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PER UN CRISTIANISME 

PRESENT EN EL MÓN 

La qüeslió que aborda aquesl número - la presèn
cia dels cris tians en el món- ha conegut aquests dar
rers anys entre nosaltres una evolució considerable. 

A l'in terior d'una E sglésia que «naixia de nou» per 
a bé i per a mal (m és avial per a mal, si hem de ser 
s incers ) el 1939, el que en podríem anome''lar la punta 
de llança de la renovació pastoral va anar-se obrint 
progressivament a les realita ts mundanes i a les se
ves dimensions m és con tradictòries i va aconseguir d'ar
rossegar, en el seu moviment, sectors considerables 
deI cos eclesial. La celebració del Concili V aticà II va 
ser viscuda com una mena de «consagració» definitiva 
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d'aquesta línia de presència activa en el m ón. Però l'en
demà mateix començaven els problem es amb ['anom e
nada «crisi» dels moviments especialitzatst d'Acció Ca
lòlica. I enlre crisis i capgirells, que de ta uns anys 
s'han apaivagat força, arribem als nostres dies, en els 
quals el profund canvi sòcio-cuUural i eclesial es tro
ba emmarcat en un canvi poli tic que comporta, junta
m ent amb l'establiment de la democràcia, un cert re
coneixement de la nació catalana i del seu autogovern. 

fi em en trat doncs en una nova «normalitat», en una 
nova «situació». I és bo que els cristians ens interro
guem sobre la ma nera com hi afrontem el binomi vi
da de fe i presència en el món. 

No es pot negar que es donen reaccions contradict~ 
ries. D'ulla banda tenim les posicions conciliars, ben 
inequívoques, i les afirmacions , també inequivoques, de 
la nostra jerarquia a favor de la democràcia. Però, 
d'a ltra bQ/ lda, a m esura que la societat va assumint 
protagOltisme ell aquells lerreltys en els qLlals l'Esglé· 
sia havia exercit una certa hegemonia indiscutida, es 
dibuixen ça i lla recels, oposicions, suspicàcies; hom 
no s 'avé fàcilment II aprimar tot allò que havien estat 
fi continuen essent) «suplències»; i àdhuc, en més d'lm 
cas, s'hi aferra gelosament amb arguments diversos. 
Pensem en els tem es morals ;, més concretamen t, en 
el divorci, l'avortament , l'ensenyament , l'esplai, les clas
ses de religió ... No sembla que la comunitat cristiana, 
S L parlem globalment, estigui disposada a t er un auto
exam en seriós amb vista a emprendre aquella reorien
toció i aquell redimensionam ent que els temps actuals 
i l'ocasió lÍnica del canvi polític, amb l'establiment dels 
diversos òrgans de la Generalitat, semblen demanar. 
S 'observa Ull cert enyorament del passat (aleshores no 
hi havia problemes de competència institucional) i una 
certa por a perdre plataformes ; camps d'influència i 
II quedar-nos despullats a l' interior d'unes «comunitats» 

2 



desproveïdes d'<cit1st itucions pròpies» que els permetin 
d'actuar, com a tals, en el camp temporal. Ras i curt: 
hI ha una reticència a entocar de cara un seriós des
mantel/ament institucional. Algú diu, fin s i tot, que 
l'Església /lom és deixa (i encara de mala gana) aquel/s 
terrenys d'oil la treuen ¿Afany de poder? Nosaltres 
parlaríem, més aviat, de la inèrcia dels camins fressats 
i els tocoms sabuts, de la por del risc i la incertesa, 
del retorn espontani de les habituds de sempre. 

Però, ult ra aquest factor d'ordre institucional, n'hi 
ha un altre d'ordre més psicològic i personal. V iu re 
la fe ell ple món resulta dur i 110 gaire gratificant. El 
cristià s'hi troba cant en terra estrangera. La comuni
tat o el grup de fe tendeixen a convertir-se, per això 
maleix, en recer càlid i afectiu. Van iniciar-se, segura
ment, amb vista a revisar la vida, per tal de nodrir la 
fe. Però, com e/s deixebles dalt la muntanya de la 
transfiguració, ens hi trobem tan bé que ens hi cons
truïm insensiblement uneS cabanes. R es: poca coSa. 
Però, per aquest camí, el gru p de fe s'ha convertit en 
grup de vida i potser ell grup d'acció. I ja tenim que 
la comunitat s'ha tancat, s'ha reclòs a ['interior dels 
seus murs , que s'ha construït cmn una «institució» al 
costat de les altres, separada de les aUres , qui sap si 
rival de les altres. 

Toquem. aquí W'Z punt delicat. L'aïllament del cris
tià en el mÓn modern demana el suport d'un nt~ cli co
munitari. Al seu si, el cristià hi és conegut i reconegut 
com a tal i pot aflorar una dimensió que resulta pro
gressivament estrangera en els ambien ts on ell es mou 
normalment: aquí la t e adquireix consistència, signifi
cació i v isibilitat, pot ser interpeRada a partir de la 
vida i aquesta pot revisar-se a la llum de la fe. Però 
aquest grup ha de conservar la seva fragilitat, la seva 
«provisionalitat». Convertir-lo en grup normal de vida 
i d'acció fóra caure novament en el parany del tanca-
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menI a l'inlerior del propi call (del cghello" per a dir
ho amb la paraula consagrada). A nivell de la comuni
tat més gran fóra retornar al «centre parroquial.: el 
petit món per als d e casa. Per això el moviment «co
munitari_ (una redescoberta poslconciliar, almenys en
tre nosaltres ), positiu cont és, no està absent d'ambi
güitats i en el moment presen t, i segons quin Cllmí se
guís, podria menar a un cerI replegament, a un cert 
tancarnent d els cristians . 

Vel ací doncs les dues lemplacions que hem de su
perar avui si volem un cristianisme realment present 
en el /IIón: la que prové de l'excessiu prolagonisme de 
les inslilucions eclesiàstiques en el camp lemporal i 
la que prové d el tancament dels cristians en les seves 
pròpies comunilats o grups. Són dos camins pels quals 
la comunitat c ristiana se separaria dels homes i dones 
normals i el tes timoni creient no es dissoldria en ple
na pasla. 



VIDA DE FE 

I PRESÈNCIA EN EL MÓN 

JOSEP M. TOTOSAUS 

El te ma que aborda aques t número de QUADERNS és un te
ma etern. Si més no, hauria de ser-ho. Vivim la fe i l'anunciem 
des d'una s ituació mundana determinada, de manera que la vida 
creient no ens ha d'abstreure de la realitat i la brega diàries, i que 
aquesta brega de cada dia tampoc DO eDS ha de distreure Di d 'a
partar de la fe. 

De quina manera afroDteD aquesta qüestió els materia ls que 
presente m? 

Quatre articles programàtics 

Els quatre articles que apareixen a la secció «Qüestjons» po
den considerar-se, per a dir-ho aixl , com a programàtics. 
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I. Bonaventura Pelegri, aquest lleidatà universal, que fa anys 
que actua com a consiliari de moviments in ternacionals, aborda 
«un dels cavalls de ba talla de la pastoral d'aquests últims anys, 
en què, amb més o menys clareda t i amb més o menys eficàcia, 
ens hem esforçat a fer que els cristians es tiguessin presents en 
el món ( ... l: que el cristià compromès mantingui alhora viva l'ex
periència de la fe a nivell de la pròpia comunitat cristiana». L'a r
ticle enumera els elements a tenjr en compte i els tre ts metada-
lògics de l'acompanyament pastoral per tal que el cristià i la c0-

munitat cristiana puguin viure seriosament l'experiència de la fe 
en Jesucrist i la construcció del Regne de Déu a t ravés de l'en
gatjament polític. Val la pena de cridar l'atenció sobre el servei 
de la fe al compromís, la necessitat de la celebració sacramental 
i de la pregària i l'eixamplament de la pràctica eclesial del mi
litant més enllà de la pròpia comunitat o el propi moviment. 

2. Mossèn Lluís Bonet i Armengol, en un article que recull 
la ponència que va presentar el mes de setembre passat a consi
liaris de moviments de joventut, parteix de la seva experiència 
com a consiliari de la JOC, els anys 1959-1967. Hom llegirà amb 
gus t de la seva exposició sobre el nucli i cI dinamisme de la revisió 
de vida, sob re el seu abandó ulterior a causa de la preocupació ab
. orbent per l'eficàcia del compromís i sobre el replegament comu
nitari dels cristian s. En conclusió, doncs, la mili tància esdevé una 
pedagogia alliberadora «al quan hom té en comp te sempre tota 
la realitat senzi lla de les persones que normalment i immediata
ment l'envolten; b) quan les accions fortes d'ordre polític, sindi
cal o eclesial són amarades de veritable esperit de senrei; e) quan 
som solidaris amb els més pobres; dl quan tota l 'acció és refle
xionada joiosament en Jesucrist que s'ha lliurat per tots els ho
mes; el quan el Cristi mort i ressuscitat és proclamat amb to ta 
la joia i tota la força». 

3. «Viure la fe en Jesucrist inserits en la c1asse obrera» re· 
cull la reflexió que mossèn Casimir Martí va fer el mes d'octu
bre a la jornada anual de l'Acció catòlica obrera (ACOl de Bar
celona. Hom apreciarà la simplicitat i la nitidesa amb què s'hi 
explica què volem dir quan parlem de «classe obrera» o de «llui
ta de classes», realitats que pertanyen a les anomenades «de se
gon grau» (és a dir, els mecanismes sòcio-polítics dins dels quals 
es troben situades les persones i les relacions interpersonals) i 
la senzillesa amb què s'hi reivindica la lluita del cristià per a 
«purificar la fe religiosa de tot el que pugui tenir de pretext en
cobridor del veritable rnstre de la realitat>: «és seguir les pet ja-
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des de Jesús, que llu ità contra els equívocs religiosos del poble 
escollit i no dubtà d'acceptar totes les conseqüències de la seva 
lluita, fins la mort en creu ( ... ). Es cert que Jesús no presentà cap 
programa polític O social alternatiu ( ... ) Però també és cert que 
sem pre se situà al costat dels marginats de tota mena, les prost i
tutes, e ls publicans, els leprosos, i que aquesta presa de posició 
no sol s el qua lificà políticamen t als ulls de molts, sinó que el posà 
en el camí de la morb. 

4. «Ullada al terme des del campanar. és una breu reflexió 
sob re el que esperen de l'Església els nostres homes i dones ru
rals . J ascI' Vila i Boixader, ca pellà del bisbat de Solsona que ha 
trcba Jlal lt sempre, i fa ja vinH-cinc anys, en ambients ruraJs, con
fessa: «Ics nostres opinions són sempre emboirades», perquè «la 
gent del nostre món rural, la seva autèntica resposta se la guar
den a la faixa •. Una Església que vulgui ser present en el món 
rural ha de continuar «tocant a missa» (assegurar aquest espai 
on el poble - cada poble- es re troba agermanat i aquesta pre
sència transcendent en tota la vida seva, sobretot en les seves ce
lebracions fes tives), ha de conti nuar «tocant a morts» (renovar
se profundament, però sense fer trencadissa, i acompanyar «pau
sadament, molt pausadament, a les regions de l'ob1it els dogma· 
ti smes, les amenaces condemnatòries, e ls flagells i els terratrè
mols, les supel'sagrades litúrgies. de l'ahir), i , de tant en tant, 
també ha de . tocar a foc' (manifestar la seva opinió sobre les 
lluites dels rurals contra els seus explo tadors, i àdhuc no reru· 
sar de comprometre's en un cert lidcratge; perquè l'home rural con· 
cedeix a l'Església «un reconeixement de neutralitat que no con· 
cedeix a cap partit ». El m6n rural demana, doncs, una Església 
que hi s igui rea lment present i que estigui sempre disposada a 
sembrar: «amb sequcra o amb humitat, però a sembrar! ». 

Parròquies i escoles 

Després d'aquests articles vénen set testimonis sobre la mane
ra com algunes institucions d'Església s'han plantejat la seva pre
sència en e l món. Són testimonis d'un camí seguit. 

Tres fan referència a parròquies: Sant Medir, a la Bordeta bar
celonina encara, per bé que tocant al municipi de l'Hospitalet, 
Can Serra, en un barri aHucinant de blocs de nova construcció, 
ara ja a l'Hospitalet, i Manlleu , una vila ben important d'Osona. 
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Sant Medir va iniciar ben d'hora (encara no havíem entrat a 
la dècada dels cinquan ta) un nou tipus de parròquia L'article re
cuJl doncs una llarga experiència_ Al l1arg de tot aquest temps 
i dels canvis experimentats, la parròquia ha estat sempre molt 
present i encarnada en el seu barri: pot dir-se que el seu camí 
parteix del convenciment que l'Evangeli ha de passar ' per les 
mediacions que vertebren la vida de l'home i de la societat: bar
ri, treball, política, cultura, e tc.». 

A Can Serra van viure una experiència singular: la construcció 
de la .Casa de la Reconciliació» (1974-75)_ . Va ser obra de tots: 
homes i dones, creients i no creients, joves i vells , gent nascuda 
aquí a Catalunya i immigrats de tot Espanya. Tot treballant, dei
xàrem de banda ideologies i diferències i ens vàrem reconèixer 
com un mateix Poble. Tots, alçant aquesta casa, ens vàrem desco
brir reconciliats». Per això «ha estat per a nosaltres, al barri, un 
signe constant d'allò que entenem per Església: un Hoc obert a 
tothom. Ens hem escarrassat per a dissoldre tota mena de fron
teres que ens separin». Entorn de la taula parada al bell mig d'a
questa Casa de la Reconci liació, «s'hi celebra l'eucaristia un cop 
la setmana. l al voltant de la mateixa taula s'hi fan també les 
festes del barri, assemblees de tota mena, escola per a adults (".) 
Aquesta és l'Església que molts somniàvem: una nua presència ( " .) 
una Església pobra, que ha perdut antigues seguretats i procura 
no subs tituir·les per altres de noves». 

De la parròquia de Sta. Maria de Manl1eu n'oferim un testi
moni, per a dir-ho així, tangencial : la reflexió de t res membres 
d'un equip de cristians adults. Hi ha una valoració de la parrò
quia (ens trobem en una vila) com «un medi importantíssim d~ 
comunicar la fe»; s'aspira a l'ideal d'«una verdadera comunitat, 
on la pràctica de la fe és la mateixa vida. Vida, d'altra banda, 
carregada d'angoixes, des de la si tuació d'injustícia que pot viure 
un sindicalista fins a les preocupacions d'una mare de família», 
perquè la parròquia congrega gent molt diversa. Se'n valora que 
promogui comun itats de base o grups de fe (que han de conjurar 
el perill d'església paraHela), el caràcter obert de molts actes re
ligiosos (que haurien de cercar la continuïtat) i l'esforç catequè
tic i de formació. Però se n'asssenyala la falta de comprom ís so
cial : «l'home que no té res, aquell que fa jornal i mig o està en 
atur, no se l'ha sentida mai seva, la parròquia ». El testimoni aca· 
ba així: «La parròquia encara no és la comunitat que nosaltres 
voldríem: un sentit profund d 'arrelament en la vida del poble , 
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de solidaritat amb els qui ja han fet una opció cap al missatge 
de Crist des d'un compromís en la vida; una definició davant 
fets com les eleccions sindicals, els joves en atur ...• 

Antoni M. Serramona, prepòsit de Sant Felip Neri de Barce
lona, ens exposa una sèrie d'interrogants i de projectes (alguns 
dels quals ja han començat a fer-se realitat) sobre el servei que 
haurien de fer l'església i l'edifici annexe de la plaça de St. Felip 
Neri en ple barri de la Seu. 

L'article sobre el Centre social dels barris del Palau i l'Es
corxador de Mataró ens situa en una simbiosi ben característica 
d'una determinada època: es tracta d'una entitat jurídica autò
noma, depenent de Càritas diocesana, que té la seva seu als lo
cals d'una parròquia. Els que hi treballen «procedeixen d'antics 
moviments d'Església», per bé que hi hagi passat «gent del món 
obrer i gent de diferents partits polítics, gent d'Església i gent 
de fora. Tots units per l'afany de realitzar una tasca social i res
pectuosa de la independència ideològica i l'autonomia del Centre». 
L'article en ressegueix la h istòria i n'esbossa un ràpid balanç. Pe
rò no entra en les previsions de futur, especialment pel que fa a 
la connuència entre parròquia, Càritas diocesana i Centre socia l 
que es vol autònom . 

Els dos darrers test imon is d'aquest apartat corresponen al 
món escolar. El primer exposa una experiència d'integració esco
lar a la vila de Castellterçol i els municipis veïns de Granera. Cas
tell cir i SI. Quirze de Safaja, que ha estat animada per un mes· 
tre «nacional» . Aquí podem veure com és possible d'«establir una 
saludable simbiosi entre les escoles nacionals i les particulars» 
(.,ntre elles el coHegi de la Immaculada , de les germanes carme
lites), amb la participació, quan ha calgut, de la parròquia, que 
ha deixat els seus locals. 

L'a ltra experiència correspon al coHegi dels escolapis de Ter
rassa, que té més de mil alumnes, i que ha viscut una transfor· 
maci6 considerable del curs 1973-74 ençà. Hom remarcarà tot 1'es 
forç fet per a redefinir i ressituar la «pastoral » a l'interior de l'es
cola i per a separa r la comunitat religiosa de la inst itució esco· 
lar i donar als mestres laics el protagonisme que els escau . 

9 



Sis testimonis personals 

Els restan ts testimonis tenen un caràcter més personal que 
institucional. 

Josep Maria Fisa, de l'equip de preveres de Molins de Rei, ex
posa Ja seva experiència de sis anys com a professor de religió a 
l'Institut de Molins. Al llarg d'aquests anys ha anat aclarint el 
seu camp de treball <<< professor d'una assignatura que presenta· 
va el fet religiós i la seva incidència en la cultura humana. ) i 
precisant-ne la fin alita t (<<fer conscients els adolescents de la im
portància i la complex ita t del fet religiós i de les seves implica
cions culturals»; també n'ha experimentat les possibilitats com 
a lloc on entrar en contacte amb els altres professors , establir-hi 
relacions amica ls i àdhuc tenir-hi converses sobre la fe, i, no cal 
dir-ho, on conèixer més els joves i sentir-se més a prop de la se
va problemàtica. Mentrestant, diu, <el marc dels acords Església
Estat et s itua d'una manera es tranya com a professor» i «la in
tenció cateq uètica i doctrinal » que la comissió episcopal d'ense
nyament a tribueix a la presència de la religió a l'escola fa invia
ble, en un futur més o menys llunyà, aquesta mena de treball . 

Carme Ticó i Glòria Olivé, professores d'institut de segon en
senyament l'una a Terrassa i l'altra a l'Hospi talet de Llobregat, 
ens diuen com s'hi plantegen la vida com a cristianes i què n'cs
peren de la comu nitat cristiana a nivell personal i a nivell estruc
tural. 

Joan Estrada i Josep Castaño són dos cristians del món obrer , 
casa ts i pares de familia, que ens exposen simplement el seu ca· 
mf. Josep Castaño, a més, fa una reflex.ió entorn de la seva expe
riència juvenil a la JOC, el que va s ignificar i l'evolució que ban 
seguit els seus companys de joventut. Després de dibuixar la seva 
si tuació actual, conclou : - Estic convençut que cal lluitar pel 
canvi d'estnlc tures, a fi de cercar més justícia, més equitat. 
Pcrò també crec que no n 'hi ha prou dc lluitar contra les es
tructures»; cal, a més, «una actuació honesta i eficient de tots». 
cA més d'una actuació política que cerca l'eficàcia », cal «un 
moviment espiritual que avantposi l'ètica al suborn i a la corrup
c i6, l'actitud de servei a tot abús d'autoritat ». I acaba: «Entenc 
que la fe ens ha de portar a una purificaci6 constant. a una trans· 
parència permanent dels nostres actes , a una abnegació pels al· 
trcs, a una solidari tat amb els més petits .. _ més que a optar per 
un model determinat de socictat. I entenc que la fe ens ha d'in 
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te rpeHar a tots aquells que pensem en les diferent s maneres de 
socie ta t ». 

El darre r testimoni, que signa Jo rdi López Camps - un la ic 
casat que treballa en la recerca en el camp de la biologia- par
te ix de la presa de consciència del profund canvi sòcia-cultural 
que vivim sense que a pa regu in camjns de sortida. :es el contex t 
f(o n vivim la nostra fe, i on, in excusablement, hem de trobar com 
expressar la nos tra específica identita t cr istiana, en harmonia amb 
a lt res aportacions». Com a coHectivita t , ¡'E sglésia, ¿és avui s igne 
d 'esperança pe r a un món que l'està cercant di ns les tenebres? . EI 
clam del salmista, on és el meu Déu ?, podria ésser fàcilment pro
nun cia t pe r qualsevol dels milers de dones i homes que, davant la 
seva sofrença anò nima, s'interroguen sobre el sentit de la seva exis
tència tan t en ¡'ordre personal com en e l coHectiu », Doncs bé, «cal 
t robar Déu en aquestes condicions d 'opressió, a llà on to t sembla 
negar-lo. Des de la seva aparent absència •. Abando nant la segu
rdat dels seus te m ples, l'engranatge de les seves ins titucions i 
àd hw a lgunes de les seves tradic ions, l'Església se n'ha d'anar 
a l desert i ini cia r-hi el camí d el retorn «al costa t de ls homes I 

dones que , des de la seva rcali tat, lluiten i avancen cap a un nou 
mode l de socie ta t més igualità ria. frate rnal, solidà r ia , basada en 
la llibert a t i compromesa amb l'edificació de l'home nou ( ... ), ple
na ment iden tificada a mb l'opció fonamenta l del Cris t : els pobres». 

El Consell presbiteral de Barcelona 

El darrer escrit que presentem -aquest a la secció «Textos»
recull exposicions i discussions que van fe r-se al Consell presbi
lera l de Barcelona la primavera passada entorn de qua tre punts 
de ta ngència e ntre la comun itat cris tia na i la socie ta t: l'acció as
s istencia l, l'acció educativa de l'esplai d 'infants i joves, els locals 
de l'Església i l'ús de la llengua catalana . 

No es tracta de cap document de treba ll ni de cap conclusions. 
Però el tex t rep resenta una certa cris taHització de les refl exions 
de l Consell presbite ral sobre algun es «repercu ssions pas to rals de 
la nova si tuació política » (ta.l com diuen els membres del Secre
ta ria t en envia r-lo a to ts els cape llans ba rcelon ins). E n general. 
costa de trobar-hi pe rspectives una mica ardi des. Tots els raona
ments sem b le n o rienta ts, més avia t , a evitar confl ictes i a fe r-se 
un jaç en la si tuació actual de m a nera plaus ible i amb els mí-
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nims costos. De vegades semblen advocar per un continwsme real 
amb terminologia renovada. 

Ultra l'expressió d'uns bons desigs sobre l'ús de la llengua ca
talana en la pastoral (que hom no sap si aniran seguits d'una vo
luntat eficaç per a fer que es converteixin en realitat pertot), pot
ser l'actitud més nítida es troba en aquestes afirmacions refe
rents al camp assistencial: . Creiem que l'Església ha de vincular 
la seva acció social al conjunt de la pas tora!. Cal que Càritas i 
les parròquies cooperin, potenciïn i , si fa al cas, promoguin equips 
parroquials j interparroquials d'acció social que es facin presents 
a les necessitats dels barris i dialoguin amb totes les entita ts ci
vils . Això demana una més gran coordinació de les institucions 
socia ls de l'Esglés ia i que aquestes se centrin cada vegada més 
en els prob lemes humans més greus • . 

Fins aquf la presentació dels materials que constitueixen el 
cos d 'aquest número que tens a les mans: tot un seguit d'expe
riències i reflexions entorn d'un tema c1au que ens ha de prco-. 
cu par a tots. De segur que la seva lectura resultarà enriquidora 
i que aportarà idees i sugger iments perquè cada cristià i cada 
grup o insti tució d 'Església s' inter rogui a fo ns sobre la manera 
com viu aquest equilibri difícil però necessari i inesqu ivable: pre
sència en el món i vida de fe , vida de fe i presència en e l món. 
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EXPERIÈNCIA DE FE 

I PRESÈNCIA EN EL MÓN 

BONAVENTURA PElEGRr 

Un dels grans cavalls de bata lla en el camp de la pastoral d 'a
quests últims anys, en què, amb més O menys cl aredat i amb més o 
menys e fi càcia, ens hem esforçat a fer que els cris tians estiguessin 
presen ts en el món, ha es tat i continua essent que e l cristià compro
mès mantigui a lhora viva l'experiència de la fe a nivell de la pròpia 
comunitat cristiana. 

I. El PROBLEMA I LES SEVES CAUSES 

Es tracta, sens dubte, d'un aspecte mol t delicat de la pastoral. 
Delucidar exactament fins a qu in punt la vivència de la fe sofreix 
en un procés concret de "politització» no és gens fàcil. Els agents 
de pastoral que ens hem es forçat per construir aquest tipus de 
cri s tià «activament present en e l món», ens hem vist obligats a 
respondre a denúncies de «temporalisme» o de «fer politica ». (Aquí 
utilitzo la paraula «política» en un sen tit ample : esforç encaminat 
a construir la «polis» = ciutat = societat.) 

