entre el Consell presbiteral
i el Consell pastoral provisional
seran de campionat. ELs pocs laics
oberts que tenjm als organismes
djocesans passaran un calvari. I
Déu vulgui que no hi hagi una
segona crema (la primera va suc-

ceir en temps de l'inefable -i ensems nefast- tàndem MorcilloGuerra Campos). Em pregunto si
tal volta aquesta crema no fóra
la definitiva.
Acabo aquesta crònica d'urgència apuntant que, en aquests mom ents, s'està acabant de perfi lar
una roda de canvis pastorals i
nomenaments eclesiàst.ics un xic
rara. I que ha augmentat la contestació sorda al nostre Bisbe e ntre el clergat. Però de tot això darrer segurament que n'haurem de
parlar més llargament quan el
curs ja estigui ben arriat.
Quim Pla

Crònica de Lleida

--- ----------Cal)ellans grans, mitjos
joves

El 10 de maig, fes ta de sant
Joan d'Àvi la, és costum celebrar
una jornada sacerdotal amb els
companys sacerdots que porten
vint-i-cinc o cinquanta anys de
minjsteri. Enguany festejàrem
mossèn Josep Biel i mossèn Josep Solé, per llurs noces d'or, i
onze preveres més per les d'argent. Tot i que n'm havia de dis·
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perdigats per Amèri ca Llatina i
Alemanya, la major part d'a·
quests sacerdots van participar a
la festa de germanor.
La celebració va tenir lloc a l
coBegi episcopal, fundat pel bisbe del Pino, d'on li ve precisament el nom eclesial. A mig matí,
després de l'eucaris tia , hi hagué
una taula rodona sobre la tasca
pastoral a Amèrica Llatina, i més
concretament a les parròquies
d'alguns dels homenatjats. Això

mostrà una altra visió o faceta
de cristiandat, llunyana per a al·
guns i enyorada pe r altres a casa
nostra.
Du.rant el dinar c i nos tre amic
poeta mossèn Agus tí Bemaus va
dedicar uns versos a ls festejats ,
que presidien la taula. Heus-ne
ací una tria:
Noces d'o r, noces d'argen t, /

dos replans d'una pu jada I d'on
reprendre novO/n enl I la feixuga
caminada.
Dues garbes de form e.1I, I l'u·
na encara perfumada, I vinc/adis·
sa, cor calent; I l'altra ja bruna
i ca/rada I per la pluja, el sol i
el vent.

Si a la fi de la comesa I -ama·
rats per la suor- I és l'es piga la
que pesa, I beneïda pesantor!
En aques ta fes ta també hi eren
presents els futurs coHaborado rs
en els minis teris, els seminaristes. Tots teníem a més un alt re
motiu de joia: aque lla tarda en
Llorenç Tricas rebia el ministeri de prevere i Amadeo El coso, e l
d'acòlit. La ce rimònia se celeb rà
al barri de Pardinyes, on el primer candidat ja exercia alguns
ministeris. Fou una imatge scnz.illa de l'Església del futur. Tingué un relleu especial la presentació que feren difere nts representants de la parròquia i de l
b arri dels motius per què volien
aquell prevere e ntre e lls. En fi,
una celebració d'aquel1es que de ixen bon gus t i que, per desgràda, han escassejat els últims
anys.