Les '-auses d'aqueixes denúncies són molt complexes . N 'ins inua· 
ré a lgunes: 

1. Per part dels «denunciants»: 
- en general estaven acostumats a una acceptació activa o pas· 

s iva del «status quo » imperant, sobretot quan e ls governants es 
decla raven «cristians» i «volien» afavorir -si amb bones o males 
intencions no interessa- l'Església. Això no era «fer política »!; 

- havia existit una manca de reflexió sobre la responsabilitat 
política de l'home, en general, i, per tant, de la relació d'aqueixa 
responsabi litat amb el fe t d 'ésser cristià (exigències del manament 
nou, per exemple); 

- ens havíem acos tumat a fer de la fe una qües tió personal, 
intimista : relació amb Déu.; en el millor dels casos, amb exigències 
morals sobre la vida personal, el complimen t dels deures profes· 
s ionals, les relacions interpersonals, etc.; 
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- el liberalisme havia fet passar la idea que «el negoci és el 
negoci. i que la re ligió s'havia de quedar a la sagristia, sens dubte 
com a reacció a influències exagerades de l'Esglés ia en el domini 
del poder polític i social. 

2. Per part dels . denunciats». Fills de l'ambient que acabo d'in· 
s inuar, a mes ura que avançaren en el procés de po1ititzadó va ren 
perdre de vista, en molts casos, l'elemen t gratuït de la fe i el seu 
dinamisme autònom. Potser no serà sobrer recordar alguns dels 
t re ts del procés de pèrdua de la fe: 

- a partir de la fe s'assoleix l'exigència de la caritat, e l mana
ment nou: descoberta del proïsme; 

- necessitat d'ésser eficaç: necessitat no solament d'actes pun· 
tuals de caritat sinó del compromís; eficàcia en e l compromís; ne
cessitat de transformació de les estructures; necessitat de l'anàlisi, 
de l'organització, del partit polític; 

- el que importa és l'home: el pobre, l'explota t; Déu no té 
necessitat de la pregària, de l'acció de gràcies ; 

- procés de desmitificació i secularització : el món és tasca per 
a l'home; la pregària de petició és a lienant (recordo les dificultats 
d'un sacerdot que ens presidia una Eucaristia per invitar-nos a 
recitar el «Pare Nostre »!) . 

3. Per part de l'objecte ma/eix: relació Església-món, fe-acció 
poIilica: 

- confusió entre dimensió política de tota activitat o passivi
tat i organització política, amb les corresponents anàlisis, estratè
gies i tàctiques : política de partit; 

- importància de la fe en l'home i les seves possibilitats de 
construcció i/o transformació de l món, en la capacitat científica, 
en el paper de la classe obrera en la transformació de la societat; 
paper de l'element utòpic per a la transformació i, a la vegada, 
dificultat per valorar la fe explícita en Jesucrist i e l seu paper 
en la història; per acceptar les limitacions de l'alliberament com 
tasca humana i la dimensió realment escatològica de la Salvació 
cristiana; 

- com a resultat: separació o reduccionisme. 

I aquí m'aturo. Del que es tractava era d'indicar que el proble
ma és difícil. Les denúncies, amb fonament o sense, eren cons
tants, algunes vegades contradictòries en tre elles. D'aqUÍ que un 
hom podia ésser atacat a la vegada de «fer política» amb allò que 
en principi era un treball apostòlic i d'«espiritualista » o de «mís tic» 
o d'GCinnocent» per no voler-se ajuntar amb tal o tal grup de cns-
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t ia ns pe r fer l'acció més eficaç (vegeu el drama viscut per en Gui· 
Ilem Rovirosa, en la biografia que n'ha escrit en Xavier GaTcia i 
S oler: «Rovirosa • . Editorial Pòrtic. Ba rcelona 1977 ). 

Avui la s ituació sembla que hauria d'ésser molt diferent, puix 
que ha estat fe t un gran esforç de refl ex ió i s'han escrit muntanyes 
de pàgines e n tota classe de publicacions. r, no obstant, el proble
ma continua. L'esforç haurà d'ésser continuat i la paciència seguirà 
essent necessària: hi ha doncs, ensems, e l problema de les separa
cions o dels reduccionismes. 

Il . ELEMENTS D'UN ACOMPANYAMENT PASTORAL 

Segons e l meu parer, un acompanyament pas toral del cris tià 
i de la comunitat cristiana , pel"què puguin viure alhora se riosa
ment l'experiència de la fe en Jesucrist i la construcció del Regne 
de Déu a t ravés de l'engaja tme nt políti c , ha urà de tenir en compte 
una sèrie d'elements i haurà d'emprar una sèric de trets metodo
lògics , a lguns dels qual s passo a indicar. 

El compromís polític, exigència de la fe 

E l compromís «polític» , en tès com a presèllcia cOllSCiel1l i activa 
en el món, és una exigència illefludib le de la fe ell Jesucrist. Dono 
a ixò pe r acceptat. Hi ha, gràcies a Déu, molta literatura e n aquest 
senti t. No és aqueix el lloc de s intetitzar e ls fruits importants de 
la reflex ió fe ta i de la que es continua fent. Però sí que vull subrat~ 

llar la impo rtància de tenir cla rs els aspectes d'aqueixa afirmació. 
Aquest compro mís polític ha d'entendre's en un sentit ample: 

tot esforç fe t, d'acord amb les pròpies capaci tats i la pròpia voca~ 
dó, per tal de construir una societat que - donades les condicions 
de cada moment his tòric- es tigui realment al se rvei de totes les 
persones. Això pot ésser formulat també en sentit negatiu: to l 
esforç [e t per denunciar i atacar aque lles s ituacions i estructures, 
amb llurs causes, que condemnen una part de ciu tadans a cond_i ~ 

cians de vida inhumanes i injustes: manca de treball , d'elements 
materials per a una vida sana, de possibilitats per fer escoltar llur 
veu, en una paraula, per a _ésser» veri tablement persones, amb tot 
el que a ixò representa, donat el grau de consc iència que l'home 
d'avui ha assolit dels seus drets i de Ics possibilitats existents de 
fer·los realitat. 

Això implica també el reconeixement que les persones humanes 
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són diferents les unes de les altres i limitades. Que no es pot de
manar a cada una ni tot ni el mate ix. Que la història i la societat 
són tasques solidàries i han d'ésser e l resultat -sempre limitat, 
però sempre susceptible de millorament- de l'esforç de tots i de 
cadascú. 

Absolutament parlant, és possible que es pugui establir una 
llista de prioritats o que es pugui qualificar una contribució com 
a més important que una altra; per exemple, un ministre del go
vern és més important per a la vida cn societat que un empleat de 
la neteja pública; una acció política organitzada és més «eficaç» 
que una vocació contemplativa. Però allò que importa, segons el 
meu parer, és que tot és necessari i que, d'alguna manera, cal fer
ho, i que tots no ho podem fer tot. Per exemple, ¿què seria de nos
altres si no hi hagués persones que treballen to ta la nit perquè els 
altres puguin trobar els carrers enlles tits quan surten de casa cada 
matí? ¿O què seria d'una societat on no hi hagués algú que ens re
cordés d'una manera frapant que _no sols de pa viu l'home sinó 
també de to ta paraula que surt dels llavis de Déu » (Mt 4,4)? 

El que importa, doncs, és que tot esforç es faci des de la . pers
pectiva dels pobres». ~s a dir, tenint en compte les necessitats d 'a
quells que estan més necessitats. 

L'experiència creient no s'esgota en el compromís 

L'experiència de la fe en Jesucris t IlO s'esgota en el compromís, 
fins quan aquest és viscut com a compliment del manament nou , 
amb la seva lògica i el seu dinami sme: «com ci Parc m'cst ¡mà, així 
us he es timat jo» (amb la nostra lògica, seria «així l'estimo jo») ; 
«com jo us he estimat així est imeu-vos els uns als al tres» (amb la 
nostra lògica seria: «estimeu-me a mi »); inclús quan som cons
cients que tot esforç «polític» d'alliberament s'integra en l'esforç 
de construcció del Regne de Déu, el qual, no obstan t, trascendeix 
els esforços humans, cada un i to ts plegats. 

Aquest compromís, doncs, solidari, viscut de de la perspectiva 
dels pobres. pot representa r i de fet representa una experiència 
de fe en Jesucrist. 

Ins inuades les possibilitats d'experiència de fe que c i mateix 
compromís significa, repeteixo: elles no esgoten l'experiència de 
la fe. Aqueixa té les seves exigències pròpies, com són la relació 
personal amb el Crist i per Ell, en l'Esperit Sant, amb el Pare: 
l'adoració, la con templació, la pregària, la celebració sacramental 
de la reconcili ació i de l'eucaristia, com a activació i desenvolupa
ment de la realilat que el baptisme en nosaltres va produir: 'per-
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què tots, e n ésser batejat s i vincu lats a l Messies, fó reu revestits 
de l Mess ies» (Ga 3,27). 

Aqueixa actualització, conscient i celebrada, de la nostra reali· 
tat en J esucrist forma part de la nos tra realització persona l i co
munitària. Viure·la amb joia profunda és la base i la realització 
pl ena de l nostre alliberament i, alhora, ens permet de testimoniar· 
la amb la nos tra vida i amb la paraula: «donar compte de la nost ra 
fe i de la nostra esperança». 

Tot això és, en primer lloc, un e lement de gratuïta t amb relació 
a l'eficàcia política, però, a la vegada, és ci millor servei que podem 
fer en ordre a un a lli beramen t total dels homes que diem es timar. 

El servei de la fe al compromís 

No obs tant l'autonomia relativa de la fe en relació a l'engatja· 
ment i d'aquest en re lació a la fe e n J esucrist, ambdues realitats 
SÓll complementàries i, per tant, s'exigeixen mútuament en el cristià. 

Si la fe sense la caritat (i les seves obres) és morta, el com
promís, per a esdevenir vertaderament alliberador, s'ha d'assentar 
sobre una vida equilibrada, en què hi hagi espai pe r a la joia inte· 
rior, per a l'alegria, per a la relació ami s tosa i afectuosa amb els 
altres, especialment amb els q ue més necessitats n'est iguin . 

Sol esdevenir-se, malauradament, que els esforços revoluciona· 
ris asseq uen e ls cors, fan les persones dures i , havent· los començat 
amb la dè ria de l'a ll iberament, acaben essent dominadors i opres
s ius. La dimensió de l:::t fe, amb e l que representa d'ex igència crítica 
davant tota mena d'ídols, d 'exigència de carita t (amor gratuït: 
com jo us he es tima t, a ixi estimeu els a lt res) , de senti t de la vida 
i de la mort, de l'èxit i clel fracàs, de font d'esperan ça i d'optimis
mc, de forta lesa i de generos itat, té un a importància cabdal per a 
l'engatjament i per a la constància, per a superar Ics dificultats i la 
desesperació que produe ix e l fracàs, i, sobreto t, perquè l'acció que 
vol ser transformadora i alliberadora ho sigu i realment. Quan estic 
escrivint aqueixes ratlles, la premsa, la ràdio i la TV e ns comuni· 
quen que ha esta t conced it e l pre mi Nobe l de la pau a l'argenti 
Pérez Esquive!. Segons testimoni de «La 5uisse», diari ginebrí , «la 
seva convicció profunda, la va trobar escrita a la pa re t de la seva 
cel'la -on havia passat vin t·i-nou mesos i o n havia esta t torturat-, 
per un pres anònim: «Déu no mata» (. La Suissc», 14-X-80 , pàg. 40). 

Tot el Nou Testament-i gran part de l'Antic- ens porta a l'op
ció i a l compromís pels pobres, oprimits i explotats. Tots els grans 
símbols de l cristianisme -la Trinitat, l'Eucaristia, e l Pare Nos· 
tre ... - ens encaminen a la soU<laritat i a la construcció del Regne, 
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començat aquí, entre nosa ltres, en una societat d'homes i dones 
en la q ual tots trobin la possibilitat cie justícia, cie llibertat, cie 
pau, d 'ésser es timats i d 'estimar, en una paraula d 'ésser persones. 

En aq uest sentit, la fe no és tan gratui ta com sembla, en relació 
a l'e ngatj ament. Se ri a e l que ja va dir en Gonzàlcz Ruiz en el t{tol 
d'un dels seus llibres: «Dios es gratuïta pera no superf1uo ». 

La presència del cristià compromès en l'Església 

El que he dit suposa la n.ecessitat d'ulla societat estructurada, 
encara que l'estructura hagi d'ésser constantment revisada i trans
formada O millorada, en funció semp re de les persones per a les 
qua ls ha es ta t c reada. Però, a la vegada, suposa la necessitat de 
l'Església com a Sagramen.t de salvació i com a est ructura exjgida 
per l'economia de l'encarnació. La relació entre socie tat i Esglés ia 
hau rà de correspondre a les necessitats creades per l'acompliment 
de llurs m issions. Si l'Església no té com a missió l'organització de 
la socie ta t - i per tant no ha estat abastida dels mitjans necessaris 
per això- és necessària pe r (er possible a ls cre ient s i, per e lls a 
tots e ls homes, l'experiència de la fe en Jesucris t, amb tot e l que això 
representa. Per a ixò sí que ha es ta t enriquida amb tots els mitjans 
necessaris: l'Esperit de Déu, la gràcia, els sagramen ts, e ls min is
teris i els carismes. Aqueixa missió, com acabem de veure, té un 
pes polític de cabdal importància. La manera segons la q ual ella 
compleixi la seva missió tindrà con seqüències positives o negatives, 
a llibe radores o opressores, per a la societat civi l. Com a estruc
tura humana que és, també tindrtl necessitat de constant revisió, 
de transformació o de millorament. 

D'aquí es dedueix per a l c ri s tià la necess ita t de ser activamen t 
presel1l, amb actitud c rít ica, milita nt, activa i transformadora, no 
solament elt la societat sinó també el1 l'Església. [ no sols perquè 
l'experiència de (e neix en l'Església i de l'Església i en ella ha 
d'ésser viscuda, s inó perquè ell és soli dàriamen t responsable que 
l'Esglés ia sigui el que el Crist vol que sigui. 

Quin grau d 'activitat, quin temps hi haurà de dedicar cadascú, 
és, una vegada més , questió de vocació i, potser, de conjuntura 
concreta. 

Una contínua recerca d'equilibri 

L'últim e lement a tenir constantment present pe r part de l'agent 
de pas toral, i que jo voldria subratllar, és la dimensió històrica, ,. 



dialècticament dinàmica de la perSOl1l1 111l111l1na i de la seva activitat. 
Vull dir que un agent pas toral que vul gui acompanyar, e n el sen
tit que e ns preocupa, l'encaminament dels mi litan ts cris tians i de 
les comuni tats c ri stianes , ha d'ésser molt conscient que l'home 
és Ull ésser hi s.tòric, producte d'un procés que a ltres han encetat 
i que està condicionat per un a rea litat sòcio-político-econòmico
cultural i eclesial que ell no ha creat. 

Que la pe rsona humana no serà mai quelcom de fet, d'acabat, 
si nó que estarà en consta nt transformació. El seu procés no serà 
necessàriament ni linea l ni eq uilibrat. L'agent pas toral ha d'estar 
preparat per encaixar les reculades, les baixades de tensió, en els 
processos de les pe rsones i de les comunitats, i per trac tar de 
corregir-los. 

AI mateix temps - i potser és encara més important- ha d 'és
ser també conscient que l'equilibri entre el compromís polític, l'ali
mentació de l'expe riènc ia de fe, la transformació de l'Església, 
la vida familiar, el desenvolupament de les dimensions gratuï
tes però necessàries pe r a la realització personal i comunitària, 
no es realitzarà mai de l tot, però s'haurà de buscar sempre. I , 
una vegada més, que hi ha tasques que no poden ser realitzades 
pels uns e n lloc del s a ltres i que uns desenvolupa ra n més unes 
dimensions que unes altres, però que tot servirà per a la utilita t 
comuna (vegeu 1C 12,10-11 ). 

III . INDICACIONS METODOLOGIQUES 

A la vegada que tindrem constantment presents aqueixes preo
cupacions, necessitarem emprar una metodologia de treball de ca
racterístiques especials, ad ients a la condició humana d 'ésser-en
el-món, d'ésser-a mb-els-alt res i a la condició cristiana divino
huma na. N'indicaré algunes que em semblen fonamentals, sense 
baixar a concrecions que no cabrien en un article co m aquest. 

Mirar la realitat concreta i judicar-la realisticament 

Tenir constantment en compte la realitat del militant, de la 
co munitat cristiana i de l'entorn social i eclesial en els qua ls 
viuen i són a la vegada «objectes» i «subjectes ». 

El que és «reab> és veritable. Estar atent a la realitat, reeixir 
a copsar-la serà fonamental per a no esdevenir·ne jogui nes; al con
trari, per a poder-la dominar i transformar a l servei de totes les 
persones que hi viuen. 
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Aquesta realitat, però, és molt complexa: no és ni estàtica 
- ja ho he dit- ni és purament producte del .destí •. Té les seves 
causes hi stòriques que necessitarem comprendre. No és tota ella 
visible ni sensib le. L'home és també esperi I i és capaç de copsar 
l'esperit que habita en una realitat concreta. El cristià sap per la 
fe que l'Esperit de Déu hi és present i que per la gràcia treballa el 
cor de l 'home. 

És a l'in terior del compromís on e l cristià viu la seva experièn
cia de fe. Experiència de Déu i experiència del món no són dos 
moments separats. Cal fer l'experiència de Déu en l'experiènc ia 
del món. 

En la realitat en què e l cristià i la comunitat cristiana es troben 
hi ha una presència o una absència de l'Església, una presència 
pos itiva o negativa o les dues a la vegada. 

Judici crític d'aqLwixa realitat. El coneixement més clar pos
sible de la realitat no cns interessa solamen t pel gust de saber o de 
la contemplació (que també és import ant), sinó en fun ció de la 
construcció i de la transformació de la rea lita t . L'home està cridat 
a ésser subjec te i no sols objecte de la història. 

Aqueixa realitat -persones, coses, situacions, relacions, e lc.
lindrà ordinàriamen t c lements positius i clements negatius. Vcure 
solament els primers ens portaria a la ¡ngcnul'tat, vcure solamen t 
e ls segons, a la desesperació i a la passivitat. 

Hi haurà elements que seran emprats malament (per exemple, 
la producció de béns i els béns produïts) però que són necessaris 
i haurien de posar-sc al servei de tots els membres de la societat. 

Descobrir el que és negatiu ens ha de dur a l'acció transforma
dora de persones, institucions, estructures, relacions, etc. Descobrir 
ci que és positiu és sinònim de copsar noves possibilitats; és font 
d'esperança i pot ser-ho d'optimi sme, amb la corresponent influèn
cia dinamitzadora. 

Tot això -dit de passada- no és gens fàcil i dependrà constanl
ment de les circumstàncies. El resultat de tot aqueix esforç no pot 
ésser avaluat una vegada per totes, sinó que haurà de veure's tot 
al llarg de la caminada. 

Descobrir les implicacions personals 
actuar segons les pròpies possibilitats 

Descoberta, constantment renovada, de la nostra responsabilitat 
en una realitat concreta i determinada. ~s veritat que ens hem de 
sentir responsables de tola la realitat i, per tant, que ens hem de 
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sen tir solidaris amb tots e ls éssers huma ns; que per conèixer )a 
nostra real ita t conc re ta hem de saber créixer e n e l coneixement de 
la realitat mundial, de la interdependència entre les nacions, de la 
compl exitat del s istema en l'àrea en la qual nosaltres vivim, e tc .; 
però la nos tra responsabili tat s'haurà de concretar, d'ordina ri, a la 
realitat concreta en la qual nosaltres podem tenir una influència 
directa. Un judici que ens portés solamtnt a copsar la responsa
bilitat de ls a ltres, a més d'ésser ineficaç, fóra «fa ri seu ». No se rviria 
per a res més que per a condemnar-nos. 

Els a ltres, però, també són responsables. D'aquí la necessita t 
d'ajudar-los a descobrir llur respon sabilitat i, així, a a lliberar-se. 
Caldrà defugir certs mites, mo lt estesos en segons quins ambients, 
que a tribueixen e ls e rrors i les culpes d 'una manera quasi mate
màtica. Però e ns interessa, sobretot, descobrir la nostra responsa
bilita t, per ta l de poder e ncetar una acció eficaç. 

Acció con.creta a llivell de les possibilitats del militant i de la 
comun itat. Acció conscient , adaptada a la necessi ta t, possible, con
creta, revisable, més enllà de les «bones intencions» i els «propò
s its generals». Aquí posaria de relleu la necessi ta t de l'adaptació 
a l procés del mili tan t i de la comunitat. 

La idea de procés és cabda l en aqueixa tasca. Cal fugir de to ta 
mena d'endoctrinament ideològic i d'una formació exclus ivament 
abs tracta i teòrica. No obstant, la teoria i una visió orgànica de ls 
d iversos aspectes de la realita t (filosofia, ciències socials, teologia ... ) 
són molt importants i àdhuc necessàries pe r a apunta lar l'acció 
i fer-la eficaç. 

Respec tar el procés d'encaminament s ign ifica no «cremar» e ta
pes: és fru it d'una actitud i d'una pràctica de diàleg. Dià leg en el 
qual to thom tingu i la possibilitat de dir lliu rement la seva opinió. 
No cal d ir que c rear un clima favorable a l diàleg no és gens fàcil, 
pu ix la di ferència de temperaments, e ls tipus de compromís, e tc., 
poden fer difíci l a moltes persones la seva ma nifes tació espontània. 

Pregar, celebrar la fe , eixamplar la pràctica eclesial 

Celebració sacramental de la fe a part ir del que és viscut. Tot 
aques t procés no pot separar-se de la fc . Ja ha estat dit. Tol ho 
he m vis t amb mirada de c re ients, ho hem avaluat amb la nostra 
consciència cris tia na, hem re-interpretat la nostra fe, interpeHada 
per la rea li ta t, he m actuat sabent que e n el pobre i en l'oprimit, 
en e l pecador que necessi ta conversió, hi trobem e l Cris t. 

Però caldran moments especials per a aprofundir to ta la de nsi-
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tat teològica del què es viu i transformar-bo -emprant els mit
jans de què Jesús ha dotut la seva Església- en pregària , en recon
ciliació, en celebració d'acció de gràcies : eucaristia_ 

El militant i la comunitat han de copsar la importància d'a
que ix moment per a la plenitut de llur vida i per a la construcció del 
Regne_ I!s el moment de guarir ferides, de recuperar l'esperança, 
de viure la joia de la vida en comunitat, de l'amistat, de l'amor, 
penyores de la salvació plena oferta i realitzada ja en Jesucrist. 

Aquests moments de pregària variaran també segons les circums
tàncies de cada militant i de la comunitat en el seu conjunt, del 
moment del procés, etc. El seu valor no rau tampoc en un acte 
concret sinó en el conjunt. 

Em sembla, finalment, molt important que el militant no re
dueixi la seva pràctica eclesial a l'interior de la seva comunitat. 
Que aqueixa comunitat no esgota la realitat-Església no ha d'ésser 
solamen t un concep te acceptat, sinó quelcom que s'experimenta, 
amb totes les dificultats i sofriments que això pugui comportar. 
La mesura i el com, seran també qüestió del grau de maduresa en 
l'encaminament. Això farà també possi ble al militant i a la seva 
comunitat de treballar concretamen t en la transformació de l'Es
glésia. Les aliances i coHaboracions amb altres comunitats seran 
qüestió de tàctica. Però no s'hauran de circumscriure a les expe· 
riències eclesials que ens són simpàtiques i fàcils, si volem que 
l'acceptació de l'Església sigui tal com aquesta és en realitat i no 
sols tal com nosaltres la voldríem_ 

Una observació final: He parlat tenint en compte l'acompanya. 
ment de militants i de comunitats explícitament cristians. Un tre· 
ball pastoral amb gent que ni es diu cristiana ni vol ésser·ne quali. 
ficada haurà d'ésser lògicament molt diferent. 

Amb els primers, crec que la diferència entre un militant i un 
altre, entre una comunitat i una altra, consistirà en el contingut, 
en el grau, en la intensitat de cada un dels momen ts suggerits. Però 
crec que, d'alguna manera, tots els e lemen ts han d'ésser~ hi habi
tualment presents_ 

Respecte als segons, tot el que es refereix als elements i a les 
actituds a ésser tingudes en compte per l'agent pastoral crec que 
també hauran d 'ésser-hi presents. L'explicitació per part dels mili
tants i al si de la comunitat o del grup serà qüestió del procés 
i de saber trobar el seu moment oportú . La gràcia de Déu hi tre
balla; a nosaltres ens toca d'estar atents al seu treball. La dinà
mica viscuda en un Moviment, com poden ser la JOC o el MUEC, 
pot facilitar aquest moment. 
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LA MILITÀNCIA COM A 

PEDAGOGIA ALLIBERADORA 

LLurs BONET I ARMENGOL 

M'he u demanat una aportació sobre aques t tema. La faré a par· 
tir d'una experiència passada, del que vaig fent ara j de la crít.ica 
que e m fa ig, a lmenys dins meu de tant e n tant, i que e m dóna 
ganes de corregir ]a meva ma nera de fe r actua l: una reali tat, un 
judici i uncs propostes que, s i volcu, podem generalitzar j que us 
poden se rvir. Tres apa r tats, doncs, tindrà la meva xerrada : recor· 
dar un passat; atu rar·nos en un present; intentar obrir uns camins 
per a l futur. 

I. AQUELLA JOC DELS ANYS SEIXANTA 

Aquest meu passat, que pot coincidir amb molts de vosaltres, 
arrenca de l'experiència de consil iar i dins els moviments especia. 
litzats, i va des de l'any 1959 fins a l 1967 més o menys. Va ser a la 
JA C, JOC i JI C. Cal dir que la m eva participació es va mantenir sem
pre dins la JO C. I -aquí també hi ha consilia ris escoltes- voldria 
afegir que les meves a rrels es troben en l'escoltisme. Hi ha uns 
valors que per a mi ha n estat fona menta. ls i decis ius. 

En una valo ració feta a dis tà ncia -perquè aquest record ja por
ta en s i una valoració- vull afirmar, d'entrada, que quan uns joves 
e ren «toca ts» per la pedagogia d 'aquells moviments, és a dir, que 
a rribaven a ser militants o feien camí pe r a ésse r-ho, l'acció a què 
es comprometien e ls feia créixer com a persones, com a creients. 
Per a ixò els a llibe rava de l'egoisme, de l'od i, de la injus lieia, etc. 
La militància, doncs, els era una pedagogia a lliberadora. 

El militant I el dinamisme de la Revisió de vida 

¿Què volia dir ser mili ta nt ? ¿Quin procés se segu ia? Ti nc la sen
sació que ara no us diré res de nou, pe rò deixeu-m'ho repetir. Per 
a nosaltres, un militant era un jove que es feia conscient de s i 
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mateix i de les persones que l'envoltaven i atent a llurs problemes 
i aspiracions. I aquesta consciència l'impulsava a donar·hi una res
posta. Per això, ell i els qui l'envoltaven - dins una ajuda mútua 
silenciosa, feta a poc a poc i en una comunicació amical- creixien 
en els valors d'amistat, veritat, servei, justícia, solidaritat, joia ¡, 
certament, el militant, en una fe personal i sincera envers Jesu
crist, i en una alhesió crítica, però amorosa, a l'Església. 

¿Quin procés seguien? Jo diria que era fruit de la revisió de vida, 
el gran mètode educatiu introduït per Joseph Cardijn, el fundador 
de la JOC. Deixeu que en faci una descripció. El primer pas era 
veure. Ajudàvem e ls joves a mirar a fons 13 realitat pròpia i la 
dels a ltres, tot cercant-ne les causes, com qui escateix la història 
passada no per suposicions sinó per fets. En certa manera això 
coincidia -jo ho ve ia aixi- amb l'esperit d'observació dels escol
tes. El «veure» és adonar-se conscientment de la vida tal com és, 
amb tot realisme. ~s una m.irada que vol apropar-se a la mirada 
de Déu, que coneix fins al moll dels ossos, perquè estima i dóna 
vida. Per això, quan ajudaves e l jove en e l seu «veure», intentaves 
de comunicar-li aquest esperit d'amor, de respecte per a si mateix 
i per a ls altres. Si el tractaves a partir de la seva vida i l'ajudaves 
a concretar, això fe ia que no desarrelessis l'home del seu món; al 
contrari: l'inseries amb més profunditat entre els altres homes i e l 
feies més company; només ajudant-lo a mirar, li donaves, ja d'en
trada, una actitud «militant». 

El segon pas era judicar. Vet aquí la confrontació amb Jesu
crist. Moltes vegades hem estat tímids o no hem sabut fer mirar 
la realitat descoberta amb els ulls de Jesucrist : una pretensió ago
sarada, certament. Aquest judici fa que hom descobreixi les acti
tuds de pecat que hem de superar per l' ideal de visió, d'entrega 
i de servei que el Senyor alena en nosa ltres pel seu Esperit. En 
aquest moment, la lectura, senzilla i plena de fe, de l'Evangeli és 
realment «evangeli » -Bona Nova- que ens impulsa a ser per als 
altres el qui acompanya, el quj s'interessa realment per les perso
nes i pel seu bé. Com Crist. 

I actuar. Ni que sigui el petit compromís. La qüestió era sortir 
de si mate ix. Compromís assumit lliu rement. Però, de la mateixa 
manera que e ls altres passos venien fets amb l'ajuda dels com
panys d'equip per una o altra pregun ta (per què?; com? què diuen 
els altres?; de veritat aques ta és la realitat?; no et quedes en una 
supos ició?; què més hi vas veure?, etc.), d'una manera semblant. 
el compromís sorgia, més d'una vegada, com a fruit d'una germa
nor. L'acció, doncs, inseria més a fons el jove en la vida amb els 
altres, amarat d'una actitud nova o convert ida: amb l'Esperit de 
Jesucrist, sabia conviure novament amb la família, amb els com-
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panys, amb e ls amics, amb e ls desconeguts, am b l'amo o l'encar
regat, amb el noi O la noia. l a ixf s'anava forjant el mili tant. En 
cada reunió, la revisió dels compromisos era també adonar-se d'uns 
passos fets, d'un coneixement acrescu t. 

Altres instruments al servei del militant 

Però voldria dir, també, que uns a ltres instruments ens servien, 
sobretot en la J OC, per a l creixement del mi litant. Hi ha concre
cions, em sembla, que val la pena de recordar. Parlàvem, pe r exem
ple, de l' <<equip d'influència». El jove treballador , avesat a les coses 
concretes, necessi ta veure uns passos i no quedar-se en simples 
el ucubracions o inteHectualismes. Per a ixò, demanar-li a quines per
sones podia estar més especialment atent, ¡'ajudava a no divagar. 
La revis ió de la marxa de l'equip d'influència comportava trobar
se amb la vida de ls altres i va lorar-la amb delicadesa. 

De cara a aquesta acció amb les persones, s'hi afegien uns a l
tres instruments. D'una banda, establir pe r a tot el moviment uns 
obj ectius - l'anomenada «ca mpanya»- possibilitava fer entra r en 
acció els companys mitjançant l'enquesta. Com que es partia d'uns 
problemes i unes aspiracions rea ls del conj unt de la joventut, això 
movia lOlS a posar-sc en acció, amb una fina lita t posi tiva de millo
ra r la societat. Ens vam cansar dc fer «campanyes" ; però ara penso 
que eren un instrument vàlid . Potse,- massa superficialmen t el vam 
deixar de costa t. 

Una altra ajuda per a fer camí eren els anomena ts «con tactes 
personal s». Era el consiliari o el responsable (de grup, federa l, 
diocesà) qui en un pla de since rita t aj udava a revisa r, fora de l'e
qu ip, la vida del company. ~s cl a r, ben ll iuremen t. Jo recordo 
aquestes trobades (no fa ga ire, «Correspondència » ens ha parlat 
de l que feia en Jaume Cuspinera) en què aprofundies amb aquell 
noi o aquella noia diverses face tes de la seva vida, preguntant, co
menta nt, anotant, llegint l'Evange li, etc., i ana\'es coneixent i es ti
mant amb ci militan t les persones que e ll tractava. 

«Acció o vida-reflexió-acció», vet aquí el conegut procés educa
tiu . Cap acció sense ser revisada i cap reflexió sense acció, és a dir, 
una més pro funda in se rció en la vida. 

A mi, persona lment, aquesta escola de la rev isió de vida em va 
ajudar a donar més profunditat a l'esperit de servei -el «sempre 
a punt»- i de (er les coses ben fctes -«res a mitges»- de l'escol
tisme. Va projec ta r-me de veritat a ten ir un major esperit militant, 
a relacio nar-me amb les persollc5, a trobar-me a l costa t dels pe-
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tits, a descobrir el sofriment del món obrer, a treballar per la seva 
promoció coHectiva - jo. nascut dins un ambient burgès- i , per 
això, també a fer pasos perquè els cristians d'aques t ambient des
cobri ssi n e l Crist generós, en t regat, etc . 

UNES QOESTlONS AL NOSTRE PRESENT 

J:.s un present que, en certa manera, mira cap enrera, vull dir, 
que comença amb la desfeta dels movi ments especia litzats en el 
nostre país (que encara no s'han recuperat del tot) i ci sorgiment 
d'a ltres rea lita ts ecl esials. Voldria des tacar diversos fels i judicis 
sob re la com unitat, l'acció, la litúrgia, la parròquia. 

Quan la recerca d'eficàcia es fa unilateral 

Els moviments especialitzats van llançar laics i capellans a )' .1-

nomenat «compromís temporal». Era lògic. Penso que e ls bisbes 
Morcillo i Guerra Campos no s'equivocaven. El que succeí és que 
aquell compromís es decantava del costat contrari de la seva polí
tica, és a dir, la dc la dictadura. Pcr això \'a ll pressionar per a fer
Ios desaparèixer. 

Però els moviments, penso, tampoc no van ser prou profunds . 
Jo recordo que en les reunjons, tant de consiliaris com de militants, 
en les comissions federals o diocesanes, hi havia una mena de ner
vios isme per a. a rdbar a compromisos sense un veritable judici 
cris tià. Semblava com si destorbés. La mateixa pregària, o momen t 
contemplatiu de Ics reunio ns, se suprimia. Us diré que hi patia. 
Com que ja sc sabia que calia actua r, les nostres reunions es con
vertien en simples reunions d'acció. Per a ltra banda , els partits po
lítics i els sjndicats clandestins ana\cn consolidan t-se, i, natural
ment, els nos tres militants s'hi engrescaven. Allà hi descobrien nous 
Jl"lè todes de revisió, com l'anàlisi marxista. Ho vcien 101 plegat més 
eficaç. Però com que, en aquest cas, l'anàlis i no es quedava sols en 
l'acció, s inó que soscavava la fe mitjanç.ant el postulat que . la 
religió és l'opi del poble. , aquest rentat de cervell féu trontollar 
moltes consciències . Arran de la mort de l'Alfons Comin s'ha escri t 
que ell, com a inteHec tual, fou decisiu per a desbloquejar aquest 
procés, almenys dins el seu partit. Tan mateix, tot plegat - l'ac tua
ció episcopal, la contraactuaci6 de ls moviments, el compromís tem
poral, el dogmatisme marxis ta- féu que la nostra base lLuit t:s no
més amb . l'acció». La revisió de vida ben fe ta deixà de ser l'a liment 
fonamental. S'oblidaren el veure profund que vol mirar amb la 
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mirada de Déu i el judici evangè lic que es deixa judicar de veritat 
pel Crist. Només quedava l'«acció». Només. 

En llegir en el darrer número de «Pas toral Misionera » un ar
ticle de Fernando Urbina, «¿Quiebra de la c vangelización? )) , he trobat 
que coincidia amb això que pensava feia temps, Diu així: «Tal ve
gada una de les raons pregones de la tràgica cris i dels moviments 
apos tòlics a Espanya és que aquÍ no hi hagué teòlegs que pogues· 
s in acompanyar els movimen ts en la seva fràgil adolescència del s 
a nys 60. Per això, ulla de les coses més tristes, comparable en certa 
manera a la frivolitat d'un sector progressis ta davant el Vaticà lI , 
va ser aquest menyspreu agressiu de capellans i teòlegs, que a 
final s dels anys seixanta deien que moviments apostòli cs i rev i
sions de vida e ren coses «superades». Enfront dels primers teníem 
les comuni tats de base. Les segones ja no tenien sentit després de 
descobrir l'anàlis i marxista » (n. 4·5, any 1980, pàg. 369). 

Aquesta dictadura de l'acció encara l'a rrossegue m d'una manera 
o a ltra. J o diria que d'aquí en surten uns militants proselitistes, 
però que no atenen les persones, que no ajuden l'altre a fer carni. 
Des de La meva situació parroquia l, per exemple, fent les prepa
racions baptismals o els cursets prematrimonials, o en els matei
xos con tactes amb la gent, tinc la mala consciència que sempre 
p reva l l'acció, la pressa de l'acció. tS ulla mi litJ.llcia que no acom
pa nya l'a ltre, és més de «la saviesa i de l'e loqüènc ia dels homes» 
que no «de Dé u ) ( t e 8, 1-5). Per això no fa créixe r l'altre, no el porta 
a obrir-sc a ls altres; s inó que e l deixa, en e l fons , allà on es troba. 
tS clar q ue aquesta forma de fer no s'ha d'atribuir totalmen t a 
l'esmentada crisi, s inó que ja respon a l'immediatisme fàcil i a 
l'egoisme que portem e ls homes. 

El replegament comunitari i la preocupació litúrgica 

I::s clar que els moviments tenien un est il comun itari i que els 
seus membres feien comunitat. Però era una comunitat que estava 
oberta a ls a ltres. La preocupació sempre era ser «llevat dins la 
massa». Jo dir ia que aquell atac frontal ja esmentat, dins l'Esglé
sia, i l'alt re, clandestí, fora de l'Església, ens féu replegar cap a un 
a ltre tipus de comunitat. També la lectura dels Fets dels Apòstols, 
e l concili Vat icà J[ i els teò legs assenyala ven cap a <da comunilat ». 
Però ent re nosaltres la comunitat fou construïda amb un esperit 
defensiu~ a la recerca d'un espai on els seus membres es trobessi n 
psicològicament bé. De fet, la persona necess ita un espai on es 
vegi acollida, compresa, on trobi una certa coincidència de criteris 
i maneres de fer. 
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El fenomen comuni tari es desplegà arreu. No ens agradà parlar 
de parròquies. I sorgí la «comunitat parroquial » o si mplement . la 
comunitat de . ..•. Gent de moviments s'aplegaren en les «comunI
tats de base». 

Aquest fe t comunitari ha comportat la preocupació d'una revisió 
eclesial: mi rar l'Església i sombr-Ia literalmen t com ens la des
criuen els coneguts fragments dels Fets dels Apòstols als capítols 
2 i 4, però sense tenir en compte la totalitat de descripcions que 
tenim de l'Esglés ia primitiva, entre les quals hi ha, per exemple, 
Ics crítiques que Pau (a a les seves comun itats o les cartes a les 
set esglésies a l'Apoca lipsi. D'aquí una timidesa, una vergonya a l'ho
ra d'adreçar-nos als alt res, U lla amargor interna en constatar que no 
assolim aquell ideal d'Església. Per altra banda, també s'ha trencat 
la relació con tinuada d'unes «comunitats» amb les «altres »: les tro
bades normals de consil iaris o de militants de diversos indrets, 
tant a l'interior de la diòcesi com interdiocesanes, han quedat inter
rompudes. 

He pensat més d'una vegada que el fet que el primer documen t 
del Concili fos la Constitució de Litúrgia va fer minvar l'acció mi
litant. La preocupació d'uncs celebracions viscudes, participades, 
ens tancà. No vull d ir que nO siguin necessàries ; però així s'ha 
res tat força a la preocupació per trobar-nos enmig del poble. 

Abans batejàvem sense cap preparació, apuntàvem el dja, i lles
tos. No teníem massa preocupació que, la missa, la celebrés mos
sèn ta l. La dedicació al culte era menys absorbent i així, els cape
llans -si teníem viva la preocupació de l'evangelització- podiem 
dedicar el nostre temps als moviments. El laïcat, malgrat el desig 
d'unes celebracions viscudes, acceptava amb fe la missa que fos i 
no tenia aquest neguit d'avui per triar ref inadament una missa a mi
da (si es troba). I , segon allò dels ex trems que es toquen, ens trobem 
ara amb dues classes de consumisIl1e: el d'aquells que per un im
peratiu legalista de consciència se serveixen de qualsevol missa i 
queden satisfets per haver complert el seu deure i els dels altres 
que, si no troben el capellanet i el grup adequat, els sembla que 
allò no és res . L~ segona actitud es troba més aviat entre els cris
tians «progres» . Jo diria, també, que no s'obre vers una autèntica 
militància, de ferment en la massa. Aquestes persones només es tro
ben bé amb aquells que són de la seva corda i això els dificulta 
d'avançar vers una autèntica solidarita t amb qua lsevol persona. 
Cal viure una litúrgia que trenqui barreres, que ajud i a trobar-sc 
amb e l Cri s t crucificat i ressuscitat que «s'entrega per tots e ls ho
mes en remiss ió dels peca ts» . 
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Unes preguntes a la parròquia 

En un moment determinat, e ls consiliaris jocistes de la d iòcesi 
de Barcelona, que eren vi caris, van passar a rectors. Es podria 
pensar que des del govern de la parròquia -una parròquia sovint 
nova de l tol- es podria aplica r fàcilment l'esquema educatiu de 
la revis ió de vida o a lmenys que els grups de mili tants jocis tes re· 
brien l'atenció necessària. Era el ma teix que dir: «a ra tota la par
ròquia, o millor la gent activa de la pa rròquia, tots esdevindran 
militant s». També es pensava que aquesta «ocupació » de les par
ròquies so tragueja ria la pas toral del bisbat. Aquest fe t va coincid ir 
pràcticament amb la cris i de l'Acció Catòlica . Do ncs b é, penso que 
e l radicalisme que he criticat en parlar de l'acció féu actuar també 
aquí d'una manera precipitada. S'es tigué amb ula base» del poble, 
però no amb tot el poble ; a mb la base militant política i s ind ical, 
però no amb el gruix de la gent senzilla, a qui costa de fer passos 
cap enclavant, i que exigeix immediatament el compliment de les 
promeses que se li fan . 

El p rob le ma de la «sacramen talització» fou i encara és una de 
les qües tio ns més deba tudes. Com a solució a aquesta qüestió hom 
ha estable rt diversos serve is per a aj udar e ls c ri s tians que «sol·li
cite n» e ls sagraments. Així han sorgit la ics que rea litzen amb en tre
ga aques ta acció. Una acció, penso, fe ta sempre des d 'u na s ituació 
ue poder i q ue, per això, no acaba de ser l'nutèntica mi li tància 
cristiana: el «milit ant» continua fe nt camí jun tament amb l'altre . 
Aquí fa lta aques ta dinà m ica missionera. També, na tura lment , per
què hom no té te m ps de segu ir tantes persones, quan Ics peticions 
són moltes. 

L'obertura dels loca ls parroquials a ls grups i pa rtits polftics. a ls 
s indica ts, a ls grups de treballadors, ha estat un signe; però molt es 
vegades e ls cris t ian s compromesos en la marxa de la parròqu ia no 
ho ha n e ntès. I els m ili tants polítics o sindicats tampoc no ha n 
comprès a fons les motivacions d'aquell acolliment. Com s i no hi 
pogués ha ver dià leg entre un s i altres. Hi ha hagut només actituds 
s imple ment polítiques , des del poder : de ls uns i dels a ltres. IÒs 
a di r, a ques ta acció ha estat mancada de l'a ni mació i el judici 
eva ngèli cs. 

La p a rròquia continua essent per a molts capellans e l lloc del 
nostre treball pastoral. Hom parla de «comuni tat de comunitats» 
o de «comunitat missione ra». Però no acabem de trobar e l desllo
rigador pe rquè e n sorgeixin vCI-ita blcs militants c ris tia ns. 
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III . PER UNA PEDAGOGIA ALLIBERADORA 

He volgut fer una mirada cap a un passat, ara ja his tòric, i un 
judici, certamen t massa si mplificat, d'un present que s'allarga cap 
a uns anys enrera. Ho he fet pensant que serv iria per a respondre 
més concretament el tema p roposat, cap al qua l, d'una manera o 
altra, sempre he anat apuntant. Inten taré ara de respondre aquesta 
pregunta : ¿de quina manera la militància esdevé pedagogia alli be· 
radora? Per això presen taré com unes condicions, principis o as
pectes que crec que ajuden a configurar el militant cristià. Espero 
que e ls capellans aquí presents, que ja fa temps que teniu la preo
cupació de rel1ançar els moviments, d'acord amb la situació ac tua l, 
i que, pel que he anat sabent, ho a neu aconseguint , hi t roba reu 
diversos punts d'acord, que us pod ra n servir -aquest és el meu 
inlent- pe r a continuar endavant amb més fermesa. 

Sobre el veure 

Cal partir sempre de la realitat viscuda pels joves, de llur 
ps icologia, llur à nima religiosa, llurs aspiracions i problemes: la 
família , els companys, el barri , e l t reba ll , la diversió, etc . 1 això 
d'una manera concreta. Els fets concrets, la vida tal com és, es 
troben a les mans de Déu , amorosament. I ens ha d'interessar. 
L'hem d 'estimar. Si nosaltres ho vivim així, també ho sabrem co
municar. I e ls joves hi aprofundiran i caminaran vers una autèn tica 
milità.lleia, perquè es posaran en contacte profund amb e lls ma
te ixos i amb la realitat que els envolta: s'hi fa ran presents activa
ment. tS el veure, el prime r pas de la revis ió de vida; si és profund 
ja posa en acció. Aques t vcure, que j a és. doncs, una acció militant, 
allibera de la tendència a recloure's dins els propis límits i conve
niències, en vis ions superficials, en e l propi egoisme, en l'auto
suficiència del qu.i es creu que de seguida coneix la realitat, i a 
evadir-se de la rea lita t, e tc. 

De cara a ter profunda aquesta mirada, va bé que el jove 
t¡'"guï uns instruments. En aquell temps, com hem vi st, eren l'en
questa de la campanya, el butlletí, etc. Em sembla que els joves 
agrairan de tenir a les ma ns un in s trument o a lt re, in s truments que 
poden ser i han de ser confeccionats per ells mateixos: per un grup 
o diversos grups, a nive ll de sector, de diòcesi o interd iocesanamenl. 
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Sobre la reflexió 

Necessitat de la reflexió. Pe r mi no hi ha veritable militàn
c ia s i no hi ha refl ex ió. Ens trobaríem amb acti visme, dirigisme o 
dogma tisme, a mb l'acció per ¡'acció. I e l jove és fràgil i fàci lment 
pOL caure en aques ta mena d'acció. La ref lex ió en e l grup ha d 'a
j udar a fer que ci veu re s igui profund, a avançar en l 'acció perquè 
aquesta s igui conscient. La refl exió a la llum de l'Evangeli l'aj uda
rà a va lorar les pe rsones per a llò que són, a est imar-les, a ser 
compa ny dc cami. La reflexió a ll ibera de la improvisació, de l'odi, 
de la fa lta de res pecte, de queda r-se a turats, de l pessimi sme, de 
la ma nca de fe i espe rança en e l Cris t. 

El lloc propi de la refl exió és l'equip. Hom s 'hi descobreix 
germà dels germans, amb Cris t al clavant , el germà gran . Però 
també c rcc que po t cont inua r essen t vàlida la t robada dc tu a tu 
amb el consilia ri o amb un a lt re company, una trobada q ue ca l 
q ue s igui profun da. No me nysprea r ia tampoc a llò q ue e n dèiem 
c i «carne t de militant », que ajuda a a notar e ls fc ts i les re fl exions 
pròpies. ~s com un mi rall, o n hom es mi l'a per a anar·se millo ra nt. 
També és espai de re fl exió la trobada més a mpla de dive rsos grups 
a nive ll diocesà o int e rdiocesà, com fem a ra. La confrontació i l'in
te rcanvi de gent diversa semp re s6n en r iq uido rs, i, a l capdava ll , són 
una de les ca racte rís tiques d 'un moviment. 

Sobre l'acció 

Quin tipus d'acció? Hi ha accions que allibe re n i accions 
que escla vitzen . 

En pa rla r de l «veure» ja he m d it que era com una acció, i que 
havia de tenir en compte to ta la realita t , la pròpia i la dels a1tres. 
Un «veure» pro fu nd sempre és bo, perquè és la veritat, i ,da ver itat 
allibera». Aques ta acció que provoca el «veu re» correspon, d 'entra· 
da, a la vida normal, ord inària, de la pe rsona. Per mi és una «acció» 
que cal teni r sempre e n compte. I que cal fer ben fCla, a mb res· 
pecte i es timació a les persones. Jo d iria que humani tza, que a juda 
a ser com totho m, que té un va lor d 'humi litat. e.s el camí seguit 
per Jesús aba ns de l'anome nad a «vida pública». Així, el veritable 
militant, s i vo l que la seva milità ncia sigui pe r a e ll alliberado ra, 
ha de tenir en compte la pe tita realitat que l'envolta, ha el'estar a tcnt 
a les pe rsones de casa, a ls companys de treball , etc. 

Després, hi ha les accions que provenen dels com promisos cf· 
vies, socials , s indicals o polítics. Dc fe t, un militant cris tià n 'hauria 
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de ten ir algun . Mirant el desenrot.llament de la persona, aquests com· 
promisos comporten també una pedagogia a ll iberadora, sobretot 
quan es manté també l'atenció a la vida ordinària. Aquestes accions 
demanen una bona dosi de sacrifici i dedicació, tot i que les rondi , 
com una temptació, l'ambició de «poder». Són un serve i a la socie
ta t mentre es mi r i sempre el bé comú, el bé de tots. En e l si del 
grup convindrà revisar-ne les actituds, que és el que, sobretot, ani
ma e l fons de les accions, i, per tant, les corregeix en la seva arrel, 
tant pel que fa als objectius com als mitjans. I!s el que diu Jesús : 
«Allò que surt de la boca ve del cor. (Mt 15,18). Cal tenir, doncs, 
d'una manera o altra la preocupació per adquirir un compromís 
d 'aquests que van més en llà de la vida de cada dia . 

Tanmateix, pot ser que la capacita t psicològica de la persona 
no possibiliti compromisos d'aquest ordre que podrien «cremar-la» . 
Moltes vegades, el jove encara es troba en aquesta situació. En 
aquests casos, la conveniència de participar, en un moment deter
minat, en una acció especial sí que pot ser una ajuda al seu desen
rotllament personal. Per això, l'home compromès ha de pensar en la 
manera de fer participar els altres en la seva acció. Però cal em
pre que cadascú ho assumeixi conscientment i lliurement. En aquest 
sentit , penso que és bo que els joves organ itzin actes o accions 
adequats per als altres joves, vistes sempre llu rs aspiracions pro
fundes. 

L'acció entregada, de servei generós i desinteressat, és l'es
pai on es pot fer avinent - perquè es realitza a nivell de company
Ia motivació del p ropi obrar; és a dir, és e l lloc des d'on es pot donar 
testimoni de la pròpia te: una fe joiosa -un Evangeli- en ci Crist 
mort i ressuscitat per tots els homes, el vencedor del pecat i de la 
mort. ~s clar que això no es farà si no es viu amb senzillesa en el 
propi cor. Ho farà aquell que est imi l'altre en Jesucrist; com Jesu
crist, estima. Perquè en la pregària hi ha, normalment, viu el record 
de tots: en Déu contemplem les persones concretes, amb els seus 
problemes i les seves aspiracions. 