Canonges i canonges

Fa temps va aparèixer als diaris locals, sense pena ni glò ri a, la
notícia següent: e l bisbe Ramo n
Ma1la va concedü el nomenament
de canonge a cinc clergues, alguns s ign ificats e n tasques pastorals rellevants fins i tot en algun organisme eclesial internacional. Els nomenats e ren: Joan
Esquerda, membre d'un organisme missional , a Roma; Jaume
Bertran, fins ara be neficiat de
la catedral, i molt arrelat a les
tradicions de la ciutat; Màrius
Rodri go, vicari diocesà de pas tora]; Ramon Torres, rector de la
parrÒQuia del Carme, i Ventura
Pe legrí, assessor mundia l del
;\ll EC i de Ja JECI, moviments internacionals d'es tudian ts ca tò lics .
El senyor bi sbe tenia els seus
motius per a fer-ho : sembla que
han canviat les circumstàncies i
que ja han cessat uns de terminats condicionaments de Beis
concordatàries. La notíc ia produí perplexitat en un s i aprovació en altres. Tocant al Capítol
Catedral , hem de dir que aq ues t
féu manifestacions d'una oposició en regla fins a fer-la arribar
a Roma.
De moment h e volgu t donarvos-en la notícia, to t i que ens
calen més eleme nts de judici i
que se n'hauran d'esperar e ls
fruits. Ens trobem com e n una
peBíeula de doble jornada de la
nostra infantesa. Recordo que
dèiem: «hem de veure la segona
part la setmana entrant». Doncs
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jo aquí diria el mateix: esperem
la segona jornada, que serà el
complement de la vulgaritat de
la primera que ja ha estat projectada fa temps a les pantalles
de la nostra ciutat. El director

d'aquesta segona jornada que encara s'ha de rodar són els interessats del Capltol CatedraL
Jo pregaria els membres d'aquest Capítol que mirin de rodar
aquesta part més d'acord amb
l'Evangeli i el Concili , segons pensa el poble senzill. Que Déu aj udi
tothom (els quí són dins l'afer
i la resta que ens ho mire m com
innocents, sense poder-hi fer res)
a veure i a actuar millor!

OP l'antic seminari
a l'e s perat casal
El .Seminari. ja no serà el seminari. El Bisbat ha venut el
gran edifici del passeig de Boters
a l'Ajuntament. Ara el «seminari»
serà facuItat de Med icina. ¿Serà
a ixò un signe més del temps secular que vivim e n l'ordre religiós?
Una llei havia declarat els terrenys zona d'equipaments. I un
edifici fet amb almoines dels cristians del mi l set-cents, que també
pagaven contribució com a bons
ciutadans, ara ha estat

venut

molt baratet. Crec que els nous
administradors n'hauran de respect ar la façana perquè és testimoni d'una època de l'art, i hi
afegjria: ci de la fe d'unes persones que seguien el Crist».
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Ara s'està plantejant al bisbat
la necessitat d'una casa que respongui a l'època que viu l'Esglés ia. Hauria de ser una casa on
poguessin veure's acollits els moviments eclesials, sobre tot els
evangelitzadors juvenils. Vet aq uf
la relació dels grups que estan
esperant aquest .casa}.: seminaristes, joves i adults que es preparen per a algun ministeri,
MUEC, JOCF, JARC, Junior, Minyons
Escoltes i Guies Sant Jordi , Servei de Colònies, etc.

Raïmat-BO
«Avellanes-79 »
«Raïmat-BO»,
vet aquí uns mots amb un gran
contingut de pastoral de conjunt
per a molts que realitzen tasques
eclesials.
Enguany acudiren a Raïma t un
centenar de persones, la majoria
representants de gairebé els mateixos sectors de l'any passat. Hi
participaren més laics, sobretot
a les plenàries de la tarda.
En general els assisten ts valoraren posit ivament aquestes jornades de reflexió i revisió, tot especificant aquestes raons: pel fet
que tothom hagués pogut expressar-se; per la presència del senyor
bisbe; per les interpeBacions entre els diferents sectors: parròquies, comunitats de base, moviments evangelitzadors (l'Escola
de Teologia més que un sector és
considerada com un servei als
diferents sectors); per la proposició de nous objectius per al prò-

xim curs i la designació d 'una
nova comissió que vetlli la publicació dels ma teria ls de les jornades i en faci la divulgació.
Aquesta comissió, que a més s'encarregarà de la pròxima trobada

i que farà d'en llaç durant l'any,
està composta per un membre del
laïcat rural, un altre de les comunitats de base i un dels moviments juvenils i per un rector rural i el vicari de pastoral.