L'acció prò piament eclesial. Em refereixo als serveis que es 
realitzen a l'interior de l'Església: la preparació i la celebració co
munitària dels sagraments, la cateques i, Ics responsab ilit ats en 
l'organització i la marxa de la comunitat, moviment, etc. Perquè 
sigui acció alliberadora s'haurà de fer amb esperit de scnrci, sc
gons allò que diu Jesús: «Jo sóc en tre vosaltrcs com el qui serveix» 
(Lc 22,27). Amb més raó quan el servei és explícitament fet en nom 
del Senyor. Aques t esperit, per altra banda, és el que pot ajuda r 
a fer la nostra Església més evangèlica, amb amor i sense massa 
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amargors. L'Església santa i pecadora és la realitat que ens toca de 
viure: és a ixí i nosa lt res mateixos la hi fem; no tinguéss im pas la 
pre tens ió de se r e ls únics bons, e ls purs. Tanmate ix, convé que e ls 
ideals del s joves ajudin a fe r l'Església més d inàmica, més jovial. 
Per altra banda, el se rve i eclesial pa l ser e l camí pe r o n e l jove es 
pugui sentir cridat a seguir e l servei presbiteral. 

Vo ldria, finalment , concretar més tot aquest apa rtat , en e l 
sentit que ha de se r Lma acció solidària amb els més pobres, amb 
els petits, amb la classe obrera. Penso que si duu aquest segell , 
aq uest esperit , serà més alliberadora; que, s i ho és de veritat, serà 
més plenament evangèli ca. Els pobres, els desvalguts, són encara 
la majoria de la humanitat. Desgraciadament, pers iste ix aquesta 
injust ícia. Per això e l clam de Crist cont inua essent el mate ix : 
«L'Esperit de l Senyo r reposa sob re meu, ja que ell m'ha ungit per 
portar la bona nova als desvalguts, m'ha envia t a proclamar la lli
bertat als captius i als cecs el re torn de la llu m, a deixar en llibertat 
els oprimits i a proclamar l'any de gràcia del Senyor. (Lc 4,18-19). 

Un ràp id resum per a acabar. Us he volgut dir que la mi litància 
és a ll iberadora : a) quan hom té en com pte sempre to ta la realitat 
senzilla de les persones que immediatament i norma lment l'envol
ten; b) quan les accions fortes d'ordre polític, si ndica l o eclesial. 
que comporten la tem ptació de domini sobre els altres, són ama
rades de veritable esperit de servei, fetes com a company que es
tima; c) quan som solidaris amb els més pobres; d) quan to La l'ac
ció és reflex ionada joiosament e n Jesucrist que s'ha lliurat per tots 
els homes; e) quan el Crist, mort i ressusci tat per tots els homes, 
el vencedor del pecat i de la mort, és proclamat amb tota la joia 
i amb tota la força. 

Sani Pau de Casserres, 6 de selembre de 1980. 



VIURE LA FE EN JESUCRIST, 

INSERITS EN LA CLASSE OBRERA 

CASIMIR MART! 

Aques t era el lema que cen trà l'atenció dels militants de 
l'Acció Catòlica Obrera de Barcelona, en la XXVII jornada, cele
brada el dia 27 d 'octubre de 1980. En realita t, e l lloc on els mili
tan ts troben els recursos apropiats per a viure la fe en Jesús 
inserits en la classe obrera són els equips de revisió de vida. 
En proposar -se aquest tema de reflexió per a les jornades, el 
moviment no pretenia interferir en la vida dels grup s, ni su
plantar-los, s inó mantenir-se atent a les condicions generals de 
la lluita obrera, i a les crides a la vida de fe que hi pot haver 
en la situació que afecta el conjunt de la classe obrera. 

Eixamplar la mirada 

L'Acció Catòlica Obrera, en cridar l'atenció sobre la situació 
global, es proposa oferir als militants elements de reflexió que 
tal vegada no poden ser aconseguits per cada grup en particular. 
Aquest toc d'atenció sobre les condicions generals de la lluita 
obrera pot ser també un servei que l'organització presta a algun 
grup, tal vegada excessivament capficat per problemes de ca ràc
ter particula r o d'àmbit més restringit. 

El qüestionar i e laborat en aquestes jornades per ta l de faci
litar el treball dels grups preguntava per les actituds amb les 
quals e ls militants reaccionaven davant problemes de la situa
ció actual de la classe obrera, com són l'a tur, la desmobilització 
dels militants, la divisió sindical. etc., i invitava a canviar ¡m· 
pressions sobre el paper que havia representat la fe en les accions 
i els compromisos viscuts. 

El treball sobre el qüestionari va anar precedit per un en· 
quadrament doctrinal sobre el tema de la jornada: «Viure la fe 
en Jesús , inserits en la classe obrera ». Els termes en els quals 
era presenta t el tema, i la temptació cada vegada més estesa de 
desencís davant les organitzacions obreres i polítiques i davant 
l'acció sobre les estructures en general, feien necessari centrar 
l'atenció sobre aquesta realitat que anomenem «classe obrera», 
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i que és alguna cosa més que el conjunt dels assalariats, i a lgu
na cosa més que la suma dels obrers que tenen consciència 
de classe. Per altra banda, en trac tar de posar en relació «fe en 
Jesús» i «classe obrera», no es pod ia procedir amb ingenuïtat, 
o amb inconsciència, com s i fins ara tot hagués anat bé entre 
el món obrer i el món dels cristians, i com s i la ideologia reli
giosa no hagués actuat repetidament sobre els problemes del 
món obrer de forma no solament tendenciosa, sinó emmasca
radora. 

El tema plantejat reclamava, doncs, centrar l'atenció sobre 
aquests dos punts complementaris: la classe obrera en ella ma
teixa, i l'atenció religiosa del cristià obrer sobre els problemes 
de la classe obrera_ 

La classe obrera 

En parlar de classe obrera, no ens referim solament a un 
determinat nombre d'individus caracteritzats o per condicions 
similars de treball, o pel fet de cobrar un sou i ser assala riats. 
o perquè tenen un treball manual i no intcHectual, o perquè 
han adquir it consciència de grup. Ni cadascuna d'aquestes carac
terístiques ni la su ma d'elles expressen adequadament ci que 
volem dir quan parle m de «classe obrera ». Amb l'e.xpressió «classe 
obrera» no volem designar principalment les condicions psico
sociològiques d'un determinat nombre d'individus, sinó l'estruc
tura político-social en la qual aquells individus viuen enquadrats 
de fet. En parlar, doncs, de «classe obrera_, en referim als me
canismes de la socie tat capita lista que tendeixen a dividir la 
població en opressors i oprimi ts, en dominadors i dominats, e n 
persones que disposen de capacitat de decisió sobre el conjunt 
i persones que no en disposen. 

De manera anàloga, quan parlem de «lluita de classes» no 
cns referim principalment ni a episodis concrets de reivindica
ció, ni a la confrontació entre obrers i patrons, s inó a la ten
dència congènita a la societat capitalista a dividir els ciutadans 
en classe dom inant i classe d om inada, i a enfrontar ambdues 
classes. 

En aquesta manera de comprendre la classe obrera i la lIuita 
de classes es fa referència, doncs, a un doble nivell de realitats 
que estan implicades les unes amb les altres, però que cal dis
tingir acuradament entre elles: primer, les rea1itats que es po
drien designar com de primer grau, que són les persones amb llurs 
sentiments, j amb les relacions que con trauen amb l'entorn i amb 
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altres persones, i les realitats de segon grall, que són els meca
nismes sociopolítics <el que en diem les «estructures.), dins els 
quals es troben situades les persones i les relacions interper
sonals. 

Els militants cristians, a través de la revisió de vida, estan 
acostumats a prendre preferentment en consideració les realitats 
de primer grau. En canvi, e ls responsables de la jornada han 
volgu t tocar el tema de la fe en Jesús enmig de la «classe obre
ra», i no solament dels obrers, o del món obrer. Volen , doncs, 
que fixem l'atenció en aquelles realitats estructurals que hem 
anomenat de sego t' grau. 

La fe , emmascaradora de la realitat? 

Les expressions «classe obrera . i .. lluita de classes» no són 
ben vistes dins el món ca tòlic que, encara avui, les fa objecte 
de sospita . ¿Per quins motius? Primer, perquè les ha posades 
en circulació el corrent marxista, i després, perquè sembla que 
patrocinin la confrontació i els conflictes en la societat, contra 
els ideals catòlics de convivència caritativa i pacífica. 

Les raons del món catòlic contra una determi nada termino
logia poden ser més O menys justificades. El que no es podria 
justificar seria que. tot rebutjant la termino logia. es rebutgés 
també la realitat que és designada amb aquella terminologia. 
En concret, si algú vol mantenir les seves prevencions contra 
les e.xpressions «classe obrera» o «lluita de classes». que les man· 
tingui. Però el que no és lícit. en nom de preferències terminolò
giques. és ignorar tot aquell ordre de realitats que hem anome· 
nat de sego11 grau, i propugnar. en nom de la fe religiosa. un<) 
visió parcial i desfigurada de la realitat, com si només existís e l 
món de les reaccions personals i de les relacions interpersonal s. 
En la pràctica, aquesta ignorància dels mecanismes estructurals 
no és inofensiva. Com que. de fet, aquests mecanismes estruc· 
turals funcionen, el qui voluntàriament e ls ignora pren en rea
li tat una posició beneficiosa per a aquella classe social que, de 
l'existència i del funcionament d'aquells mecanismes, n'obté do
mini i capacitat de decisió. En la hipòtesi d 'una fe religiosa que 
inclinés a no prendre en consideració les realitats que hem an~ 
menat de segon grall, s'hauria de dir que aquella fe actua com 
a emmascaradora de la realitat . 

¿l!s necessari advertir que admetre que la fe pot dur a terme 
una funci ó desfiguradora de la realitat no és [er el joc a Marx, 
que va assenyalar e l caràcter alienador de la religió, «opi del 
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poble»? Pel c ris tià, purificar la fe religiosa de tot e l que pugui 
tenir de pre tex t encobridor del veritable ros tre de la realitat, 
és segui r les pe tjades de Jesús, que llui tà contra els equívocs 
re ligiosos del poble escollit , i no dubtà d 'accepta r totes les con
seqüènc ies de la seva lluita, fins la mon en creu . 

En concret, val la pena recordar en aquest sentit les male
diccions contra els escribes i far iseus, contingudes en e l capí
tol 23 de sant Ma teu : quan e l problema era la jus tícia, la mise
ricòrdia i la fe, l'atenció de ls increpats es djrigia a les pres
cripcions legals del delme (Mt 23 ,23-24); quan el prob lema era la 
netedat in ter ior, l'a tenció es dirigia a la façana (Mt 23,25-28); 
quan e l problema e ra escoltar el ve rita ble enviat de Déu, l'aten
ció es dirigia a les honres fún ebres dels profetes (Mt 23,29-32). 

La fe en Jesús i la classe obrera 

En l'actualitat , pa rlar de viure la fe en Jesús inserits en la 
classe obrera, tot man tenint-se en e l propòsit d 'evita r que la fe 
desfiguri la realitat, vol dir que la fe dels c ris ti ans h a de parar 
atenció a un dob le ordre de realita ts: 

a) A tes realitats que hem anomena t de primer grau : a la 
vida personal, a la re lació amb e ls a ltres a l ba rri, a l lloc de 
treball , a la diversió. Aquest sector de realita ts és e l que l'Acció 
Catòlica Obrera ha ajudat amb més continuïta t a a na r desco
brint a través de la revisió de vida. Per raons evan gèliques, ca) 
mantenir u na especial atenció vers els més oprimits. Però també 
pe r raons humanes : en els sectors més margina ts es man ifesten 
e n ca rn viva les injus tícies de la socie tat. No cal ins istir e n 
l'aspecte més religiós d'aquesta atenció a les realita ts persona ls 
i a l 'entorn més pròxim: la fe i l'espe rança en la v ic tòria de fi
nitiva d e Jesús, viscudes des de les nostres petites victòries i 
també des dels nostres fracassos. 

b) Però hi ha també les realitats de segon grau. Les nostres 
relacions interpe rsonals, i la nos tra persona, es troben s ituades 
en un món organ itzat de manera que tende ix a dividir e ls homes 
en dues classes enfrontades . No eS tracta d 'una confrontació entre 
bons i dolents, s inó del joc de les ('[es tructures» . :es eviden t que 
aquesta atenció a les «estructures» obre davant la v is ta del cris
tià un nou camp de responsabilitats sindicals i polítiques. I tam
bé és evident que, en la mesura en què el cris tià respon en 
aquest t erreny, es crea la possibilitat d'obrir, en aquesta res
posta, el cor a la fe. 

Sobre aquest món de realita ts que hem anomenat de segon 
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grau, cal fer notar que es caracteritza per la tendència a crear 
burocràcia: a deslligar-se de la realitat, a constituir-se en un 
conjunt que segrega les pròpies necessitats i cerca de respon~ 

dre-hi. També cal fer notar que són molt poques les possibilitats 
de canvi que ofereix la nostra societat organitzada_ La inter
dependència d'uns Estats amb altres és cada vegada més es
treta, i la capacitat de prend.re les grans deci sions econòmiques 
està cada vegada més concentrada en més poques mans_ D'aquí 
ve que els programes dels partits polítics siguin tan semblants, 
i d 'aquí ve que el desencís per la vida pública s'estengui cada 
vegada més_ 

Per acabar, cal dir dues paraules sobre Jesús i aquestes rea
Htats de segon gratl_ La societat de subsistència en la qual va 
viure Jesús no presentà un quadre de classes socials i de lluita 
de classes com la societat sortida de la industrialització_ Però 
també generà marginats de moltes menes: polítics, religiosos, cul
turals (per raons higièniques, etc_)_ Es cert que Jesús no pre
sentà cap programa polític o social alternatiu per a aquests 
marginats_ La seva missió religiosa hauria queda t molt desfigu
rada si hagués presentat com a seva alguna d'aquelles a!terna
tives_ Però també és cert que sempre se situà al costat dels 
marginats de tota mena, les prostitutes, els publicans, els lepro
sos, i que aquesta presa de posició no sols el quali ficà políticament 
als ulls de molts, sinó que el posà en el camí de la mort_ 
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ULLADA AL TERME 

DES DEL CAMPANAR 

JOSEP VILA 

Guardar-se un roc a la faixa 

Vint-i·cinc anys en ambients rurals : set a l 'alta muntanya. onze 
a la Segarra i vuit a la plana d'UrgelL Sembla que n'hi hauria 
d'haver prou per a poder fer un bon diagnòstic sobre les apetències 
eclesials del món rural. Però em cal confessar que una de les 
característiques comunes a les tres comarques esmentades és 
de «guardar-se un roc a la faixa ». Ho dic en el més bon senti t 
de l'expressió: l'home de pagès sap per experiència que és això 
el que l'ha salvat; en tots els terrenys. Sinó. l'haurien esquilat 
molt més, encara . 

Hi ha hagut persones. sobretot matrimonis joves. que han 
volgut integrar-se de bo de bo a un poble de pagès. en llocs 
allunyats de comunicacions. Han maldat per aportar-hi la seva 
cultura; per desvetllar-hi el sentit cooperativista; per oposar-se 
(.contesta .... que es diu ara) al caciquisme ancestral. el clerical 
inclòs; per obrir-los a la sensibilitat art1stica. Totes aquestes 
experiències han fracassat. La gent del nostre món rural, ]a seva 
autèntica respos ta se la guarden a la faixa . 

Per això. al món rural . no hi trobareu gent famolenca de 
promoció a causa de l'exigència de la fe. 

Però. al cap i a la fi. les nostres opinions sempre són emboi
rades . Com gosar parlar-ne? 

La veu de les campanes 

El símbol material de la presència de l'Església als pobles 
és el campanar. D'entre les seves múltiples funcions -que per 
això té campanes- em fixaré en tres de ben característiques: 
tocar a missa, tocar a morts, tocar a foc. Potser elles ens podran 
fer una mica de llum sobre què esperen de l'Església els nostres 
homes i dones rurals. 
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I. L'home rural vol lOza Església que toqui a m issa. 
L'home rural té uns problemes que no es resolen am b sindi· 

cats o amb caminades reivindicatives. 
Tocar a missa vol dir tenir l'oportunitat de retrobar-se j unts 

-rics i pobres, grans i petits- en un lloc que és de tots i per 
uns mateixos objectius. Un Boc on no hi ha vencedors ni perde· 
dors, on tots són portadors d'una dign itat i una identitat que 
els enorgulleix: ser fills del poble, d'aquest poble_ 

Tocar a missa. No perquè la gent vulgui anar assíduament a 
la celebració eucarística. Sinó com a testimoni de presència i 
subsistència com a poble. Per això, a l'hora de demanar pastor, 
tots ho subscriuen, missaires i no missaires. 

Tocar a missa vol dir tenir accés en un camp en el qual 
es barregen allò que és sagrat i allò que és supersticiós. Però 
no hi ha cap més coHectivitat que els ho ofereixi. Aquest camp 
ultrapassa el nivell de les consultes mèdiques i les assegurances. 
Quan la ciència, els sindicats i els partits diuen prou, a l'Es
glésia sempre li queda un Parenostre. 

Tocar a missa vol dir donar un sentit iJiimitat a les expres
sions joioses del poble : per això els donen noms de sants; tot 
i que. de vegades. siguin com un atemptat a tota mena de moral 
i de cu ltura . 

Quan el pagès que ha emigrat a les zones indu strial s o a les 
grans capitals ---el pagès polititzat, sindicat, anticlerical, i amb 
una parla farcida de castellanismes, perquè fa més culte- re
torna al poble per les vacances, reclama que, en el seu poble, 
es toqui a missa. 

2. L'home r"ral vol una Esglés ia que toqu i a morts. 
El toc de morts és planyívol , mesurat, gairebé arlÍstic. Sinto

nitza amb e.ls sentiments i els records. Acompanya les des
pulles fins a les regions de l'oblit : no les llença com deixalles. 

El món rural necessita que es toqui a morts. 
El món rural desitja la renovació, perquè lOt ell s 'ha renovat. 

I no es quedaria tranquil si una part molt important de la seva 
identitat, l'Església, es quedés aturada. 

Vol que l'Església vagi acompanyant pausadament, molt pau· 
sadarnent , a les regions de l'oblit els dogmatismes, les amenaces 
condemnatòries, els flagells i els terratrèmols, les supersagrades 
litúrgies ... Així , acompassadament, com amb un toc de mo rts. 

3. L'hom.e rural vol una Esglés ia que toqui a foc. 
El toc de foc és un toc ràpid . I quasi sempre fora de temps, 



a l'hora menys pensada. Neguiteja i sorprèn. Obliga a una coor
dinació, a una en tesa entre tots e ls veïns. 

El món rural també vol que l'Església es manifesti i doni la 
seva opinió sobre les lluites enfront dels seus explotadors. Àdhuc 
accepta , en molts casos, que es comprometi en un cert lide
ratge; sobretot en les zones més allunyades del món urbà. 

Perquè li concedeix un reconeixement de neutralitat que no 
concedeix a cap parti t. 

Com podeu veure, aquesta vis ió vol man ifestar el tarannà del 
món rural. No té cap pretensió de ser un estudi: hi manquen 
xifres, es tadístiques, i tot allò que fa que Ull escrit tingui la 
categoria d'un estudi. 

Una Església preparada per a sembrar 

Hem pa rlat de la veu de les campanes. Però també es mereix 
un cap itole t a part aquell que les toca, les campanes. Perquè 
tocar a missa, tocar a morts, tocar a foc vol dir una cosa o una 
altra segons qui sigui el «toca-campanes ». Aquesta visió que he 
exposat, per a uns pot semblar suau i per a uns altres exagerada, 

Jo crec que -a uns i a altres- fa temps que ens estan to
cant a foc. Però en comptes de la coordinació i l'entesa, només 
ens queda el neguit . I tots voldríem encertar a desx ifrar allò que 
és realment l'aspiració eclesial del món rural per a abocar-h i 
lOt e l nostre zel amb els mitjans més eficaços dels últims temps. 

¿Sabeu què ha fe t feliços els pagesos de la Segarra i de l'Ur
gelI? Una cosa que no demanaven, que no s'esperaven i que cap 
dels serveis metereològics no els prometia: una nevada fora de 
temps. 

El món rural espera una Església preparada -com ells- per 
a sembrar. Com ells: amb sequera o amb humitat; ... però a 
sembrar! 

41 



LA PARRÒQUIA DE SANT MEDIR: 

UNA EXPERIÈNCIA PASTORAL 
JOSEP VIDAL I AUNÓS 

La parròquia i el barri 

La parròquia de Sant Medir es troba situada en e l sector 
urbà de la Bordeta, a ponent de la ciutat de Barcelona. 

Fou erigida l'any 1945 pel Bisbe Gregori Modrego, simultà
niament amb altres parròquies. a fi de respondre a la necessitat 
d 'un millor arrelament de l'església diocesana de Barcelona en 
determinats sectors del seu territori. 

Després de dos anys de vida compartida amb la parròquia de 
Sant Isidre de l'Hospitalet de Llobregat, l'any 1948 en va ser 
nomenat primer rector Mn. Amadeu Oller i Berenguer. I el 4 de 
setembre del 1949 s'inaugur à el primer lloc de culte a la Bor
deta. 

Com tot altre barri, amb el pas del temps, la Bordeta ha 
sofert la seva transformació. Ha de ixat de ser un barri profun· 
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dament industrial. Tot i que encara hi romanen un bon nombre 
de pe tites indústries, les grans fàbriques tèxtils han desapa
regut. 

Encara es manté, en bona part, aque ll urbanisme constituït 
per cases familiars, baixes, construïdes per a gen t obrera, a 
fin a ls del segle passat. Cap a l'any 1955 s' inicia una certa trans
formació urbanís tica impulsada per la parròquia de Sant Medir, 
amb la promoció d'uns nous habitatges, de renda limitada, cons· 
truïts per les en titats «Vivend es del Congrés» i «Obra Benèfico
constructora Sant Medir». Val la pena consta tar que la degradació 
urbanís tica present en tants sectors de Barcelona no ha afectat 
irremeiablement el nostre barri, fàcilment recuperable per a una 
planificació adequada. 

Diguem també que la gent de l ba rri són ob re rs qualificats i 
gent cic classe mitja. El nivell cultura l és el caracterís tic de l'es
cola primària per a les generacions grans , i amb nivells supe· 
r¡ors en les generacions més joves . 

Aquest sector, doncs, en la seva meitat més propera a Barce· 
lona, constitueix la geografia urbana i humana de la parròquia 
cie Sant Med ir. 

En la presen tació d'aques ta experiència pastoral es prescin· 
deix d'entrar en la descripció detallada de les activitats desenvo
lupades al llarg de tots aquests anys, i es dóna preferència a 
assenyalar l'esperit que ha animat aquest cam í pastoral de la 
parròquia de Sant Medir. 

1:.s el que pre tenen els punts que tractarem a continuació. 
Ambdós volen ser com una breu reflexió, s ituada en uns mo ments 
importants de la vida de la parròq uia i fe ta per membres de la 
comunitat. Un dels moments correspon a l'any 1964, és a dir set 
anys després de la mort de Mn. Amacleu Oller i amb motiu del 
trasllat de les seves despulles a la nova esglés ia parroquial. 
L'altre, molt recent, recull una reflexió després de ci nc anys 
( 1975- 1980) d 'experiència clel Consell pastora l de la parròquia. 

1964: un esperit d 'encarnació i de servei 

No sembla que eS pugui afirmar que la parròquia de Sant Me
dir hagi tingut el seu origen en una teoria pastoral concreta. 
El que certament es pot afirmar és que ha ex istit un esperit 
-com un corrent interior- que ha penetrat totes les realitzacions 
d'aquesta experiència. 

Aquest esperit es pot concretar en un comportament: «La 
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parroquia ha vingut a servir, no a ser servida». I ha fet l'esforç 
per man tenir·se fidel a aquest comportament de servei, que 
s'ha impregnat de realisme, de sentit d'encarnació, d'esperit co
munitari , d'actitud missionera. 

Preparar els camin~ de la fe demana una condició prèvia: 
no evadir·se de les necessitats concretes. Si es predica ,'amor, 
cal prendre i viure el compromís d'estimar. Du ran t molts anys 
i possiblement encara ara, la realitat concreta de l barri, a més 
de les atenc ions pastorals, demana també atencions culturals, 
pr eocupacions i gestions socials i compromisos cívics. 

El treba ll pastoral demana l'apropament a l medi ambient, 
encarnar-s'hi. Sembla que les act ivitats de la parròqu ia de Sant Me
di r manifesten que aquest ha estat l'objectiu a l qual s 'ha apun
tat. S'ha acceptat el risc de viure en e l temps i de ser mal 
interpretats, de viure en uns moments concrets de canvi, i de 
viure entre crist ians sovint no suficientment preparats per als 
signes de cada moment. Tot això queda reflectit en la dife
rència i la dis tà ncia que hi ha entre el Sant Med ir dels anys 
1950 i el dels anys posteriors . 

La comu ni tat , però, no és un simple fenomen d'aproximació 
de persones. I!s molt més que això. Es tracta fonamentalment 
d'un encontre, d'un trobament de persones, en el qual s'ha de 
donar el joc lliure de les voluntats i les inteH igències i cal man
tenir un equilibri entre el respecte profund que es mere ix la lli· 
bertat de cada membre i a l mateix temps una exigència d 'orga
nització. 

Per això hem de dir, també, que la parròquja de Sant Medir 
no s'ha pogut escapar de la presència de tensions; no hi han 
mancat les crisis; s'hi han fe t presents les fatigues, els cansa
ments, els abandonaments, al mateix temps que s'hi han esti
mulat esperances i entusiasmes. Tot progrés --el progrés cris· 
tià també-- passa per aquest mateix camí. 

Finalment destaquem com una constant d'aques ta pastoral 
la dimens ió missionera. Aques ta urgència de la missió ha animat 
una voluntat de transformació. I poc a poc s'han canviat formes, 
maneres i mètodes. Aquestes noves maneres i dedicacions han 
anat apareixent dificultosament i amb no poques provocacions 
d'estranyesa. 

El Consell pastoral 

~s important des tacar, en aquests anys de vida parroquial, 
la realitat del Consell pastoral. I ho és per la dificultat de la 



seva creació, pel treball que ha realitza t, i perq uè l'experiència 
sembla haver reeLxit i permet confiar en una continuïtat. 

E l primer intent de creació d'un consell pasto ral tingué lloc 
l'any 1964. Era la pr imera prova d' incorpora r seriosament els se
glars en la responsabili ta t de la parròquia d 'una manera estruc
turada. L'any 1971 es va fer el llançament d'unes assemblees par
roquials, sempre amb la mateixa finalitat. Cap de les dues expe· 
riències no arribà a teni r una durada massa llarga. Per causes 
diverses en els dos casos, les coses quedaren encallades i, en de
fin itiva, suspeses. 

Es a pa rtir de l'any 1975, que es reprèn l'experiència del 
Consell pas toral, i que, després de cinc anys de funcionament 
cons tant, sembla ara una experiència vàlida, consolidada i que 
pod rà a frontar el futur amb garant ies d'estabilitat. 

1980: unes línies de fons 

El Consell ha acceptat unes lín ies de fons respecte a la pasto
ra l de la parròquia. 

I. A San t Medir ex is te ixen un nombre considerable de grups, 
d'entitats i de serveis, no estrictament pastorals (vivendes, es
ports, esplai, cu1tura, colònies, e tc .), vinculats a la parròquia 
amb diversos graus de dependència. Aquesta realita t revela que 
la parròquia és: 

- una institució que, de fet, ha rea1itzat o rea litza algunes 
tasques de suplència per ta l de cobr ir a lgu ns cam ps desatesos; 

- una institució que , en determinades circumstàncies, ha op
tat per promoure activ itats po pulars, culturals i socials, al servei 
de la bar r iada, o a l servei de la cultura (sobre to t ca ta lan a), o a l 
servei d'una sensibilitat social ; 

- una institució que ha m.irat, si més no en determ inats 
moments , alguns d'aquests serveis com a mitjans per a aproxi
mar més la parròquia a la barriada, i per a fer més fàcil o més 
acceptable la tasca pròpiament pastoral; 

- una institució que, durant la dictadura franquista (espe
cialment e ls quinze darrers anys), va pres tar els seus avantatges 
i els seus espais de lliberta t a grups molt dife rents de l'oposició 
perquè poguessin reunir-se i expressar-se; 

- una institució, en definitiva, popular i compromesa, amb 
les ambigüitats que tot plegat comporta. 

2. Els grups d 'acció i de reflexió : grups de Drets humans, 
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grup c ristià de reflexió, grup juven il de reflexió, sessions infor
matives, acció assistencial, Càritas: 

- presenten un ventall que va des de tasques assis tencials 
a activitats de signe netament solida ri ; 

- demos tren un predomini de la reflexió sobre l'acció. Sembla 
que hi ha més capacitat de conscienciar que d'actuar; 

- posen de manifest que hi ha més es tudi de l'evangeli que 
no pas treball d'evangelització. 

3. Pel que fa a la pràctica catequètica: 
- actua la idea que l'educació de la fe cal fer-la a totes les 

edats, i que no es pot ajornar o deixar per a l'edat juvenil o 
madura; 

- hi ha la confluència de dos criteris bastant diferenciats: 
a) fer cateques i a ls infa nts de Ics famílies que es comprometen 
a fer també de ca tequis tes dels seus fills; b ) rer catequesi a lOts 
els in fants que s'hi apuntin; 

- la presència d'aquests dos criteris simul tanis, amb els seus 
resultats, genera una tendència a exigir una major participació 
dels pares; 

- la intenció i l'esforç de l'equip responsable és d'educar la 
fe dels infants a l ll arg de quatre o cinc anys, amb l'inconven ient 
que aquest criteri topa amb la idea de molts pares de demanar 
la catequesi dels seus fills amb l'única fin alitat que facin la 
primera comunió. Darrerament augmenta la participació d'infants 
en una catequesi més perllongada. 

4. En els actes de culte , oberts als cris tians de pràctica més 
o menys assídua: 

- hi ha la recerca d'unes celebracions dignes; 
- hom busca que l'homilia, preparada conjuntament per l'e-

quip sacerdota l, lligui de debò amb la Paraula de Déu i inc ideixi 
en la vida, de forma que les eucaristies i les celebracions no 
esdevinguin mai atemporals. 

5. Determinades celebracions sacramentals i determinades 
exèquies plantegen una de les preocupacions més importants a 
l'equip de sacerdots. D'una banda, moltes vegades, les celebra
cions de l bapti sme, del matrimoni, de les primeres comunions, 
de les exèquies, pel que sembla, no reuneixen, per pa rt dels qu i 
les demanen, les condicions indispensables perquè siguin allò que 
han de ser i no eS converteixin en actes absolutament buits. 
D'altra banda, no hi ha proporció ni re lació entre e l nombre 
de gent que fa aquestes celebracions i el nombre de persones 
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mínimament in teressades per l'experiència cris tiana . Tot plegat 
explica que, en a lguns llocs, s'apliquin criteris que tendeixen a 
restringir la celebració d 'aquests sagraments o simila rs. Pel que 
fa a la nostra parròquja, per ara, en aquest camp: 

- e l criteri predominant és el de l'acolliment indjscriminat; 
- es mira de paHiar la pobresa de fe (o de formació) amb 

reunions preparatòries per al baptisme, per al matrimonj, i amb 
la catequesi per a les primeres comunions. 

6. Finalment cal remarcar que en el despa tx i en el servei 
a les fa mílies , el criteri bàsic que eS vol aplicar és l'acolliment 
i l'atenció a les persones. 

Quatre característiques de la parròquia 

Acabem aquesta ressenya indicant unes característiques que, 
a criteri nostre, determinen Ja imatge de Ja parròquia de Sant Me· 
dir. Aqu estes caracterís tiques, però, no signifi quen cap posició 
intrans igent que no permeti de reformar les línies de la par· 
ròquia si calia . Podem concretar-les en els punts següents: 

I. San Medir vol ser una parroquia compromesa a fons en i 
per la causa de l'EvangeJi i en i per la causa de l'home, consi· 
derant que ambdues són inseparables . 

2. Sant Medir vol ser una parròquia conscient que l'Evan
geli, a part de la seva proclamació en el si de la comunita t 
cre ient, demana passar per les mediacions que vertebren la vida 
de l'home i de la societat (barri, treball , política, cultura, e tc.). 

3. Sant Medir vol ser una parròquia conseqüent amb la cer· 
tesa que les fronteres de l'Església no són ben definides per la 
tipologia que fo rmen els catòlics practicants. 

4. Sant Medir vol ser una parròquia que, en el cas de tro-
ba r-se enmig del dubte i la vaciHació, opta per no apagar el 
ble que fumeja i per no trencar la canya esquerdada. 

Aques ts semblen per ara els tre ts caracterís tics de Ja nostra 
comunita t parroqu ial. 
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CONSTRUïM L'ESGLÉSIA 

A CAN SERRA 

ANDREU TRILLA 

A Can Serra, barriada de l'Hospitalet de Llobregat, d'uns 13.000 
habitants, en la seva immensa majoria immigrats, l'any 1974 no hi 
havia església. 

Naturalment, volem dir que no hi havia uns loca ls on es fes pre
sent l'Església . Però, per a nosalt res, això té un ressò molt parti
cu la r perquè, dit a ixí, en una sola frase, sinteti tza gran part de la 
nos tra experiència. que ha estat cabal ment aquesta: en un barri 
nou-nat, sorgit del no-res, que s'estava constru int de be ll n QU , calia 
també construir-hi l 'Església. 

Construir 

Abans que res, vàrem ten im un dubte inicia1. Cons truir signi
fica fer ús d'un poder. Un poder econòmic, un poder de convoca· 
tòria. Nosaltres podíem construir, convocar, aplegar. .. 

No sabíem s i era just de fer-ho o no. Teníem por d'una Església 
poderosa un cop més, ni que fos amb apariències moll diferents 
d'altres èpoques o indre ts. No sabíem si la imatge d'una Església 
que volia servir e l poble era una forma nova i rebuscada de poder, 
a si la imatge d'una Església absolu tament pobra era una forma 
també rebuscada d 'inhibi ció. 

finalment ens decidírem a girar-nos cap al barri i cap a les 
seves necessitats, i a creure que, s i ningú en aquell moment no 
podia convocar-lo, aplega r-lo ni const ruir una obra per a bé de 
lots , l'Esglés ia havia de fer-ho, en nom del servei que Jesús ens ha 
manat de fer. 

Així doncs, començàrem a construir. .. 
La construcció va ser obra de tots: homes i dones, cre ients i no 

creients, joves i vells, gent nascuda aq uí a Ca talunya i imm igrats 
de tot Espanya, fèiem créixer gra tuïtamen t i amb les pròpies mans 
una obra comuna. 

Tot treballant, de ixàrem de banda ideologies i diferències i ens 
vàrem reconèixer com un mateix Poble. La refl exió en comú sobre 
l'experiència diària de la construcció ens va fer descobrir com 
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creiXIa a poc a poc la Reconcili ació d'aquell s que aba ns estàvem 
separats. Així doncs, res més na tura l que posar a la nova Casa e l 
nom que acabàvem de descobdr i que a ra duu dam unt l'en trada: 
«Casa de Reconc iliació». 1 ens agrada d'exp licar a qui ens en de
ma na ra6: «es que, tot alçant aquesta Casa, ens và rem descobrir re
conciliats ... » 

El Manifest de la Reconciliació 

Amb motiu del fina l de les obres de construcció de la Casa, el 
24 de juny de 1975, en una festa solemne, tots dempeus i emocio
nats proclamà rem aques t Manifest de la Reconciliació: 

«Alimentats per l'esperança d'una terra mBlor ---que una mino
ria e ns ha negat-, solidaris amb els que sofreixen i llui ten per 
la pau i la j us tícia, des d'aquesta Casa, cons tru'ida amb mans i 
esperit d'obrers, volem manifestar obertament que la reconci lia
ció consis teix en el p le recone ixement del s nostres drets i, per 
això, proclamem que: 

Primer: Mentre hi hagi diferències i privilegis en tre els homes 
i les classes socia ls, mentre con tinuï l'explotació de l'home per 
l'home, no pot haver-hi reconciliació. No pot haver-hi , doncs, recon
ci liació 

- mentre no hi hagi autèntica representat ivita t ob re ra en un s 
s indica ts construï ts en llibertat, democrà tics i autònoms . Sind icats 
de classe; 

- mentre se'ns privi , dia a dia , del mitjà més elementa l de 
defensa que amb dolor i glòria va aconseguir la classe treballado ra: 
el dret de vaga; 

- mentre s igui possible l'acom iadament lliure, legalitza t pe r 
l'article 103. Per culpa d'aquest article, molts obrers han pe rdut el 
seu lloc de treball i resten abocats a la incertesa; 

- mentre l'estruc turació de l'economia continuï provocant la 
s ituació d'atu r i cons iderant els treballadors com a rendibles en e ls 
moments d'empenta i com els primers que han de patir en els m04 

ments de cris i; 
- mentre els barr is dels treballadors sigui n un conglomera t 

de blocs, la seva construcció es regeixi per l'especulació del sòl pe r 
a en riqui ment d 'uns quan ts, i es tigu in ma ncats dels serveis neces
saris; 

- mentre la cultura sigui pa trimoni de pocs; 
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- mentre calgui emigrar de la pròp ia terra per a pode r sub
sis tir, o no s iguin respectats e ls drets de totes les regions i cultures. 

Creiem que la Reconciliació passa per l'all iberament coHectiu 
de les classes populars, per l'esforç que e l fa possible i per la su
pressió de les classes socials amb la vista a fer una socie tat més 
justa en la igualtat, la fra te rnitat i el respecte. 

Segon: Tot i les promeses d 'obertura, la s ituació de fons resta 
in tacta . La reconci liació consisteix a aconsegui r el que ens correspon 
per dre t. 

No po t haver-hi reconci liació: 
- mentre una minoria decideixi per tothom, no puguem elegir 

els nostres governants, i no sigui possible la participació coHecliva 
i democràtica en la tasca comuna; 

- mentre es continuïn negant els dre ts d'associació, reunió 
lliure expressió ; 

- mentre no hi hagi amnistia per a tots els de lictes polítics. 
exis teixi la pena de mort, i restin enca ra palesos els senya ls d'una 
guerra que fa quaranta anys va dividir pobles, homes i germans, 
que llu itaven en bàndols oposats; 

- mentre calguin mesures repressives i situacions especials 
per poder mantenir l'ordre; 

- mentre no pugui expressar·se la veritable voluntat popular 
de cadascuna de les zones o regions d' Espanya. 

Hi haurà reconciliació quan ens posem a caminar junts vers una 
societat democràtica en la qual tots puguem participar, sense ven
cedo rs ni vençuts. 

Tercer: Solidaris amb to ts e ls homes de bona voluntat que han 
lluitat pels humils de la terra, aco llim c i missa tge de Cri st: «Ben
aurats els pobres, els que tenen fa m i set de justícia, e ls que trc
ballen per la pau •. 

Per a mo lts de Ja mate ixa classe obrera, la persona de Crist 
dóna un nou sentit a Ja seva JJuita i a la seva vida. 

No po t haver-hi reconciliació : 
- mentre l'Església estigui a llunyada dcl poble; 
- mentre els que fo rmem l'Església no reconeguem la nostra 

part de culpa en les divis ions i explotacions que ha sofert el poble; 
- mentre hi hagi qui es cregui el propietari únic de la veritat, 

tant entre els creients com entre els que no poden creure; 
- mentre no existeixi veritable llibertat , respecte mutu i ganes 

d'enriquir-se mútuament e ls uns als al tres. 
Amb Cri s t i amb lots aque JJ s que, sense creure-hi, llu iten per 

la realització plena dels homes, anem construi nt «un cel nou i una 
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terra nova », conscients que la nos tra iHusi6 pe r transformar perso· 
nes i estruc tures és ja un pas més ve rs un món futur. 

Quart: La cons trucció d 'aques ta Casa ens ennoble ix, ens digni· 
fi ca, és motiu d'orgull per a nosaltres , fruit i s igne de reconciliació. 
Per això: 

I. Ens compro me te m a fe r d'aq uesta Casa una zona de lliber
tat, de diàleg i de respec te . 

2. Exigim a tots els que hi entrin aques tes mateixes actituds. 
3. A to ts els qui cerqueu sincerament la reconciliació amb 

vosa ltres mateixos i amb e ls a ltres, us fem una c rida a fi que entre 
tot puguem construir-la. Teniu la porta oberta, perquè aquí hi ha 
hagut: 

- Reconciliació en tre l'Esglés ia i el poble ; 
- Reconciliació entre c reients i no c reie nts ; 
- Reconciliació entre joves i grans ; 
- Reconciliació entre els vinguts d 'altres regions i els nascuts 

en aquesta terra; 
Reconciliació entre la fe i el s se nyals que en donem; 
Reconciliació de l'home amb ell mateix ; 
Reconciliació de l'home amb Déu ». 

Lloc obert i d'acolliment 

A partir d 'aques ts fets, la Casa de Reconci liació ha estat per a 
nosaltres, a l barri, un s igne constant d'allò que entenem per Es· 
glés ia: un lloc obert a tothom. Ens hem encarrassa t per a di ssoldre 
tota mena de fronteres que ens separin. I en això e ns queda encara, 
sens dubte, un ll arg camí a recórrer. 

Lloc obert a tothom vol di r , és clar, prime r de tot , que a ningú 
no se li pot barrar e l pas, si busca la Reconciliació de veritat. La 
Casa, doncs, en anys de dictadura i de negació dels drets més e le
mentals del poble, restà naturalment oberta sempre al poble i a les 
seves organ itzacions de base, s indicals i polítiques. 

En tot moment ta mbé -i dir-ho ens omple d'alegria- la Casa 
ha estat oberta a la gent més bandejada , a aquella que no és rendi
ble políticament. 

Lloc obert a tothom també vol dir un esforç real i concret pe r 
a descobrir a llò que tenim en comú, per a ba ndeja r allò que és pura 
escorça i apa rença, per a coincidir en allò que és essencial superant 
a llò que és accessori: la ideologia, la llei, el sentiment de grup, la 
simbologia pròpia ... 

Lloc obert a tothom vol dir també finalm ent , i sobretot, que a l 
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bell mig de la Casa hi hem parat taula per a to ts, ta l com ens manà 
de rer aquell qui ens acull a tots. 

Eucaristia, Regne, Festa 

Aquesta taula és per a nosaltres lot un altre signe ben eloqüent. 
es la taula de l'Eucaris tia per a aquells que poden veure més e nllà 
d 'un pa i un vi im mediats. tS la ta ul a de l'a mis ta t pe r a molts altres 
veïns que s'han trobat a mb nosaltres (i que ells anomenen «els 
cris tians») per a afirmar que és bo d 'asseure's a taula jun ts, de 
compartir el que som i ten im. Ningú no sap quan , en aquesta taula, 
se n'hi farà present una de més gran : la taula on serem tot s aple · 
gats superant tota divisió, aquella que nosaltres a nomenem la taula 
de l Regne. Però el nostre deure és d'anar-la prefigurant en assaigs 
reiterats, fins que arribi. Compartim doncs, de moment, la Fes ta 
de trobar-nos junts, de sen tir-nos a prop els uns dels altres, de 
saber que no hi ha murs reals de separació, de veure'ns reconciliats. 

Aq uesta festa, d 'una manera més solemne i s ignificativa, la cele
brem Ull cop l'any i l'anomenem «la Fies ta del cordero». es un 
s igne de comunió que exp l'essem me njant junts i repa rtint ,nos (C01TI 

a s igne) uns xais, tot d ient-nos que pre nem un ma teix menjar per
què som un ma teix poble. 

L'Església, una presència 

A la Casa de Reconciliació (que és la parròquia de l nos tre barri) 
no hi ha pas gaire cul te. Només un cop la setmana celebrem l'Eu
caris tia al voltant de la taula. Així, l'Eucaris tia esdevé a poc a poc 
la veritable assemblea setma na l pe r posar en comú to t a llò que ens 
uneix: el Senyor, l'alegria, els problemes, i la vida i la mort. Al 
voltant de ]a mateixa ta ula e~ fan els més aviat poc nombrosos ac
tes de sacramentalització. Al voltant de la mateixa taula es ran 
festes del barri, assemblees de to ta mena, escola per a adults ... 

Molts veïns del barri no acaben de saber exactament com qua, 
li ficar aquesta Església. es relativament corrent de sentir dir amb 
to d'estranyesa: «¿Pero esta es una Igles ia ?» Val a dir que aquesta 
exclamació és més aviat de sorpresa, de desconcert davant l'in
esperat. En cap moment no indica un refús. Al contrari, superada 
la primera sorpresa, sembla que tothom trobi tan natural aquesta 
imatge d'Església. Fins i tot e ns atreviríem a dir que la troben 
avantatjosa respecte de la imatge que en tenien, més sacral i més 
cú1tica. 

52 



La Casa, doncs, és present a l barri ara fa ja més de cinc anys. 
I aquesta és l'Església que molls somiàvem : una nua presència. 
Les seves soles parets ens parlen sense parar de solidarita t, de 
reconciliació, de portes obertes, de fragilita t i, sobretot , sobretot, 
de tau la parada ... Qu ina altra cosa haur ia de ser l'Església? 

Interrogants 

Tot plegat, natu ralment, ho hem viscu t des d'u na gran fragil i
tat; que vol d ir no solament Ics li mi tacions pròpies de la feb lesa sinó, 
sobretot, molts interrogants. No to ts ho veiem to t igua l. No tot és 
tan senzill com escriure-ho. l, a més, els anys passen: el context 
canvia mo lt. I nosaltres segura ment també ... 

Amb to ta certesa, a ixí és COln havia de ser s i la nostra volu ntat 
e ra de construir una Església pobra, q ue ha perdut an tigues segu
re ta ts i procura no substi tui r- Ics per altres de noves , per poder 
aix í com partir més de prop e l destí d'aquest poble que Déu estima. 

Quins són e ls camins de la Reconciliació? Com reconci lia r aquells 
que són di ferents, sense uniformar·los ni tergiversar la pròpia 
identita t de cadascú ? Com fe r que l'Església no sigui solament una 
Església per al Poble, s inó q ue sigui el Poble, sense cau re en un 
reduccioni sme fàcil i empobridor ? Com ... ? 

No cre iem pas haver trobat solucions màgiques a tan tes qües
tions. Ni pre tenem haver t robat el camí. Però amb bona voluntat 
comuniquem allò que per a nosaltres ha es ta t un camí, el nostre, 
e l que hem ana t fent «cum timo re e t tremore», entre molts dubtes 
i angoixes, amb la il'lusió de fe r present enmi g de l nostre barri 
aquella Reconciliació que Jesús ha testificat. 
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LA NOSTRA PARRÒQUIA 

JOSEP M. ANGlADA, JOSEFA PONT, ROBERT VENDREll 

El testimoni que segueix ha estat aportat per tres membres 
d'un equip de cristians adults de Manlleu que es reuneix periò
dicament. Aquest equip nasqué en un temps de fort moviment 
político-social i amb una clara decisió de compromís en aquests 
mateixos camps. Sense abandonar la dimensió cris tiana de les 
seves revisions (els membres, individualment, són de procedència 
creient) més aviat prescindiren de l'Església «orgmútzada» per 
a tornar-s'hi a apropar, crít icament, més tard. Aques t breu his
torial de l'equip, el lloc on es troba ubicat, junt amb el que ells 
expressen pot ajudar el lector a descobrir què és el que aquests 
cristians esperen de la comunitat cristiana. També el lector podrll 
deduir, encara qt~e no hi consti expressament, lll lò que no n'es
peren, de la comunitat. 

La fe en la vida 

La vida ens ha fet conèixer, des de molt petits, un lloc on 
poder manifestar la nostra fe, tant individuaJment com amb 
les persones que ens envolten, que van des dels nostres avis fins 
a la primera autoritat del poble. 

Parlar avui de la parròquia no és una cosa fàci l, perquè o 
es cau en un extrem o en un altre. Però, ara que som grans 
i capaços de mirar-nos les coses més tranquiHament, veiem la 
parròquia com un medi importantíssim de comunicació de la fe, 
com una comunitat on poder rea litzar allò tan vivencial que 
t.robem en la vida dels primers cristians, una verdadera comu
nitat on la pràctica de la fe és la mateixa vida. Vida, per altra 
banda, carregada d'angoixes, des de la situació d'injustícia que 
pot viure un sindicalista fins a les preocupacions d'una mare de 
família. 

Per nosaltres, la parròquia ha d'enfrontar-sc a diverses difi
cultats, que a l'hora de fer una crítica testimonial s'han de tenir 
molt presents. En primer lloc, congrega gent molt diversa, amb 
formes d'entendre la fe molt diferents. En segon lloc, ha d'en
frontar-se a un sistema d'organització jeràrquica que moltes 
vegades frena la seva evolució progressiva i les diferents formes 
d'actuar i d'entendre la comunitat cristiana. 



Coses positives: grups, catequesi , obertura 

En la nostra parròquia hi ha coses molt positives. Fomenta 
i potencia les comunitats de base o grups de fe a diferents ni
vells i també una petita coordinació entre aques ts grups (encara 
que el sistema de fer-ho és, segons e l nostre parer, molt primari 
i bastant millorable). E l que no es veu gaire clar és com encabir 
aquests grups dins la gran comunitat cristiana, perquè es corre 
el perilI de crear una Església paraHela. 

La nos tra parròquia és oberta i accepta tot tipus de col
laboració en e ls seus actes, vingui de qui vingui l'oferiment. 
Intenta que moIts actes re ligiosos tinguin un aspecte obert i de 
participació, com poden ser Ics celebracions penitencial s (que 
et fan sentir més comunitat), la celebració nadalenca i la cele
bració pasqual. Ara bé, s'hauria de buscar un camí de continuitat 
en aquesta participació. 

Funcionen també diferents grups de catequesi a tots nivells 
a més dels específics de primera comunió i de conf-irmació. la 
qual cosa assegura una formació i sensibilització en les qüestions 
de fe als nos tres infants, adolescents i joves, alhora que fa créixer 
i que enriqueix la nostra comunitat. 

Un dèficit I una aspiració: el compromís social 

Quant a l seu compromís social, sí que hi trobem a faltar 
moItes coses. La parròquia, durant molts anys, ha donat privi
legis, to t beneficiant-les i honorant-les, a unes classes socials opo
sades a la classe treballadora. No ha fet la feina que li tocava 
de denúncia de la injustícia i de treball al costat del pobre. 
L'home que no té res, aquell que fa jornal i mig o està en atur 
no se l'ha sentida mai seva, la parròquia. El missa tge de Crist 
no ens pot arribar si és ensenyat per part de qui ocupa l10cs de 
privilegi. 

Trobem a faltar-hi, per tant , la llibertat de sentir-s'hi com a 
casa , perquè la parròquia encara no és la comunitat que nos
altres voldríem. Un sentit profund d'arrelament en la vida del 
poble, de solidaritat amb els qui ja han fet una opció cap 
a l missatge de Crist des d'un compromfs en la vida. Una de
finició davant fets com les eleccions sindicals, els joves en atur, 
aquells que encara no han pogut començar a treballar, els tre
balladors que es troben parats després de treballar trenta anys 
o més en una mateixa empresa, e tc. 