Xavier Batiste

Tarragona: noticiari d 'estiu
Amb la calor de l'estiu , l'ac tivitat pastoral de les nostres parròquies canvia de forma i red ueix
considerablement la seva intensitat; és temps de colònies i de
preparar el proper curs, tot acc>
llint els estiuejants que, a la platja o a la muntanya, s'integren a
les comunitats per tal de celebrar-hi la fe comuna.
Malgrat tot quelcom h i ha per
a compartir.
A cadascú el seu nom

El teclat de la màquina ens la
va jugar; l'es tudia nt de teologia
a qui va conferir-se l'acolitat el
djmecres de cendra no és Josep
M. Bamés, s inó Joan M. Banús.
Feta la correcció, esperem que
no s 'hagi alterat el seu tara nnà
primfilat.

28 de juny : nous preveres

N'érem tres, a la parròquia
Sant Pau , de Ta rragona . E l nostre arquebisbe, Dr. Pont, va ordenar-nos a l'Armand Ca rbone ll
i Bergés, fill de Sant Martí de
Maldà, al Manuel Margades i RoselI, fill de l'Espluga del Francoli i a ml. que sóc de Tivissa i
m'he fet gran a Salou .
Van participar-hi molls amics,
gent que ens han acompanya t fins
avui; aquesta ordenació és molt
de tots, millor dit, és de l Crist
que continua confiant en l'Església, infonent-li esperança , lot
mostrant-nos el camí. Que sigui
e n l'Església, al servei de l'Evangeli!
En la mate ixa celebrac ió, en
Joaqu im Fortuny, en Joaquim
Gras i en Josep Queraltó forcn
admesos com a ca ndida ts a l dia107

conat i al presbiterat en l'Església de Tarragona, amb la qual
manifestaren la seva comunió.
Que l'Esperit ens iHumini tots
plegats I

Esteso recordà la tasca feta al
MUEC per la Montse Duc i la resta dels «veterans», que, ja a les
acaballes dels seus estudis, deixen pas a gent nova que en l'esmentada assemblea van assumir

Nomenaments a balquena
Sis membres nous de trinca per
al ConselJ del presbiteri i quinze canvis per a les parròquies,
entre ecònoms i encarregats o
coHaboradors.
Deu significar que hi ha nous
projectes, renovades iHusions i
ganes d'obrir escletxes per on l'aire renovat revifi les nostres comunitats.
Els comentaris ... , de tots colars: parròquies que esperaven
un nomenament nou i no s'ha

produït, d'altres que no l'esperaven i l'han tingut, d'altres que el
demanaven i els ha arribat, etc.

Cal esperar que sigui per a bé
de l'Església i de la seva acció
pastoral en el món d'avui.

Del MUEC

L'I de juliol es convocà l'assemblea diocesana del MUEC tarragoní per tal de revisar el curs
i projectar el que ara començarem; es decidí de donar novament
prioritat a una acurada atenció
en la coordinació dels diferents
grups, que comporta de vetllar
el procés conjunt i de cada grup.
I\mb familiaritat, en Francesc
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la responsabilitat que comporta
estar integrats en la Comissió
diocesana. Molta sort i Bona feina!
Consell diocesà de pastoral

S'han establert ja les dates per
a les reunions de moderadors i
secretaris, on s'estudiaran diverses ponències de contingut sociològic i teològic i es presentaran
esmenes a les propostes de conclusions que s'estan elaborant a
partir dels resums que els grups
van enviant. Aquestes reunions
s'iniciaran els dies 19 i 20 d'octubre i duraran fins als I S-16 de novembre.
El 19 d'octubre es lliurarà a
cada representant dels grups les
propostes de conclusions operatives; fins al 7 de novembre, cada
grup podrà e nviar-hi les esmenes
que cregui convenients. Els dies
IS i 16 de novembre es votarà el
treball conclusiu del primer bloc,
en el qual ja s'hauran inclòs les
esmenes dels grups.
Entre els integrants del consell,
alguns dels quals no ban deixat
de reunir-se durant ¡'estiu hi ha
dades que permeten mantenir
l'esperança que les conclusions
esdevinguin l'inici d'una tasca feta corresponsablement.

Noces d'or

No pot pas cloure's aquesta
crònica sense fer esment de les
noces d'or sacerdotals de Mossèn
Pere Batlle j Huguet, canonge i
conservador del museu diocesà;
cinquanta anys de capellà bé me-

reixen el nostre record _ Felicitats!
I prou! Un bon començament
de curs per a tots_ Projectes, illusions i esperances .. . intentarem
reflectir-los en la pròxima crònica, per tal de compartir-los_
Salou, 21 d'agost de 1980.