Esperem, però, poder anar trobant la vertadera comunitat 
parroquial com a nucli central i d'unitat en la nostra vida. 
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ACOLLIMENT I CULTE A 

SANT FELIP NERI DE BARCELONA 

ANTONI M. SERRAMONA 

¿Què hi fan una Església i un convent com l'oratori de Sl. Felip 
Neri de Barcelona, al bell mig del barri de la Seu, a dues passes 
de la catedral, en un arxiprestat de deu parròquies, amb set 
capellans diocesans de vida en comú sense vots, un cop desdi
buixada aquella missió específica del ministeri de la confessió? 
¿Què hi podrien fer? ¿Què hi haurien de fer? Heus ací les qües
tions que mirarem d'anar responent. 

Cal no enganyar-nos i dir d 'entrada que fem el que podem 
-més O menys com tothom- i que podríem fer moltes coses si 
ens posàvem a plantejar seriosament l'acció pastoral del centre 
de la ciutat amb una mica més de realisme a l'hora d'analitzar 
i una mica més de creativitat a l'hora d'assajar respostes. Vo ldria 
mirar-me aquest plantejament ---el plantejament que ens hem 
fet- senSe triomfalismes, certament; però també sense aquell 
punt d'iconoclàstia que de vegades ens ha abocat a abdicacions 
fàcils. 

El marc i els interrogants 

Totho m coneix, o pot intuir, què representa sòcio-cultural
ment el centre històric d'una gran ciutat com ara Barcelona. 
S'ha anat convertint en despatxos i botigues . Té l'aspecte d'a
questa massa de gent anònima -turistes, badocs, consumidors, 
jovent i gent de pas-, que es veu afavorida per l'illa de vianants. 
J::s lloc adient per a activitats culturals i turístiques i també 
per a la delinqüència fàcil i anònima i la prostitució més clàssica . 
Els habitants «de tota la vida . se n'han anat, i els immigrats, 
així que arriben, fan cap a les pensions que hi proliferen. Breu
ment, és el punt més qualificat del que anomenem la civilit
zació urbana . 

D'aquesta primera consideració se'n deriven un seguit de pre
guntes inquietants: ¿com ser-hi presents d'una manera renovada 
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signi ficat iva i efi caç?; ¿no caJd ria pensar en una acció pastora], 
de l -diguem-ne- vianant , d 'aquell que, segui n t un rit me d ia ri 
o setmnna l, ha de passar unes ho res a l centre?; ¿no s'hauria 
de com pta r amb l'a tractiu mateix de la zona, que es presta a 
posar de re ll eu ce rtes ofertes que en a ltres indrets potser no 
h i escaurien tant ? 

Però hi ha més. L'organit zació eclesiàs tica ac tual, hereva de 
temps antics, hi té una presència molt notable : un arxip res ta t 
amb deu parròq uies (i nclosa la Ba rceloneta), amb la catedral 
i la cú r ia; una bona dotzena dc com unitats re ligioses mascul ines 
i femenines ; esglés ies de va lor a rt íst ic s ingu lar; un cle rgat major 
d 'una gra n honestedat i ded icació, pe rò no propens a certs en
grescaments pastorals. I diria encara que una certa sensació que 
no hi ha gran cosa a fe r i que tot s plegats ho ane m deixan t 
mori r. 

D'aquestes conside racions es desprenen un seguit d'inte rro
gants que decididament caldria posar dam unt la ta ula: ¿N'hi 
ha prou de dir simplement que ens hem d'anar fent a la idea 
que cal comença r a tancar parròquies?; ¿no ca ldria intenta r una 
especialització de ls cent res de culte, de ca tequesi i de diaconia, 
com a lgú ja ha insinua t?; ¿per què el clergat jove -el poc que 
hi ha- defui g aques tes zones? 

Esti c escrivint aques ta aportació des de l'Ora tori de Sa nt Fe
lip Neri: una Co ngregació de cle rgues - actua lment se t- de vida 
en comú sense vots, amb un ric patrimoni hi stÒrico-espiritua l. 
amb una ubicació - diuen- privilegiada -església, convent i pl a
ça-, i que experimenta, a lhora la urgència i la dificulta t d 'adap
tar-se als nous temps. 

Ta mbé dins de casa sorgeixen un cúmul d'interrogants que no 
semp re ence rtem a respondre. Canònicament som d iocesans, in
ca rd inats de sem pre a la diòcesi. Un cop desapa regu t e l m in is te ri 
especí fic que la tradició més que les cons ti tucions ens ha a tr i
buït, ¿ hem de res igna r-nos a ser una residència pe r a diocesa ns 
o tenim una. apo rt ació a fe r com a comunita t? Més concre ta
ment, ¿hem d 'abocar~nos a les demandes que ens vénen dels 
o rganismes diocesans o bé hem de servir l'Església aprofund int 
en e l nos tre carisma?; ¿hem d'escolta r Ics veus que ens farien 
anar pe ls camins d 'una quas i-parròqu ia de tipus persona l (en
trant necessàriament en competència amb les de la zona), o hem 
de cercar sortida per un altre camí? 

Es tracta de to t un seguit de consta tacions qüestionaments 



que interroguen profundament el que fem i e l q ue pod ríem fe r. 
No és, doncs, fàc il encerta r e l diagnòstic n i les receptes de l'ac
titud pasto ral que ca ldrà prendre des d 'un lloc com el nostre, 
no gaire di stant de tants a lt res cen tres d'Església, parroquials 
i conventua ls_ Si ho he posat de re lleu és per guardar-nos de 
triomfalismes i d'abd icacions fàcils: ja ho he escrit abans. 

Les línies del treball actual 

Diria que fem ben poca cosa. Subsistir amb una mica de digni
tat, més o menys com to tho m. Amb tot vo ldria s inte titza r en uns 
quants punts breus e l que podria ser la nos tra apo rtació aquests 
darrers anys sota e l s igne de la re presa. Tot procés de reno
vació és més avia t lent. Per a ixò ens hem fixat un període de 
cinc anys per a poder realitzar alguna cosa amb garanties. Enmig 
hi ha l 'Assemblea diocesana que pot donar j oc a realitats com 
la nos tra i cal esperar una mica més de claror en e l punt sempre 
delícat de la coHaboració dels centres de culte dels religiosos 
i les parròquies. Per tot a ixò el balanç és necessàriament molt 
provisional. 

I. Un pr imer pun t de la represa mira de cara endins . Si CD 

parlo és perquè una monografia té sempre un cert caràcter 
de confess ió. A dins de casa, doncs, ens hem proposa t de 
«romandre», de subsisti r, si pot ser amb una certa dignitat. Vol· 
dríem no abdicar, convençuts com estem de la validesa, avu i més 
que mai, de l'es til de vida ora torià - i no oblidem que des dels 
inicis va ser un contrapunt a l'eufòria de la contrareforma-, 
ama rat tot ell de la més genuïna lli bertat, de pie tat s incera i 
de serve i a la comunitat diocesana. Es tem condem nats a en
tendre'ns i a assajar, d'acord amb les noves demandes i neces
s ita ts, un estil de vida comunitària que compagini una plu ra
lita t de dedicacions pastorals amb una presència específica de 
to ts e ls que pa rtici pen d'aquesta vida oratoriana. Aquest plan
teja ment té pocs resulta ts visibles. Però ens és fo namental i és 
a la base del que després poden ser actuacions. 

2. Fer de l'ora tori un lloc de pregària personal comuni-
tà ria. Per coherència amb els propis orígens i amb la pròpia 
identitat, i perquè reconeixem que ens hi ajuda -amb el s ilenci 
sobretot- el mateLx emplaçament. L'«oratori vespert í», que ar
renca del ma teix St. Felip, ha estat una pràctica cons tant dels 
oratoris: una pregària en comú que ha anat revestint diverses 
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formes del d 'aquelles reunions in fo rma ls de pregària dels segui
dors de Fe lip a la seva mateixa cambra, i que sempre ha estat 
caracteritzada per ser fe la en comú entre els preveres de la Con
gregació i els fidels . 

Intente m, doncs, res taura r l'oratori vespertí. t.s la pregària de 
les Vespres tot seguit de la missa vespertina. Un oratori més 
preparat i solemne configura els caps de setmana, d es del di
vendres , com a dia penitencial, fin s a les vespres cantades del 
diumenge. Creiem que hem d 'aprofundir molt més aques t as
pec te de la «litúrgia de la pregària. amb totes les seves pos
sib ilitats, que un cert afany de renovació litúrgica de vegades ha 
pogut menysten ir per a llò que «tot és pregària». 

3. Un altre punt de renovació és donar lloc a l naixement 
de realitats de tipus catequè tic o apostòlic adaptades a ls diver
sos a mbients i edats. Per l'es til del que cre iem que ha de ser 
u na comunitat cris tiana. Pr imer fer né ixer realitzacion s; més en
davant que ne ix in les es truc tures que calguin : i aq uí no vol
dríem córrer. 

4. Te nim consciència de viure e n un lloc privilegia t: una 
casa à mpl ia feta pe r a la vida solità ria -en comú. ':'s a llò de 
«carto ixa n s-seculars », que de ie n de ls felipons. Som consc ie nts, 
però, que e ns cal emprar amb sentit fun ciona l i obert e l mateix 
concepte d 'espai. Això vol djr obrir-se a nous plantej a ments. E s 
fa d ifícil la tr ia d'activi ta ts a què donar acolliment. De mo ment 
he m dona t cabuda en la nos tra església a tot un seguit de «con
certs» que empalmen perfectam ent a mb els nostres orígens i 
amb la tradició de la casa. La construcció del nou orgu e té aquest 
sentit : obertura a la cultura musical com a una dimensió de la 
vida de l'espe rit . 

Ta mbé com pt a l'obertura de la mateixa casa a activita ts pas
tora ls o c ultu rals: pe r exemple, les jornades d 'un grup o movi
ment, o les expos ic ions, sempre que es man tingui una tònica 
de respect e a l'a mbie nt de si lenci i pa u , i que hi hagi gara nties 
d 'una certa qua litat. Per això hem de ixat lliure la pla nta i he m 
tras lladat to ts e ls serveis comunitaris als pisos supe riors. 

Aquest pun t no és gens fàci l, per dues raons: primer de 
to t, perquè comença a impe rar una idea una mica demagògica 
sobre els loca ls de l'Església . i segon, perquè no sempre és fàci l 
ma nte nir el crite ri de qualitat i dign itat. En aques t sentit ja 
he m experimenta t més d'un disgus t. No és suficient la bona fe. 
Ens ca l acumu la r una experiència i un sentit de la mesura que 
ja ens van dona r les reunions del pe ríode de la cl andestin ita t. 
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5. Acollimen t i consulta ha n esta t u na al tra de le consta nts 
de casa, sobre to t o rientades a la confess ió ind ividua l i a l consell 
o direcció espiritua l. Voldríe m conti nuar per aquest camí, però 
reconeixem que ens és difíci l. Ca ldria m untar un servei d'acoll iM 
ment i orien tació amb perspectives noves. Pe l que veiem , hauria 
de contemplar l'aspecte més as istencia l i e l d'orientació, tan t 
pe l que fa a acti vitats per a la joventut , com a l'en focament de 
problemes pe rsona ls. Pe rò no pot ser obra d'aficionats i ca l un 
bon equip de gen t que, per ara, no tenim. Potser es podria pensar 
a concentrar en un mateix lloc d iverses enti tats i iniciatives que 
j a fan aquest se rvei, cadascuna en e l seu àmbit. 

Tota una a ltra cosa és repla ntejar e l sentit de l sagra ment 
de la reconc il iació. L'Església, en conjunt , ha avançat pel que 
fa a la dime nsió comunità ria de la penitència; però a cos ta , 
potser, de la dimensió més pe rsona l. Sí, ja sé que hi ha moltes 
coses a di r; però un té la sensació de fons que el més humà 
de ls sagra ments, aq uell en què la pròpia limit ació i el propi 
pecat es to rne n gràcia, se'ns n 'ha a na t de Ics mans , bàsicam ent 
per u n pèss im exe rc ic i, pe r una pèssima adm ini s tració. 

Oberts a la recerca d 'un nou model 

Ja he m insinuat a lgunes de les pistes per on volem camina r. 
No tenim cap ga rantia d'encert , però no tenim tampoc cap pressa . 
He m de fe r recurs moltes vegades no a la improvisació o a la 
modernitat a tot preu, s inó a aquelles actituds que han de ser và lides 
per a tothom. Pe r exemple, l'acceptació dels risc i d el ma teix 
fracàs. Ta l com deia un bon felipó, les nos tres cases - pe r la 
feblesa del s is tema de mocràtic i pe r l'autonomia de la in s t i
tució- poden desaparèixer amb faci litat ; però amb més facilita t 
e ncara poden né ixe r. Cal tenil-·ho present. Com també ens cal 
fer recurs a una combinació del seny eclesia l amb Ics ex igències 
dels temps i a mb e l sentit de la petita i la gran tradició de la 
casa, ca racteritzada per la diocesanitat, la secula rita t i la cata
lanitat, juntament amb un sentit ponde rat de la pie tat senzilla 
i popular (J. de C. Laplana: . L'Oratori de S t. Felip Ne ri . ). 

La recerca de models, doncs , ha de combinar, al nostre pa
rer, unes actituds de fons amb una atenció real a les demandes 
i als buits que els temps suggereixen, molt situats en l'àmbit 
ciutadà i en la zona d'Església que ens correspon. Diria que 
no ho podem fer sols. Se'ns fa evident aquell idea l d e la ' pas
toral de conjun t » que combini extrems que en altres èpoques 
-justificadament o injustificada- s'han presentat com a contra-
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posats: culte i compromís, sagraments i apostolat , diocesans i 
re ligiosos, movimen ts i comunitats, acolliment i continuïtat, tas· 
ques diocesanes i vida en comú ; i tants altres aspectes que con· 
siderem urgents. Un sempre està tempta t d'espera r que ho donin 
tot fe t les assemblees o les estructures renovades. S í, ca len aques
tes, però sense oblidar que no més les fa n possib les i viables 
els assaigs i els tempte igs de cada comunitat i cada ins titució 
en e l seu à mbit. 

Per acaba r, direm que vo lem esta r atents a aquell s models 
que de fe t exi ste ixen, tant en la nostra Esglés ia local com en 
altres esglésies; no es tracta d'importar models sobrevinguts, s inó 
de passar-los pe l sedàs de la nostra peculiar sensibilitat i les nos
tres necess itats. Així ens fem sensibles, per exemple, al que pu
guin representar l'oratori de Londres o el de Brescia, o al plante
jament que va re r la diòcesi de París per a la pastoral del centre 
de la ciutat, amb punts de re ferència especialit za ts com Sl. Ge r
vais per a la vi da monàs tica o Sl. Eustache al cos tat de Les 
Halles, o la mate ixa otre Dame. 

Hi ha molt camí per córrer, com es pot veure. 
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UNA EXPERIÈNCIA DE 

CENTRE SOCIAL A MATARÓ 

JOSEP M. BOSCH 

El barri i la parròquia 

Edificats en terrenys d'antigues pagesies que anaren reculant 
a mesura que avançaven unes construccions descontrolades i des
proveïdes de pla general (que no arribà fins a l 1975, quan ja s'ha
vien pràcticament configurat), els barris de «El Palau» i 1'«Escor
xadOT» tencn en l'actuali tat uns dos mil habitatges per a una pobla
c ió d'unes deu mil persones. S'iniciaren l'any 1955 amb uns blocs 
destinats a abolir el barraquisme de Mataró . Posterio rment , diver
ses iniciatives d'estalvi, ciutadanes i particulars, els anaren confi
gurant. En gran part estan habita ts per treba ll adors; també hi viuen 
funcionaris i mestres es tatals. 

Urbanísticament, tcncn coberta l'estructura viària, encara que 
amb moltes deficiènc ies. Una zona verda de nou mi l metres qua
drats en constitueix e l pulmó. 

Com tots e ls altres barris de la ciut.a t, pateixen de manca de 
planificació prèvia dels equ ipaments públics, però aquí el fet es 
veu agreujat pel veïnatge d'un a ltre ba rri , Rocafonda, de propor
cions gegantines, que hi ve a sumar els seus dèfici ts. Els únics 
eq uipaments prop is són un merca t petit , cobert, i un altre de set
manal, al carrer. Escoles, gua rderies, assis t.ència sanitàri a i altres 
serve is són comuns amb Rocafonda, on es troben s ituats. Un ed i
fici acull la parròquia i el Centre social, veritable Centre cívic del 
barri, promocionat per aquestes dues en tit ats i realitzat amb e l 
suport popular de tot e l barri_ 

L'any 1965 es creà la Parròquia de Sl. Simó, amb tres sectors 
clarament diferenciats: el de baix a mar, ci de la pagesia i e l de 
dall. Aquest, que comprèn els barr is del Pa lau i l'Escorxador, té 
un creixement demogràfic ascendent i unes característiques socio
lògiques claramen t diferenciades dels a lt res dos. Ben aviat s 'hab i
lità, al seu bell mig, un local per als serveis de cuite i els altres 
re laciona ts amb la vida parroquia l: era pels volts dc l'any 1968 . La 
preocupació social que caracteritzà, en aquell moment, una bona 
part dels parroquians més actius, els portà a preocupar-se dels pro-
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ble mes derivats del creixement desorbitat, fruit , sobretot , de l'arri· 
bada de famíli es d'altres terres. 

Per a fer front a l greu problema de l'alfabet ització, es posà en 
marxa l'escola nocturna «Abat Escarré» amb aquesta divisa: «La 
cu ltura és, pe r al món obre r, el primer pas de la seva promoció». 
L'escola treba lla en l'a lfabetitzac ió i la eultura lització de treballa
dors ad ults i joves, compta amb un centenar d'alu mnes i amb nom
brosos pro fessors, i elabora tot un programa d'actuació que és 
revisat periòdicament. 

El Centre social 

Però diverses circumstàncies internes i externes (canvi del rec
tor, classes noc turnes als centres d'ensenyament de la ciutat, ob
tenció de l certificat de graduat escolar, e tc.) fan inviable la seva 
continuï tat. Aleshores és quan gent que portava l'escola i gent que 
treba llava a la parròq uia es plan tejà de constitu ir un Cen tre social. 
El projecte va prosperar per la i¡'¡usi6 dels seus promotors i el 
suport de la Càritas interparroguial de Mataró. Som a l'any 1972. 
Quatre anys més tard obté e l recone ixement d'enti tat jurídica autò
noma depenent de Càritas diocesana. El Centre funcionà en un 
loca l de lloguer fins a l'any 1978 , en què foren in augu rades les noves 
dependències, prou espaioses, en l'edi fi ci constnllt juntament amb 
la parròquia. 

El Centre socia l va ser promogut per unes persones que veien 
la necess ita t de proporcionar un millorament social, cultural i humà 
a tots els residents a ls barris del Pa lau i l'Escorxador. Des del prin
cipi, s'hi realitzen to ta mena d'activ itats connectades d irectament 
amb Ja problemàt ica de ls barris: hi ha grups de jovent i de matri
monis, un gi-up d'esplai infantil , una biblioteca, un gl-up de sanitat 
i un d'urbanisme, cinema p'er a la quitxalla e ls diumenges. 

El Centre socia l ha es tat una entitat oberta. Hi ha treballat gent 
del món obrer i gent de diferents partits polítics, gen t d'Església 
i ge nt de fora. To ts units per l'afany de realitzar una tasca social 
i respectuosa de la independència ideològica i l'autonomia del Cen
tre . La seva «política » ha esta t de treba llar pe l progrés humà del 
barri i lluitar per la democratització i la ca talanització de la socie
la l. Independència i obertura n'han estal sempre e ls tre ts essen
cia ls. 

El Centre ha acollit totes les iniciatives del barri (culturals, es
portives, e tc.) i ha ajudal, donat SUpOrL i fins promocionat, s i calia, 
to ts e ls moviment s re ivindicatius i socials. Ha acollit entitats que 
treballen en camps com l'esport (hi ha un club de fu tbol, un de bàs-
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quet i un de petanca) o les sardanes (hi ha una colla sa rdanista ). 
Ha treballat en e l camp de l'urbanisme, de manera que van ser 
fites importants la coberta del canal i la consecució d 'un parc per 
a l'esplai de tota la barriada en un te rreny destinat a habi tatges, 
com a fruit d'una mobilització responsable de tots els veïns, els 
quals van confeccionar el projecte d'ordenament i van assessorar 
i controlar les obres. 

Una realització on la coHaboració realment assoleix fit es ben 
inte ressants és la Festa Major del barri que, des de fa quat re anys, 
celebrem per les festes de Sl. Joan i Sl. Pere. També hem aconse
guit de fer un camp d 'esports en terrenys propers. l actualment 
funcionen una escola d'adults, classes de ca talà, un cicle de cine· 
fòrum i s'ha iniciat una biblioteca que porten uns grups de joves. 

El Centre ha estat també e l canalitzado r de la problemà tica del 
barri en el nivell de la ciutat: ha estat present en totes les accions 
globals com a membre de l'an tiga Coordinadora d 'en tita ts cíviques 
de Mataró, i ha coHaborat i collabora amb altres centres i associa
cions de veïns. D'altra banda, e l Centre ha actuat com l'inte rlocutor 
del barri amb l'Ajuntament i ha realitzat una informació puntual en 
afers de tanta transcendència com la confecció del Pla general d 'or
denació urbana o les primeres eleccions municipal s: e l Centre va 
presentar totes les candidatures i al mateix temps els donà un 
informe comple t de la situació i les necessitats del barri. 

Seria incompleta aquesta visió del Centre social . El Palau. si 
no parléssim de la problemàtica dels joves. Aquests, immersos en 
una societat on la droga, e l consumisme i la delinqüència són pa de 
cada dia, requereixen una atenció molt especial. El problema de 
l'alur acaba d'espesseïr un panorama ja prou dramàtic. Però la 
nostra tasca en aquest camp és molt limitada, sobretot pe r manca 
de gen t amb vocació per a portar-la a te rme. Aquest és en l'actua
litat un dels objectius prioritaris. 

Les decis ions han estat preses sempre per acord comú de tota 
la gent que hi treballa, tant ara com en èpoques anteriors. Les 
reunions de Junta, motor de les activitats, han estat sempre verita· 
ble s assemblees, on els socis, i en general tots els veïns del barri, 
han dirigit les accions a analit7..ar. 

Diguem per acaba,- que el Cen t re ha pali t de fa lla d 'organi tza
ció interna: la seva in frastructura és feb le i ara es troba amb una 
manca creixent de gent que vulgui agafar-hi responsabilitats. La 
seva tasca ha estat difícil i no fàcilment entesa; per això hi ha pocs 
militants. Tots els qui el porten procedeixen d'antics moviments 
d'Església, que han estat com una mena de pedrera d'on han sortit 
gran nombre de persones que avui ocupen càrrecs de tota mena, 
en partits, organitzacions i organismes públics . Però no s'hi han 
incorporat elements nous, joves i renovadors. 
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INTEGRACiÓ ESCOLAR 

A LA VILA DE CASTELLTERÇOL 

JOAN MERCAD~ 

En Joan Mercadé és m est re «nacional»: mestre, per vocació; 
«nacional» per opció conscient i voluntària i ben sovint renovada. 
Aquí ens explica el procés d'integració que han viscut les diverses 
escoles de Castellterçol, en el desenrotllament del qual ell sempre 
ha estaI fical i del qual -i en dir-ho no voldríem pas ferir la seva 
modèslia- ha estaI el pal de paller. La seva opció, en el fon s, l'ar
renglera -i ja fa temps que hi é s- en l'alternativa de «cris tians a 
l'escola» . 

les files del eami seguit 

Comencem per unes efemèrides reveladores, viscudes des de 
l'agrupació escolar mixta R. Albó, entitat docent composta d'una 
unitat de pàrvuls, una de nenes i una de nens, absorbida per 1'actual 
coHegi comarcal d'EGB Ramona Calvet Picas, que té 360 alumnes, 
procedents de les localitats de Castellte rço l, Granera, Castellcir 
i Sant Quirze de Safaja, i una dotació de 16 professors. 

L'abril de 1964 es renova la Junta municipal d 'ensenyament 
primari: passa de s is membres a deu i hi és representat el coBegi 
de la Immaculada, regentat per germanes carmelites. 

El febrer de 1965 dues escoles «clandestines» (segons denomi
nació de la jerarquia docent), són amonestades severament a fi 
que legalitzin la seva situació. Alhora es crea un amb ient propici 
a tirar endavant una concentració escolar, amb menjadors i trans
port gra tuïts, que hav ia d'afavorir els nens dels llogarrets veins 
Granera, Castellcir i Sant Quirze . Abans d'acabar el curs, ja tanca 
una de les escoles. 

L'abri l de 1966 e l Ministeri aprova la concentració escolar de 
Caste ll te rçol. 

El juny de 1967, el mestre de l'escola «naciona¡' proposa un pla 
d'integració de totes les escoles de la localitat - públiques i pr,
vades- a fi de poder atendre bé les exigències d'un ensenyamen'l 
primari que cada vegada es faria més exigent. L'octubre es clausura. 
l'altra escola particular: el mestre que la regentava s'integra a l'es-
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cola nacional i l'Ajuntament lloga, per a finalitats docents, el local 
de l'acadèmia. 

El 1968 s'aprova el projecte de creació d 'un coBegi comarcal 
d'EGB en e ls terrenys cedits per ]a senyora Ramona Calvet Picas. 