Joan-Anton Ced6

Vic: final de trajecte
La panoràmica pastoral de final de curs sol ser cada any, més
o menys, igual. Repassant els
Fulls de les parròquies hom s'adona de l'acabament de catequesi, reunions, moviments, assemblees, i un llarg etcètera segons
les particularitats i l'enginy de
cada comunitat. O sigui que, en
general, es nota activitat cris tiana en el poble de Déu que fa via.
Això, ni que sigui en grups re-

duïts, ha de ser objecte d'encorat-

jament i de pregària a Déu.
De cara a l'estiu cobra especial
relleu l'organització de colònies,
campaments, convivències, etc.,
que a nivell d'Església tenen una
àmplia tradició a casa nostra, i
que continuen any rera any.

Els antics vicaris:
evocació i homenatge
A propòsit d'això deixeu-me fer
un incís.
La majoria de capellans, ja una
mica granadets, de les parròquies
dels nostres bisbats, en la seva
època de vicaris, per allà els anys
cinquanta i seixanta, tenien l'esquena pelada d'organitzar activitats d'aquesta mena. Entre misses de comunió general amb motets eucarístics i hores de confessionari pels set diumenges de
St. Josep, entre cercles d'estudi
a les quatre branques i processons de lle tanies a la creu de terme, comptaven amb tem ps i inquietud per muntar setmanes de
jovent, festes per a la quitxalla,

109

excursions de descoberta, campa·
ments , colònies de vacances , concursos, i torronades per Nadal,
xocolatades per Pasqua i casta·
nyades per Tots Sants . E l Movim en t escolta ca ta là n'és bona
mostra. Ah! i sense subvencions
ofici als, que totes se les enduie n
cls de .fala nge», a quells tan marcials, tan ben clenxinats amb fi·
xador , i tan pietosos. per all ò de
«por el imperio hacia Dios».
Aquella soferta raça de vicaris
es va ex tingint. Raça anònima, si·
lenciosa; llurs noms no figuren
en cap rectorolog-i, ni en cap làpida d'inauguració. Gairebé ni tenien nom. (Trucaven a la rectoria: - Bon dia! Venia a buscar
un capellà perquè l'avi se'ns en
va. -Qui voleu ?, pregu nt a\·a la
majordona, el senyor rector o el
vicari? - 1!s igual; qualsevol!
-Doncs , ja vindrà el vicari.) Gràcies a un capenà «qualsevoh , el
vica ri , molts homes i dones avui
casats i emmainadats havien passat per colònies i participa t en
festes variades. El seu treball , a
voltes xocant amb el fred de peus
del rector, o a mb la ria lle ta dels
del . Centro», o amb 1'«On s'és
vish, de la majordona .• Quin escàndol! » perquè el '¡cari ju['ava
a futbol amb la sotana arremangada , és recordat agradosament .
Comproveu-ho. Aler ta ! Que no
vu ll pas dir que tots fossin uns
angelets, i ara! . també en feien
de crespes i sonades . però això
és ja una altra història.
Girem full. Ad van tres no tíd es.
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la Gleva: jornada de religioses
La Casa d 'espiritua lit at de la
Gleva acolli, a mitjan ma ig, una
trobada de religioses de la coma rca d'Osona, programada pe r la
Vicaria de pastoral. Se n'hi aplegaren una seixantena de les diferents congregacions de la Plana.
La idea motriu de la jornada era
el desig d'in serir d'una manera
plena i activa les religioses en la
ta sca pastoral del bisba t. Des prés
de les salutacions, i de no veure
el voleiar de toques de diferents
colors de les monges d'aban s (ara
totes són tallades pel mate ix patr6). començà l'exposició oral de
Mn. Joan Batlles, cap visib le del
nostre CEP, b regat en mil afers,
sobre el tema: «Presència evangelitzadora de la religiosa e n el
seu entorn.La refl exió ajudà a prendre
consciència del fe t que les rel igioses, pel seu treball , sigui d'ensenyament, san itari o qualsevol altre, i a més pel seu comprom ís
radical de seguiment del Crist,
han d'estar decidides a donar un
testimoniatge patent i man ifest
de l'Evangeli. I això en el lloc
determinat on estan situades.
Conjugant els serveis a les persones enmig de les quals s'ha
d'encarnar l'Església local, coneixent·ne els problemes, la situació, la vida.
Treballaren en grups , fe ren la
posada en comú, dinaren germanívolament i acabà la jornada
amb l'Eucaristia presidida pel Sr.
Bisbe. La tònica del dia fou de