El juny de 1970 sembla imminent la construcció del nou edifici 
destinat a coHegi nacional.. 1 és en aquest moment que el coNegi 
de la Immaculada topa amb la dificultat d 'integrar una pobtaciO 
escolar ctivictida per a tormar cinc cursos d'ensenyament gencl 'al 
bàsic, la qual cosa no és factible ni rendible. l'''er aquest mOllU ar· 
nOem a acords formal s i establim un primer assaig d'integracJO 
escolar, per al curs 1971-72, de Ics dues escoles que restaven ooer
tes: la nacional i la de les germanes carmelites. Així estab lIm eis 
cinc cursos obligatoris d'ECB, que es faran alS localS de l 'escola 
nacional, de les germanes carmelites, de ¡'acadèmia I en una sala 
de conferències de la parròquia, i que seguiran un regim de co
educació. Els nens d'lI a 14 anys van a l'escola nacIOnal ; IcS nent!s, 
a Ics carmelites . A la plan tilla de mestres nacionals hi ha ducs 
carmelites, el professor de l'acadèmia suara clausurada definitiva
ment f els mestres nacionals. 

El menjador escolar és adminislrat per Ics germanes carmell· 
tes. Aquest fet fou decisiu: les germanes tenien residents durant 
l'estiu i els alumnes de les escoles durant l'hivern; aixl tenien t re
ball per a tot l'any i podien acollir-sc a la Seguretat social. 

El 4 de setembre de 1971 s'inaugura el col·legi comarcal d 'EGB 
. Ramona Cal vet Picas', el qual acull tots els nens de Castellterçol 
i Granera i els de segona etapa de Castellcir i Sant Quirze. 

Aquest coHegi compta avui amb una població escolar de més de 
350 alumnes; i amb un profesos rat suficient i molt qualifica t: Ió 
protessors d'EGB, dels quals onze són propietaris definitius , tots 
e lls professors de ca talà, tres són propie taris provis iona ls en espera 
de ser integrats al centre, i dos in terins. u 'aques ts se tze protessOJ s 
només dos són de parla castellana: e l que fa llengua caste llana i la 
que ta ciències socials. 

El sentit del nostre treball 

¿Com ha estat possible establir aquesta saludable simbiosi entre 
les escoles nacionals i les particulars? 

Crec que els recursos més valuosos ens han pervingut per la 
constància, el desinterès, la bona voluntat de tots - autoritats, 
mestres, pares ... - i per tenir clara la idea que l'escola ha de ser 
el menys institucionalitzada i ci més alliberada dels privilegis d'es
calafó possible. 
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Creiem en una escola nacional vigorosa, viva i incardinada en 
el poble, en la qual comptin, en primer lloc, els interessos dels 
nens, on s'escoltin i s iguin ateses les opinions dels pares i que res
pect i la integritat dels mestres. 

Que aquesta escola és possible, ens ho diu el testimoni viu de 
Castellterçol, on a hores d'ara no hi ha més que una sola escola : 
l'escola nacional, oberta a tots els nens de la vila i dels llogarets 
veïns. 

Ocs d'ctquest any som escola plenament ca talana: fem totes les 
àrees en català, la ll engua ca tal ana és objecte d'un aprenentat ge 
preferent, i també pretenem assolir objectius importants en e l camp 
de la hi stòria, la geografia i l'a rt dels Països Cata lans. Alhora som 
co nscients que la nos tra escola ha de ser fidel a Cas te llterçol. Per 
això, 

- respec ta e ls seus costums, festes i trad icions , creences. ins
titu cions , instaHacions : parcs, carrers, ed ificis públi cs, locals d'es
bargiment. .. ; 

- va lora e ls seus recursos naturals : geogràfi cs , històrics, fo lk
lò rics (actualment, gràcies al mecenatge del senyor Joan Almirall 
Sarril , posseïm a l'escola un bon conjunt de fòssils i minerals de 
la comarca i de tot Catalunya, així com restes importants dels dòl
mens per ell explorats); 

- potencia les diferents manifestacions culturals de la vila: 
exposicions, conce rts, publicacions, recoHecció de docll ment s ... ; 

- publica una revista infantil, «L'es tel de paper», de la qual 
soniran aquest any e ls números 18, 19 i 20: 

- celebra cada any, per la diada de Sant Jord i, els Jocs Florals 
infantil s i jovenívols, e ls primers dels quals daten de l'any 1949 i 
foren presid its per en Josep Maria Fol ch i Torres ; 

- té correspondència i contactes amb altres centres docents; 
- durant aques ts dos darre rs anys, els nostres alumnes han as-

s is ti t a representacio ns teatrals impo rtants fe tes per «la Sín ia» : de 
teatre clàssic, medieval , del renaixement i el barroc, els temps mo
derns, romàntic i del realisme; 

- els més petits també han tingut titelles, l'espectacle mera
vellós de «La Bombeta» i altres sessions de mim . 

Després de trenta-set anys de brega al front de la nostra escola 
desitgem que tingu i una au tèntica personalitat, que no desdigui 
de la manera de ser de la vi la de Caste llterçol - pagesa i senyora; 
muntanyenca i hospitalària; essencialment catalana i cristiana. Per 
aquest motiu esperem que s igui governada per la gent de la vila 
i la dels llogarets veïns: Castellterçol ha de donar a la seva escola 
la fesomia que li escau. 
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UNA ESCOLA A TERRASSA 

CARLES MASCARÓ 

Em demaneu que us expliqui què hem fc t i què fem a Terrassa 
en el coHegi que té encara com a titular )'Escola Pia, i que, per tant, 
és un coBegi de l'Església, però que, . diuen., s'ha desvincu la t de 
la pastora l anomenada tradicional. 

Com bé sabeu les impressions i els halos amaguen més que no 
pas duen a la ll um la veritab le realitat de les coses, i, sovint, les 
etiquetes --color, lletres, grandària ... - enganyen sobre els produc
tes. Per això aquesta exposició té el peri ll de les paraules que so
nen bé. Si a algú li resu lta interessant, li demanaria que ho cons
tatés amb els seus propis ulls. 

El punt d'arrancada 

No és pas que cap hi lòria neixI del no-res ; lampo aque la. 
Tanmateix ca l fixar un moment dc referència: Era un coHegi de 
classe mitja, amb 1.200 a lumnes i 60 professors, parvularis, ense
nyament primari i batxill erat, i als primers cursos d'EGB (acabava 
de sortir la Llei d'Educació) es respirava un pe tit aire renovador 
al voltant de l'educació personalitzada .. Començava e l curs esco
lar 1973-74 . 

Trobàvem un coBegi de l' Esglés ia de cai re tradiciona l, s ituat al 
rovell de l'ou de Terrassa, a cinc min uts de la Bas íl ica del Sant 
Esperit; per aquest coBegi havien passa t molts membl·es de les 
classes dirigents de la ciutat (encara avui en el Con~ i s tori de la 
Vila hi ha antics a lumnes del coBegi de Ioles les rorces polítiques). 

Trobàvem un coBegi, en el qual la comunitat de religiosos ocu
pava un espai importan t. o sols en l'aspecte físic - la comunitat 
habi tava una a la íntegra de l'edifici, amb terrassa assolellada, de 
cara als patis-, si nó sobretot en els aspectes d'organització i de 
poder en l'es truc tura escolar: director, ad minis trador, procurador, 
directors tècnics, secretari, coordinadors pastorals . . . tots e lls eren 
reHgiosos. Un laic s'encarregava de la coord inació pedagògica de 
la primera etapa de l'EGB: res més. 

Trobàvem un coHegi on ¡'educació crist iana dels nois cons istia , 
com a moments forts, en la preparació i la celebració de la primera 
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comunió, la missa setmanal - més o menys obligatòria-, alguna 
que altra ca mpanya vocacional (<<sensu stricto »: de vocacions sa· 
ce rdotals o re ligioses), les classes de re ligió impa rtides per re ligio· 
sos i e ls exercicis espirituals als darrers cursos de batxillerat. 

Trobàvem un coBegi amb bona salut humana. Amb persones 
que tenien ganes de treba ll ar i que gaudia d'una llarga tradició 
de donar econòmica men t un trac te de privilegi a ls seus mestres. 

Uns criteris 

AI començament, férem prou de posar en marxa d'una manera 
ex igent e ls mecanismes del Centre. Tanmateix és segur que sense 
criteris ideològics només l'hauríem fet funcionar - millorant· lo en 
la mesura possible, és clar- però sense inicia r un canvi. Aquests 
criteris són els tres següents: 

No assumíem e l muntatge pa ternal ista de les relacions labora ls 
i humanes. Estàvem convençuts que el coHegi, abans que comuni
lat educativa, era empresa. I com a empresa, s'havia de moure no 
tant per les bones relacions afec tives com per l'efectivitat d 'una 
producció. Aquesta era educativa i per consegüent con trolable di
ferentment, però avaluable. 

No assumíem les implicacions constan ts entre comunitat reli · 
giosa i esco la. Pensàvem que aquesta situació privil egiava ampla. 
ment e ls religiosos sobre els laics, convertits, potser sense voler·ho 
conscientment, en simples corretges de transmissió. 

No assumíem un endoctrinament cristià de l'alumnat ni unes 
pràctiques religioses obligatòries. Suposàvem - i els estudis poste
riors ens donaren la ¡-aó- q ue no era pas el vessant catòlic que 
portava els pares a matricular els seus fills a l'escola, s inó raons 
de molt a ltra espècie (no volem negar, però, que el compon ent 
«educació religiosa» no indiqués, en alguns, \l ur e lecció). I estàvem 
convençuts, pe r la nos tra pràctica anterior en escoles estatals i en 
escoles reli gioses, que la influència de la institució sobre els infants 
¡ joves, en aquest punt, era molt reduïda . 

En aquesta situació, el curs 73-74, expressàrem per escrit una 
alternativa ideològica que emmarcàrem amb e l nom d' o: ideari •. 
Entre a ltres afirmacions, formulava e ls «objectius» següents: 
«a) fer aparèixer per la pràctica educativa les arrels socials de 
J'home i la seva dimensió de construc tor de societats; b) promoure 
mitjançant aquesta mateixa pràct.ica educativa la llibertat, entesa 
alhora com una pràctica social i com esperit interior; c) anunciar 
que aquesta llibertat ha es tat viscuda en plenitud per un home 
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entre els homes, Jestís de Natzare t, el qual els cristians confessem 
com el Fill es timat de Déu; d) impulsar el naixement de comunitats 
aplegades per a l seguiment d'aquesta llibertat cie Jesús per tal 
d'ésser-ne agents en l'avui i en el lloc on vivim ». 

No podem pas explicar tots i cadascun clels passos fe ts. Els re
sumirem en dos grans apartats: 

Canvis introduïts 

Creiem que, a nivell dels pares cie l'escola, la supressió de la cate
quesi «escolar» de primera comunió i de la «festa» a la capella de 
l'escola fou un pas important per a donar una nova imatge. J:.s 
clar que aquesta decisió no la vàrem prendre sols: l'arxiprestat de 
Terrassa, en aque ll moment, desitjava aclarir les funcions de la par· 
ròquia i dels coBegis catòlics en l'educació de la fe de la comunitat 
cristiana. I es prengué el determini de passar tota la pastoral de 
les primeres comunions a les parròquies. Immediatamen t ho co
municàrem a Ics famíli es i durant dos anys mantinguérem unes 
xerrades per aclarir que aquell era e l Cc'1m í millor per moltes raons. 
Després ja cap més família, fora dels despistats de sempre, no ens 
ha demanat res respecte a les primeres comunions. 

A nivell de la pròpia congregació religiosa, treballàrem perquè 
fos en tesa la necessitat de separar comuni tat i institució educa
tiva. També la separació fou un pas importan t. Permeté a ls mes
tres de recuperar e l protagonisme que han de tenir en tota escola. 
La separació no es féu sense tensions ni traumes. Els pares, sob re· 
tot els «ficats» dins la marxa de l'escola, entengueren molt bé el 
criteri «pastoral» de la separació i fins i tot la sortida de la comu· 
nitat com a tal de l'edific i escolar, malgrat que hi hagué mal entesos 
i oposicions per part d'unes poques persones, algunes d'e1les ben 
allunyades, des de feia anys, de la marxa de l'escola. 

També fou important, a d'all res nivells, la defensa que férem 
al començament del concepte d' .escola pública. i el fet de desvin
cular·nos d'aquelles associacions eclesiàstiques que tenien imatge de 
«patronal». AI nostre pare r aquell concep te perdé possibi litats per 
la seva imprecisió inicial i per la posició re ticent que adoptaren 
molts educadors cristians, quan no s'hi oposaren; tanmat eix, hau
rien pogut donar·hi un contingut ben social i àdhuc en plena línia 
amb el carisme dels fundadors de les congregacions ensenyants. 

Un exemple. En el concepte d'escola públi ca hi entrava l'arrela
ment a la situació ciutadana. Per això, els darrers anys de la dicta· 
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dura mantiguérem el coBegi obert a moltes iniCiatives que venien 
precisament dels barris d'immigrats. E l coHegi acollí sindicalistes 
i ac ti vitats de diversos grups polítics. No fórem naturalment e ls 
únics, ni treballà rem en solitari. ¿Com és doncs, que molts d 'a
qu es ts e nsenyants s'oposaren després a l concepte d'escola pública? 

Finalment, afegiríem que en les relacions internes de l'empresa 
mantinguérem des del primer moment una política de claredat eco
nòmica i de supressió de privilegis, tant per a ls religiosos com per 
a ls mestres. La valoració del treball realitzat passà per la dedicació 
personal i l'eficàcia acadèmica; mai per altres conceptes extra
escolars. D'altra banda els laics substituïren els re ligiosos en els 
llocs claus de l'organització de l'escola. Fins i tot, amb els anys, 
Ja direcció es conve rtí e n equip d irectiu, del qual formen part dos 
la ics, un d'e lls elegit pel claustre de professors. 

Una pastoral d'anunci 

En primer lloc, a l'interior de l'horari escolar, l'aspecte explí
c ita ment cristià va quedar reduH a les classes de cultura religiosa. 
que iniciàrem des del primer a ny que aparegueren els materials del 
Centre Escolapi de Pas to ra l, a lguns d'e ll s elaborats per membres 
de l'equip pastora l del nostre coBegi, i a l'anunci explícit de certs 
valors evangèlics quan hi havia una ocasió prou escaient, s igui a 
través de cartes dirigides a ls nois, s igui en reunions globals dels 
a lumnes en les grans ocasions: sempre hi ha hagut moments en 
què s'ha fe t una lectura crist iana d'algun fet social. 

Tota la res ta s'ha s ituat sempre a nivells organitzatius para
scolars o extrascolars. Enumerem-ne algunes activitats: 

La pregària. Des de 6è d'EGB fins a cou hem trobat mitja hora 
setmanal (abans o després de l'horari estric tament escolar) que 
perme t a ls a lumnes que ho desitgen de fer una estona de pregària. 
H em procura t defugir la pràct ica estrictament sacramen tal per tal 
d e fer-los conscients d'altres formes de relació amb Déu . Per cada 
nivell (d ues classes) sempre hi han hagut uns 10 o 15 a lumnes. No 
sempre els mateixos. No sempre tot el curs . Ta nmateix, hi ha una 
regularitat molt acceptable. 

Des de l'any passa t fem cada setmana a les vuit del vespre 
una pregària famil ia r a la q ua l tothom hi és invitat - pares, joves. 
avis, menuts- i que, fins a l'hora presen t, ens ha resultat força 
r eeixida: l'assistència de trenta a cinquanta persones així ens ho 
fa veure. També ací hem defugit la celebració sacramental que 
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valora e l diumenge i en la qual s'ha de participar -normalment
més en llà del pe tit grup. 

Les sortides-discussió. N'hem muntat de dues modalitats. La 
dedi cada especialment als cursos més joves de batxillerat. Se surt 
el divendres al vespre i es va a una torre dels voltants de la ciutat 
o a una parròquia d'un poble t veí. Sopar i gran reunió-discussió 
sob re un tema. De ls 240 alumnes a qui s'adreça la crida, acostumen 
a participar-n'hi uns 80. 

La dedicada especialment als cursos majors de batxillerat. Es 
munten uns equips (la tria la fan els mateixos nois o bé els tutors) 
que van a sopar una vegada al mes a casa d'un matrimoni que té 
fill s al coBegi (generalment tenen nens petits) i que prèviament 
s'ha ofert. l tracten un tema que e lls han escolli t a partir d'un 
esdeveniment, d'una peHícula, d'un article del diari, e tc. 

En aquests moments -és el 5è any de l'experiència- funcionen 
16 grups. Això vol dir 130 alumnes sobre els 340 que podrien par
Ucipar-hi. Aquests grups, naturalment, són mixtes. 

Les escoles verticals. Una o dues vegades ¡'any es debat una qües
tió important a nivell de segona etapa de Bàsica o bé de Batxi
llerat. S'hi barregen nois de tots els cursos perquè la qüestió ha 
quedat organitzada en aspectes parcials, segons els interessos de 
cadascun, i va a càrrec d'especialistes. Es treballa per conferències, 
petits grups i grans grups. Algunes d'aquestes sessions han tocat 
el món religiós. Recordem especialmen t la que tractà sobre «l'ex
periència de Déu~. 

Els grups de servei. Hi ha nois i noies que volen dedicar un 
temps a diferents serveis de cara als més petits. En general sÓn 
serveis de tipus esportiu o d'esplai. El compromís és d'un any. 

Els seminaris de pares. Al s vespres, i durant tot un trimestre 
-dues hores cada setmana- s'ofereixen als pares s is seminaris 
amb un professor especialista que els ajudi a aprofundir una temà
tica concreta relativa a la seva pròpia formació o a l'educació dels 
filI s. Sempre hi ha un seminari que trac ta un tema específicament 
religiós (cal dir que no és pas el més concorregu t). r e r aquests 
sem inaris hi han passat més de 500 famílies en aquests anys; en 
el de contingut reli giós, potser només unes 50. Com a element 
especial de cara a la formació dels pares, hem organitzat també 
e ls tres darrers anys una formació específica de mares catequistes: 
unes 40 mares han passat per aquest curset que dura de novembre 
a maig; després a lgunes d'elles han pogut treballar en les parrò
qu ies i altres (vint) han estat monitores de les classes de cu ltura 
religiosa per al nens i nenes de primer a cinquè d'EGB. 

Les convivències. Totes elles, especialment amb els més grans, 
han perdut el caire d'exercicis espirituals. Estan obertes a tothom 
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i solem ésser grups molt nombrosos. A EGB és el tutor qui les o rga
nitza, en general amb un equip dc parcs; a BUP és un equ ip de pro
fesso rs juntament amb el tu tor. En totes elles hi ha a lguna acti
vitat religiosa; en el cas, però, que fem alguna celebració -espe
cialment amb els nois i noies grans- sempre s'escull un moment 
en e l qua l s igui possible fer a l tres coses s i hom no té interès a 
manifes tar la pròpia religiositat . 

Les grans festes. Acos tumen a celebrar-se en diumenge i hi parti
cipa bona part de la comunita t educa tiva. En aquestes ocasions 
una celebració solemne de l'eucari stia en un est il jove permet d'ex
pressar a molts (unes mi l persones) la seva pertinença cris tiana. 

Ca l esmentar, també, l'oferta als alumnes de cou d'una marxa 
a peu, es til pelegrinatge, amb final en un monestir. Així hem fe t 
uns 200 kms. a peu cada any; hem anat a San tiago, Taizé i Cuixà. 
El camí i l'experiència de les comunitats que visitàvem han donat 
a aq uests joves una altra vivènc ia de l'Església. Sempre hem vore
jat la dotzena de cam inants. D'aquests, després n'han so rtit grups 
de reflexió, de pregària i tam bé un cquip que es proposà de conèi
xer el Tercer món i treballà quatre anys per a descobrir e l Senegal 
i les comunitats cristianes de la Casamance. 

Fina lment, i amb un caire estrictament catequètic i celebratiu, 
s'ofereix als alumnes gran s de poder participar en la preparació 
i el mun tatge de la litúrgia pasqual en un poblet d'a lta muntanya. 
Ja fa quatre anys que ens hi trobem amb els c ri st ians del poble i un 
notable grup de barcelonins que hi són de vacances. 

Cal dir que en e l Centre ha funcionat duran t tot aquest temps 
un equip pas toral, que es reuneix cada quinze dies i que pensa les 
activi tats possibles, les valora i ajuda inst rumentalment tots els 
qui volen in terveni r-hi. Aquest equip l'integren religiosos i laics, 
cinc persones en total. També és bo d'assenyalar que molts profes
sors col·laboren a diversos nivells en aquestes activitats parasco
lars o extrascolars. 

Com a cloenda d'aques t apartat direm que la línia pastoral que 
voldríem seguir ve definida per la parau la anunci: L'anunci és una 
crida, i, en primer lloc, s'ha de fer mitj ançant e l testimoni creient. 
No s'han de donar respostes abans que la persona no s'hagi fet la 
pregunta com una qües tió persona l. Perq uè fem anunci, excloem la 
ca tequesi i e ls sagram ents, que te nen altres llocs en l'Església i que, 
en tot cas , cal situar en el marc parascolar i extrascolar. L'anunci 
s'ha de fer globa lment. S 'ha de saber que aques ta escola és una 
in stitució que malda per fer referència exp líci ta a Jesucrist en la 
seva manera de plantejar les pròpies relacions de treball. Però això 
no vol pas dir que cada instància concreta hagi de fer aquesta refe-
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rència explícita, ni tampoc que n 'hagin de sortir grups ja constituïts 
en la seva orientació c ri s tiana. 

Interrogants 

Fa ja uns quants anys que ens movem en aquesta línia. Mai no 
ens hauríem atrevit a presentar aquest carni com un fet modèlic 
de res. Si avui gosem dir-ne alguna cosa és per amista t amb els qui 
ens ho han demanat i com a testimoni d'un afany d'evangelització 
que presenti la Bona Nova sense cap plataforma de poder j com una 
crida a la llibertat que pugui ser entesa des d'un sentiment de no. 
obligació de respondre. Sens dubte, ni hem perdut encara tot el 
poder - mentre exis teixi la propietat- ni es parteix de situacions 
de pura llibertat d 'elecció. En e l cas del s pa res, per raons econò
miques, de prestigi, acadèm iques, socia ls ... ; pe l que fa als nois i a 
les noies, precisament perquè encara han d'accedir a la llibertat 
adulta. Per tot això, i pe r més raons, aquesta experiència es mou 
en tre contradiccions. 1 ens preguntem: ¿com presentar la imatge 
real de l'Església de Jesús quan es par teix d 'uns mitjans rics, tant 
en persones com en material (la propie tat de l'escola i dels seus 
instruments) que s'han de conservar i mi llorar cons tan tment?; ¿corn 
ser veraços amb els pares i els mestres que hi volen participar si 
no se'ls ofereix la poss ibilitat real de decidir en les coses i en els 
aspectes essencials? 

Directivitat . no directivitat. I!s indubt able que una transfor
mació d'estructures com la descrita no es fa sense una dosi de di· 
rect.ivitat nlolt forta. ¿Com es pot pa rlar, doncs, de no-directivitat 
quant a la participació en les «noves pràctiques»? Tota es tructura 
és cond icionant i no n'hi ha cap -al nos tre modest cnt endrc- que 
no forci ni orienti. Amb tot, ens sembla (és molt dir ?) que s 'ha 
guanya t en resposta personal. 

Inscitució d'Església· institució social on els creients són pre
sents. Sovint la pastoral «oficial» és unilate ral o. almenys, així és 
entesa tot i que parla de pluralisme. Alguns pares -segons les nos
tres darreres enquestes no arriben al 15 %- esperen del Centre 
un tipus de presentació cristiana que no és la que aquest ofereix. 
Els pares que participen en la vida escolar (unes dues-centes famí· 
Iies hi estan a totes) ho fan no tant perquè és una institució d 'Es
glésia, sinó impeBits pel desig de coHaborar -alguns des de la seva 
pròpia exigència cristiana, certament- a fer una escola millor. Ho 
farien igualment si estiguessin en una altra escola , i s'escandalitzen 
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quan entenen que són orientats (manipu lats) a salvar «reduc tes». 
¿Com he m de fer entendre a aq uests que són tant Església com 
els a ltres? ¿Com podem crear amb e ll s comunita t cristiana, sense 
a ll unya r-se greument de la institució i sense cau re en e l «grup que 
passa» o en «la secta» que s 'autoju s tifica? 

Massa - élit e. To t i quc pugu i scmblar que una pastoral com 
aqucsta s igui pensada pe r a l gran conj unt i encara que aquest hi 
participi joiosament les grans festes, també és cert que són els 
me nys e ls que es decideixen a engatjar-sc en les diferents crides 
que se'ls fan . Ho exp ressava molt bé un ex-alumne que està acaban t 
la carrera a la Unive rs itat: «els qui no volen ser molestats , ningú 
no e ls empipa; cls qui ho desitgcn, troben mil ocasions de formar
sc cris tiana ment; q ucde n «els tebi s» : ningú no els empe ny i no es 
llança ra n ma i pe r e ll s mateixos a a llò que se' ls ofereix». 

Sacerdot - laic. To t i que hem procurat afavorir la participació 
de pares i professors, de manera que e lls conduïssin Ics ac tivi ta ts 
i plantegessin moltes de Ics solucions a ls problemes pastorals, en
cara el paper «directiu » de l sacerdot o religiós és fortament de
manat. El sentiment d'incapacitat dels nos tres creients, fi ns i to l dels 
qui viuen profu ndament la seva (e , és enorme i deu ser fru it dels 
a nys i anys de s ilenci a què hav ien es tat reduïts. No és estrany 
trobar-se amb situacions «adolescents» que posen nerviós; segons 
sc so! ucio nin, condue ixen de nou e l sacerdot a tenir lots els a tots 
a la mà. 