reali sme i participa ció enmig d'un a cordialitat que fa suposar que
no serà pas la darrera vegada de
trobar-se. S'ha nomenat un petit
comitè que tindrà cura de no
deixar rovellar les conclusions de
la jornada.

Igualada :
IV assemblea de cristians
En el número passat de Qua·
dems donàvem comple ta infor-

mació sobre les assemblees de
cristians tingudes a Igualada. Ara
ens han fet arribar unes cxtcn·
ses «pandectes » de ls treball s i
propostes de la IV Assemblea, de
les quals en farem una síntesi.
Aquesta trobada, preparada per
18 grups cristians de la ciutat i
comarca, es féu pel juny i comptà amb la presència del Vicari
de pastoral, Mn . Anglada, i l'assistència d'unes 75 persones. El
tema e ra : «Propostes concretes

de treball pastoral a I gualada .,
a partir de les Pro postes de tre·
ball pastora l de la diòcesi, emanades de la Vicaria de Pas tora l.
(Vaja!, amb tanta pas toral sembla la sisena simfonia de Beethoven).
Referent a les pr opostes sobre
la inserció dels laics en la pas toral, es cons tatà que pe r caminar
junts amb preveres i religiosos
no s'han de crear mitj ans com
els que cita la proposta, sin ó acceptar i ajudar tota cèHula viva
d' Església. Sobre la integració
dels religiosos/es, se celebra que

en endavant se'ls tingui en compte, ja que alguns hi estaven disposats i fins ara han estat poc
considerats i fins s'han troba t
amb obstacles. Sobre la preparació a ls sagraments, es veu bé,
però es creu que, a més dels nivells mfnïms de consciència i
compromís, s'haurien de fomen·
tar els màxims.
Quant a ls objectil,ls proposats
pels diferents grups, esmentemne alguns: Que els grups i moviments que hi ha a I gua la da es
donin a conèixer, definint objec·
lius i l'acció que fa n. Que cal fomentar la dedicació al món rural coordina nt els treball s. Que
en la preparació dels sagraments
a les comunita ts cris tianes. hi
hauria d'haver obligatòriamen t
un consell de pastora l o un gru p
de laics ben preparats que men·
talitzessin amb vista a un a recep·
ci6 sacramenta l compro mesa. Que
cal potencia r e ls cu rsets i e ls
equips de matrimo nis i cam inar
vers l'acolliment i e l ca tecumenat.
Que els laics demane n estar in·
serits de ple en la pas to ral perquè són i se senten Església, bo
i demanant als responsables que
els doni n les facili tats que calen.
Que amb el mó n obrer hi h agi solidaritat i que es comparteixi un
conjunt de pastoral missio ne ra
alhora que els béns.
Que cal elaborar un pla de pastoral coma rcal amb responsabi1i·
tat de preveres i laics i amb con·
fiança de la jerarquia. Que es
vagi vers una línia de catequesi
progressiva, que intensifiqui la
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catequesi d'adults, perquè sembla
que l'Església només es dedica
als infants. Que es revisi el treball de cara al jovent amb un desig real que els joves siguin evangelitzats i que es tingui en compte que el jove és una persona que
s'està fent. Que siguin recolzats
els moviments jovenils i que se'ls
ajudi a viure la fe seriosament
sense hipocresies.
Debatudes aquestes i altres propostes. s'elegl un secretariat que
impulsarà les tasques de l'Assem·
blea per tal d'animar i dinama·
titzar el treball pas toral a Igualada. Acabà l'acte amb uns mots
d'estímul del Vicari de Pastoral,
el qual afirmà que Igualada era
dels pocs llocs de la diòcesi on
s'havien pres seriosamen t les
«Propostes. amb un treball de
laics. (Manoi, tu! Mira que bé!)

Manresa:
Centre de pensament cristià

Una bona idea, si senyor! En
aquests temps que tothom vol ser
savi, o almenys s'ho pensa, j més
en qüestions de religió, i la ma·
joria de vegades es fiquen de

peus a la galleda -a més ignorància, més muIlader-, la crea·
ció d'aquest Centre ha de ser sa·
ludada amb esperança i optimisme.
¿Què es proposa? El Centre de
Pensament Cristià vol oferir una
visió global i sistemàtica del pen·
S31nent cristià a niven científic
a tota persona interessada. Vol
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ser un lloc de renovació i apro-

fundiment teològic i catequètic
per a Manresa i el Bages. Vol
ajudar a situar els continguts
cristians dins el pluralisme ideològic actual del diàleg seriós i crític amb els sistemes de pensa·
ment que més influeixen en la
nostra civilització. (¡;s còpia tex·
tual). ¡;s d'esperar que no esmercin matèria gris en elucubracions
tridimensionals sobre e l sexe dels
àngels, per exemple.
¿A qui va destinat? A persones
de cultura en altres àrees i que
necessiten equilib rar el coneixement religiós. A les que assumei·
xen responsabilitats que demanen
un major coneixement cristià:
mestres, catequi stes, etc. J a les
de càrrecs i profession s re1acionades amb la formació social i
humana: metges, psicòlegs, etc.
Una única condició: la capacitat
de l'individu per a seguir estudis
mitjos. O sigui, que el ventall de
participació pot ser molt ampli.
Llàstima que aquells oradors de
cafè, copa i puro ni s'en assaben·
taran.
¿Quins estudis? Són d ividits en
quatre cursos. En el primer s'estudiarà: Caracter!stiques del pensament modern. Antropologia. Sociologia. El fet religiós. Biblia.
Història dels inicis de l'Església_
Metodologia general i teològica.
En els succesius cursos s'ampUaran i s'estudiaran nous temes. El
funcionament preveu tres hores
de classe setmanals, els divendres
al vespre, des d'octubre.
¡;s una idea que val la pena.

Em fa l'efecte de que és com un
rebro t, que desitgem viu i promp-

te espigat , del nostre Cent re d'Es·
tudis Pas toral s, que ja po rta una
dotzena d'anys de mestratge cris-

tià al servei de la pastoral del
Principat i les Illes. Ignoro, e n
escriure això, si hi han hagu t
contactes ; però, sigui com sigui,
la trajectòria d'un no in terferirà l'altre. Tots laborem, amb en·
certs o e rrades. però sempre amb
vo luntat i ho nradesa , per un ma-

teix fi: conèixe r més Déu, esti·
m a r més l'Església i ser més germans dels altres gennans.

nat Calbó, bisbe de Vi c i a ba t de
Santes Creus, el dia 25 d'octub re, festa del sant. La diada se
centrarà en una solemne concc-

lebració a la catedral a useta na i
en una conferència a càrrec de
Don Maur Esteve, abat de Poblet.
S'invita tothom, i el clergat d'u·
na manera pa rticular, a retre un
merescut ho menatge al sant bis-

be i abat, ve ritable pote nciador
de la Catalunya del s. XIn.
I desp rés, caminem bo i esperant. Esperem que les parròquies
i comunitats reempre ngu in amb
iHusió el nou curs. Que el Cansen
del Presbiteri con tinuï a profun-

Final amb esperança

Siguin les darreres ra tlles , pri-

merament, per dir que el B. O.
del Bisbat anuncia la cloenda, diguem·ne oficial, del VIII Centenari del naixement de Sant Ber-

dint en les realitats ecles ials del
bisbat a mb decisions animoses.
Que les ments pensants de la Vi·
caria de pasto ral proposin pistes
i suggeriments novençans per la

tropa que fa via.
... Que a tots Déu ens faci bons,
com deia l'àvia.
Vi c, darreries d 'agos t del 80.

Xavier Coll
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