A manera de conclusió 

Manifes tar una experiència no po t pas portar a conclus ions, ja 
que l'experiència continua i només és una entre les m il q ue exis
teixen. Pe rò, per acabar la comunicació, deixeu-me expressar les 
conviccions que es refermen en mi a mesura que l'expe riènc13 
avan ça: 

I. Urgència que l'Església, com a tal, no tingu1 cap poder eco
nòmic ni de control definitiu a nive ll de l'escola per ta l que canvií 
la seva imatge pública, especialmen t de cara a ls joves. Aquesta 
imatge de poder , que avu i té , és font de confusió i sovint és un 
clar ant i testimon i de l' Evangeli predicat. 

2. Urgènc ia que els c reients que t reballem en les ins titucions 
educa tives ma nifestem e l que som : sense agressivitat ni prosel i
tisme, però també amb cla redat. l que ho manifestem sobretot pel 
desig de col-labora r amb tol e l que ajudi a cré ixer els nois i les 
noies i no tan sols amb paraules sàv ies . 
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3. Urgència de rer de l'escola un lloc pri merament acadèmic. 
Però, també, d 'obrir· la a tot tipus d'ac livi lats dels joves i dels pa
res. Fer, doncs, de l'escola un banc de proves de les possibles rela
cions que es viuen i de la creativitat de les persones. 

4. Urgència que l'evangelització passi pel testimoniatge de ser
vei que oferim els cris tians -servei gratuït i desin teressa t a l mà
xim. I quan sorge ixi n com unitats cris tianes -que en sorgiran, al
menys és la meva experiència- no utilitzar-les com «acies ordinata
(exèrcit per a lluitar) contra ningú, s inó deixa r que conservi n la 
seva pròpia iniciativa i independència. I quan sorgeixin vocacions 
sacerdotals, que en sorgiran (almenys és la meva experiència), que 
no se sentin forçades a viure el ministeri segons el mateix pa tró 
que nosaltres hem viscut. 

5. Urgència que l'evangelització del món burgès, al qual fa refe
rència aquesta escola, s'emmiralli bé en la paràbola del jove ric: 
que li ofereixi la llibertat que ell tant estima - poder seguir o no 
seguir- per tal de fer-li avinen t la possibi lita t real de despren
dre's del que té. ¿Però, això, pot fer-ho una Església que encara no 
s'ha desprès del que posseeix? 
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LES CLASSES DE RELIGiÓ 

JOSEP M. FISA 

Les classes de religió continuen essent una qües tió polèmica, 
mal grat el bon sentit amb què s'han volgut enfocar aquests 
últims anys de de les Delegacions diocesanes d'ensenyament, 
almenys a Catalunya. l són tema polèmic perquè freguen amb 
qüestions que encara avui crcmen: la confessionalitat, e ls acords 
Santa Seu·Es tat espanyol, la situació de privilegi per part de 
l'Església Catòlica ... 

Amb tot, em sembla que és possible d'aportar una reflexió
tes timoni entorn del trebal1 d'afrontar amb nois i noies de BUP 

el fet religiós i les seves implicacions . 

Professor de religió a l'Institut de Molins de Rei 

Fa s is anys que fa ig classes de religió, és a dir, de cultura 
religiosa , a l'institut de Molins de Rei . Vai g trigar dos anys 
a decidir-m'hi, justament perquè no veia clar el fe t d'anar-hi 
en virtut del Concordat. Els joves que coneixia m'hi van animar 
adduint que significaria un avenç i una millora en les classes 
i un nou camp de relació amb el món dels joves. D'altra banda 
tenia assegurat e l suport d'un bon sector d'alumnes. 

Durant aquests anys hi he viscut el canvi polític amb tot el 
que ha significat de revisió dels continguts i del mètode i d 'es
forç per ressituar·te constantment com a professor d'una assig
natura mal definida o poc definida. 

Es tracta d'un ins titut no gaire gran -uns cinc-cents alum
nes- i que aplega joves de diversos pobles. Això e n fa un lloc 
on la gent es coneix i pot establir unes relacions d'amistat, 
relacions que molts ja tenen per altres camins: cinema, teatre, 
discoteca, colla ... l!s a dir, l'institut referma uns vincles, diguem
ne comarcals , que es produeixen d'una mane ra natural. Remarco 
aquest aspecte perquè un dels motius pels quals vaig entrar 
a l'institu t fou el desig d'establir una relació direc ta amb tot 
un sector de joves, coneguts o no, en el marc vital de l'escola. 
Per a molts d'ells l'institut significa, a més de les set hores de 
classe, unes dues hores de trasllat i, en bastants casos, dinar 
fora de casa. 
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L'aclariment de la matèria: la cultura religiosa 

Des d'un primer moment vaig entendre que el meu paper no 
era ni e l de catequista -molts programes i llibres de tex t 
concebien la classe de religió com a catequesi- ni tampoc e l 
d 'un professor que havia de fer la rèplica al FEN (. Formación 
del Espíritu Nacional .), tot i que en aquella situació (curs 1973-74), 
qualssevol gest o paraula crítica eren titllats de polítics . 

El contingut de les classes anava des del sentit de la vida 
fi ns a la Bíbli a i l'origen de l'home, passant pels drets humans 
i qüestions è tiques. com la violència O la pena de mort. Temes 
que calia reinventar cada any i adaptar a cada grup i a cada 
curs, d'acord amb c i clima d 'acceptació o rebuig de la «c1asse 
de religió. i amb les circumstà ncies socials i polítiques del 
m oment. 

A poc a poc, l'estudi del perquè de la religió, de ls seus orí
gens històrics --<:om sorgeix la re ligiositat en l'albada de l'ho
me-, del seu desenvolupament, la seva cris taHització en les grans 
re ligions, la prob lemàtica religiosa actua l davan t les crítiques 
de la psicologia i de les ciències ... anaven agafant més gruix cada 
any que passava . Aquesta recerca d 'un cert espai propi coincidí 
amb l'esforç de la Delegació d'ensenyament de la Diòcesi pe r a 
fornir uns textos de «cultura religiosa» que havien capta t i reco
Uit, en bona part, el que ja de fet en molts ins tituts portàvem 
a terme amb penes i treball s; mentrestant, es mantenen pos· 
tures menys tolerants a nivells eclesia ls estatals (de 1977 e n en
davant), que fins i tot feien preveure, en aques t punt, el t renca
ment de les negociacions amb el govern. e.s a dir, jo he tingut 
la impressió que mentre s'aclaria la meva fe ina com a pro
fessor d'una assignatura que presentava e l feL I-cligiós i la seva 
incidència en la cultura humana, e l marc polí tica-eclesiàst ic (Co
missió episcopa l - ucn), no solament no s'aclaria s inó que con
tinuava amb uns criteris i unes ac tituds q ue fe ien inviable 
l'assignatura de cultura religiosa en un futur més O menys 
llunyà. Així doncs. habituat ja a una fe ina provis iona l i fort ament 
condicionada per la his tòria recen t i pe l futur incert, vaig tre
ballant a classe una matèria no encaixada en la «normalita t -. 

E l curs passat ja es posà en pràctica el caràcter optatiu 
de l'assignatura per tal de salvar la lliberta t re ligiosa recone· 
guda e n l'ord enament constituciona l. Segons la lle i, els a lumnes 
que no trien l 'assignatura «religj6n y moral católicas_ ha n d'ins· 
criure's a ls cursos d 'ètica i moral, que segueix un progra ma 
previst en e ls acords. El títo l oficia l que es dóna a l'assig-
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natura no pot dissimular la intenció catequètica i doctrinal 
que li confereix la «Comisión episcopal de enseñanza ». 

De fe t, la possibil ita t de tria entre religió i ètica ha suposa t un 
avenç, encara que en bastants llocs s'han encarregat de l'assigna· 
tura professors laics vinculats a un institu t secular prou conegut. 
Els alumnes, a l'hora de matricular-se, han de triar entre l'una 
o l 'altra i això e t dóna una certa autoritat per fer i exigir un 
treball més se riós. 

Aquest e lement nou ha significat un replantejament de l'assig· 
natura en la línia d'un contingut amb menys concessions i d'un 
major rigor en el mètode de treball i les exigències. Tot plegat 
porta també problemes d 'adaptació i d 'un cert rebuig per part 
d'aquells alumnes que s'havien acostumat a una matèria còmo· 
da i a unes classes «s impàtiques» i sense esculls acadèmics. 

Ha costat de donar un enfocament inte¡'¡ectual a la classe. 
Encara voldrien que «no hi haguess in notes», o «treure'n e ls 
exà.mens» (en l'ensenyament e ncara no s 'han substituït aquests 
instruments). Es resis te ixen que tingui el rigor de les assig· 
natures considerades normals . Em sembla que és una batalla que 
estem guanyant i que si p"er un cantó fa menys «simpàtica» 
l'assignatura, per l'a ltre li dóna una serietat que li mancava. 

Amb els professors i amb els alumnes 

Sobretot els instituts de la perifèria han sofert canvis cons
tants de professors . Això m'ha comportat establir relacions di· 
verses i plurals amb molts d'ells. Haig de dir que, al llarg dels 
set anys que hi porto, mai no m'he sen tit marginat o menys· 
t ingut pel fet de ser capellà o de fer classes de religió, encara 
que no hi estiguess in d'acord. Al contrari, hi he pogut es tablir 
fàcilment relacions cordia ls; i les ironies entorn de la meva 
definició religiosa mai no han tingu t un sentit acusa tori o feri · 
dol'. He mantingut converses sobre la fe, especialment amb aquells 
que se n'han manifestat més a llunyats. De vegades m'he trobat 
que a lgunes exp licacions «científiques» que es donaven de l'home 
eren contradictòries amb el que jo intentava d 'aclarir a les clas· 
ses, tot atermenant els camps de la fe i la ciència. Quan a ixò 
ha succeït, m'he adonat , en parlar·ne, que aquells professors ig
noraven la reflexió teològica i bíblica actual des de la perspec· 
tiva catòlica. En alt res ocasions han estat els professors ma· 
t e ixos que m'han suggerit que jo plantegés determinades qües· 
tions, segurs que la meva aportació seria objectiva i respec· 
tuosa de les perspectives, creients o no, dels a lumnes. En a ques t 
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sentit, vull afegir que els alumnes que són testimonis de Jehovà 
no s'han sentit agredits ni menysvalorats en cap moment. 

Hi ha professors que estableixen lligams forts amb els alum
nes. Aquests professors acostumen a demostrar qualitats perso
nals per a ser educadors dels nois i noies. Aquest fet m'hi apro
xima. També jo em sento educador i alguns d'aquests nois són 
en el moviment de joves. Aleshores es dóna, imperceptiblement, 
una coHaboració mútua. Per això, quan fan sortides de treball 
O bé activitats extrascolars em conviden a participar-hi o a 
jugar-hi un cert paper. 

El fet de venir a les classes de religió no porta els alumnes, 
evidentment, a fer opció per la fe. Sempre he volgut deixar ben 
clar que no vaig a fer catequesi i que Ics qüestions personals 
que es puguin suscitar cal tractar-les fora del marc acadèmic. 
Ara bé, el treball fet a classe sí que els porta a aclarir conceptes , 
a reconèixer i acceptar les opcions dels altres, a descobrir-ne el 
sentit i la justificació i també els perills. Diria que es van adonant 
de com el fet re ligiós s'encarna en la vida de l'home i de com 
aquest pot trair e l seu contingut original, el pot utilitzar o mani
pular, el pot orientar des de les pròpies arrels ... En general, 
els adolescents, tant si estan a favor com en contra, tenen unes 
concepcions molt simplistes de la religió. Per això, aquest és, 
per a mi, un dels objectius de la «classe de religió.: fer-los 
conscients de la importància i complexitat del fet religiós i 
de les seves implicacions cultu rals. 

Professor i consiliari 

Conèixer més joves, i joves de diversos pobles, era un dels 
objectius que em van portar a l'Institut. Ara puc dir que, efec
tivament, això ha estat important per al meu treball pastoral. 
Em faig càrrec de la problemàtica dels adolescents perquè la 
palpo en l'ambient escolar: d'alguna manera perceps la eva 
iHusi6 o el seu desencís; és una mena de termòmetre. També veig 
com actuen els nois i les noies que són al moviment i m'adono 
del seu progrés militant o de la seva passivitat. ~s una bona 
talaia i un bon mitjà per a viure a prop dels joves, i per a 
connectar amb la seva experiència i per a entendre·la , tant di· 
versa com és d'un any a l'altre. 

Suposo que eHs també m'observen a mi. El fet de ser ca
pellà de l'equip de Molins no em permet l'anonimat. D'alguna 
manera la meva presència és significativa, encara que no estigui 
totalment lliure d'ambigüitats. Quan s'han donat conflictes pro-
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fessor-alumnes, he anat molt en compte que el treball pastoral 
del moviment no hi quedés implicat a partir de la meva persona, 
ja que sóc alhora professor i consiliari. En aquests moments 
costa de trobar el teu lloc, però quan el conflic te se supera 
t'adones que val la pena fer aquest doble treball. 

Un balanç? 

l'ls difícil trobar el teu lloc com a professor de rel igió en 
una escola estatal com és l'institut. Els qui fa anys que hi som 
maldem encara per trobar·lo. Però considero que no ha estat 
u.na feina inútil. Penso que he fet un servei i que no he mani
pulat la consciència de ningú_ També sóc conscient dels condi
cionaments que pesen sobre aquest «dret _ de l'Església d'o:ense
nyar religió a les escoles. El marc d'aquests acords Església
Estat et situa d'una manera estranya com a professor. El futur 
és encara menys clar. Així i tot, amb e ls alumnes i amb els com
panys professors anem trobant camins seriosos de treball, de 
debat, d 'aprofundiment inteHectual d'un fet -el fet religi6s
que ha marcat la història dels homes fins avui. Més encara, 
en la pastoral dels joves, aquesta tasca m 'ha ajudat a sentir-me 
a prop de la seva problemàtica, i els ha ajudats, n'estic segur, 
a aclarir una mica més el perquè de les seves opcions. 
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TREBALLAR A L'ESCOLA PÚBLICA 

GLÒRIA OLlV~ 

Em p regunteu pels moti us que c m van porta r a t reba lla r e n una 
escola pública . No cm resulta massa fàc il de d ir, avui que encara 
és viva tota la polèmica sob re la qüesti ó escola r, po lèmica en la 
qua l d'una manera mo lL peli ta he pres part a través dels t res do· 
cuments s ign a ts per un grup de c reients , i encapçala ts am b el títol 
genèric d' . Una altra veu d 'Església • . Aquests documents intenten 
d 'aclarir que , des de l'opció cris tia na , les coses es poden veure i 
viure de man era bas ta nt diferent de com Ics planteja i les defensa 
la que, pe r entend re 's , en diem Esglés ia ofi cia l. 

Di ntre d 'aques t grup i d 'a lt res gru ps de fe he anat prenent les op
cions que m 'han po rta t a treba lla r en un Ins titut d 'ensenyament 
mitjà es ta ta l, que és, a ra com ara, l'única fo rma d'escola pública 
que tenjm. 

De l 'ensenyament privat a l 'ensenyament públic 

Personalment em va ig començar a planteja r la qüestió arra n 
d 'u na conve rsa a mb u n milita nt de )',\CO, c I qual, com qu i no diu 
res, un dia va fe r més o menys aquest pla nteja ment : «¿No caldria 
que, aqu í i avui , e ls ensenya nts cris tians us p regu ntéssiu quins 
h aurie n de ser e ls ll ocs p rioritari s per a exerc ir ci vos tre treba ll 
docent i educador? 

Era cap als a nys setanta. J o t re ba lla va en l'ensenyamen t privat 
i em preocupaven, com a tants companys meus, qüestions com és 
ara la qualita t de l'ensenyament, l'equip docen t, la coher ència en
tre l'escola i la família, e tc. Pe rò també em p reocupava , cada vc
gada més, e l class isme de l'escola privada: ¿al serve i de qui posà
vem la nos tra preocupació de millo ra ment ? 

La pregunta de l'a mic de l'ACO e m sembla que coincidí també 
amb un mo ment e n què la vivència de la fe co mençava a anar lli
gada a una certa opció pels marginat s. Ens preguntàvem: ¿a nivell 
escolar, on són e ls a: pobres» ?; quan oplem per la qualitat de l'equip 
educador, ¿on deixem la immensa majoria de nois i no ies del nos
tre país. que no s6n precisament a «les nost res escoles»?; ¿on es 
jugaran la sort i el futur de les grans quanti tats d 'immigrats que 
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hi ha a Ics zones perifèriques de Barcelona?; ¿corn es farà la seva 
integració a l nos tre pa ís i a la n os tra cu ltura? 

Més endava nt van ana r venint les polèmiques, ja més vives, so
b re la confessionalitat. Això ens fe ia plantejar la funció de la ma· 
teixa escola i les diferents fun cions que his tòricamen t havia anat 
absorbint. 

També s'hi afegia la gran defensa de la lliberta t d'ensenyament, 
que va sortir triomfant a l'hora d'aprovar la Cons titució, gràcies al 
suport d'unes dete rminades opcions polítiques i també - i molt 
clarament- de la Jerarquia de l' Església catòlica, la qual havia 
practica t tota una altra . 1Iiberta t . durant e ls ll args bons a nys del 
franquisme. 

Les meves raons 

To t plegat, reflexionat en grups de creients i no creients, i tam· 
bé tota una altra sèrie de factors més ocasiona ls, m'ha fet a ,·ribar 
a la conclus ió pràcti ca que, pe r a mi , és més coherent treba llar a 
l'escola pública, perquè: 

a) Iti p Ol anar 101hol11. Vull dir que l'ex tracció dels alumnes 
no depèn ni del s diners, ni del barri on viuen, ni d'una suposada 
llibe rta t dels pares per a escollir. Hi ha pares que, de llibertat pe r 
a escollir, n'han tingut sempre i probablement sempre en tindran . 
En la pràc tica, doncs, no és l'exe rcici d'un dret de to ts, s inó l'apli
cació del privilegi d 'uns quants. La llei de la gratuïtat no crec pas 
que solucioni aques t punt; 

b) és, teòricament i en principi, un lloc lliure de pressions ideo
lògiques, perquè és un lloc plural. Crec que pot arribar a ser-ho 
en la pràctica, tot i que es fa difícil. Però cal ju gar-hi a fons . ¿I 
qui millor per a vetllar per aquesta llibertat que els professionals 
creients?; 

e) la c rec, en aquest sen tit, més apta per a prepara r per a un 
món plura l en e l qua l e ls nois viuen i haura n de viure; 

d) considero que la presència evangelit zadora dels creients en 
aquest lloc pot ser be n clara. I ben difícil. Perquè són ambients 
més apartats dels nuclis tradicionals de la fe, on ja hi ha més oca· 
s ions de troba r·se a mb aJtres c reients. Però la fe , com deia en 
Comín, _cal testimoniar·la a llí on sembla més difícil i hostil de 
rer·ho. Allí on sembla que la cultura contemporània no sen t ni el 
més mín im interès per la Parau la. Allí on les portes semblen lan· 
cades». 
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Sé que tot el que he exposat és molt discutible. Tinc companys, 
i fins i tot amics, que pensen i prac tiquen e l con trari; i em sembla 
molt bé sempre que ho pensin de debò. 

La comunitat cristiana 

Com que també cm pregunteu què esperem de la comunitat 
cristiana pel que fa a l'animació de la nostra fe, m'agradaria expres
sar ci que jo hi trobo a faltar. 

Malgrat el que he dit abans, de vegades et trobes molt sol, àdhuc 
faltat d'estímuls. Per exemple, cada vegada que es fa una defensa 
de l'escola cristiana, m'agradaria rebre també algun impuls que 
m'ajudés a «restar com a creient » en una escola pública. 

I m'hauria agradat molt poder observar una actitud més crítica 
de tota l'Església davant la seva pròpia situació en el món escolar: 
menys posicions de defensa; més sentit de risc; més esperit missio
ner; més confiança en l'obra de l'Esperi t a través de les persones; 
menys por a perdre Ics institucions ... 

1!s clar que tot això seria propi d'una Església. com a tal, pobra 
i ll iure; i que encara som lluny del que havíem somniat. 
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CERCAR L'ENLLAÇ 

ENTRE LA VIDA I LA FE 

CARME TICÓ 

A l'ensenyament mitjà estatal 

Com el planteges la teva vida cristiana en el l eu camp de l'ense· 
nylll rt ellt ? M'és bastant difícil de respondre amb (e ls concrets 
aques ta pregunta : primer , pe rqu è e l que crec que hi haig dc fer, 
sense cap mena de dubte, és dedicar-me a la tasca professional per 
a la qual sóc en ci Centre i pcr a la qual no em sento, en tots els 
casos, ben preparada. Dedicar un temps a la preparació directa o 
indi recta del meu treball proressional, esforçar-me per coord.inar 
aques t treball i pe r millorar-ne el rendiment, no c rec pas que sigui 
exclus iu d 'un plantejament cris tià del treball, sinó que és una con
dició que s'ha d'exigir tal home que intenti ser conscien t i respon
sable del que té entre mans. En segon lloc, perquè procurar de 
viure a fons els problemes que pateix l'ensenyamen t mitjà estatal, 
i buscar-hi solucions a curt o llarg termini, junt amb els companys 
de profess ió i amb e ls a lumnes, tampoc no és exclusiu dels cris
tia ns: i la pràc tica de cada dia, així m 'ho demostra. 

Per tot això, crec que treballar en equip, amb dedicació i amb 
hon radesa, bo i intentant de millorar les condicions i e ls resultats 
del nostre treball -amb tot , sense acabar d'aconseguir-ho mai!
no es pot d_ir que sigui fruit d'un plantejament diferent pels cris
tians o p els no creie nts. Segur que molts en coneixeu moltíssims 
exem ples. 

Com a cristiana 

Què hi procuro aportar com a c ristiana ? Doncs, mostrar a tra
vés dels fets les tres virtuts cristianes per exceHència: la fe, l'espe
rança i la cantat. .. i tot el que se'n deriva: no ser partidjsta, no 
fer capelletes, no ser dictador, no tancar mai les portes, no imposar 
mai els meus dogmes; estimular e ls alumnes a la lliure expressió 
dels seus raonaments, buscar elements d'unió cntre tots, fomen tar 
la fra ternitat i la responsabilitat social i mirar d'oblidar les males 
passades ... i tenir la confiança posada en Aquell que ha fet tot 
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això per nosaltres , i més! No cal dir que una cosa és allò que un 
vol fer i una altra, de ben diferent, allò que un fa. l, en honor a la 
veritat, cal dir també que hi ha per sones que viuen això mateix i no 
se sap pas que siguin cris tianes . Aquest és pe r a mi un de ls grans 
misteris de l'acció de Déu enmig dels homes. 

la comunitat cristiana? 

Què esperes de la comunitat cris tiana de cara al teu testimoniat
ge? A nivell personal, que m'ajudi a no caure en la temptació d 'aban
donar-ho tot en moments de desànim, que em faciliti la revisió 
cristiana de les actituds de fons en tots els compromisos , que m'en
senyi a ser senzilla i transparent, que m'estimuli a saber perdre 
en benefici dels m és petits, que m'encomani joia i esperança i em 
vagi fent veure clar que el cristià, com Jesucrist, no ha vingut a 
ser servit sinó a servir. A nivell estructural, que sigui portadora 
de la justícia, que fomenti la llibertat d'esper it, que defensi els 
drets trepitjats dels més febles, en una paraula, que prediqui , amb 
obres i no amb paraules, el missatge de Jesucrist. 
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FIDELITAT A DÉU 

I A LA CLASSE OBRERA 

JOAN ESTRADA 

El meu camí 

Jo diria que és a través de la meva participació en la lluita obre
ra de cada dia per a millorar les condicions de treball i de vida de 
lots els treballadors i per a avançar cap a la construcció d'una 
socie tat més justa, basada en la solidaritat, en la coHaboració, on 
vaig descobrir el Déu vertade r, ci Déu de Jesucrist, que en ell ha 
vin gut a allibera r tots els homes, esclaus del pecat. Aques t pecat, 
que un dia entrà en ci món per obra dels mateixos hom es i que un 
el ia pot ésse r e limin a t, s'ha instaurat en les estructures humanes 
i crea desigualtats int olerables en la vida econòm ica, socia l, polí
ti ca, religiosa, cultural; engendra la cornpetivitat, l'egoisme, e l crim, 
la corrupcci6, l'a tur; troba avui la més alta exa ltació en el capita
li sme, basat en l'opressió, en l'expoliació d'una majo ria p er uns pocs. 

f.s l'Esperit de Déu, que e n definiti va és justícia interhumana, 
ci qui mou aquesta lluita i Jesucris t ressusci ta t és el cap d 'aques ta 
humanitat nova que camina cap a l'alliberament total. Tots els qui 
part icipcll1 d'alguna manera en la construcció del Regne, vivim ja la 
resurrecció en la mesura en què c reem una convivència més fra
te rna a l nostre voltant ---en la família, e l treball, el barri- j pro
curem que la gent es conegui, que s'estim i, que participi en les 
decis ions i en la gestió dels propis assumpt es: així es van construint 
aques t cel i aquesta terra nova que comencen ara i aquí i ja no 
acaben mai més. 

i'-s a través de "Acció Catòlica Obrera (ACO) i de la Revisió de 
vida obrera on la Paraula de Déu ¡Humina tota la nostra vida i ens 
mou a la conversió personal, coHectiva, estruc tural, que vaig des
cobrir el món obrer amb els seus valors i els seus pecats , el seu 
sofriment, la seva marginació i opressió : l'obrer no compta per 
res en aq uesta societat, és un instrument pe r a obtenir benefici. 
A partir d'aquesta constatació vaig fer una opció de classe que em 
portà a participar en les organitzacions obreres que treballen per 
la construcció d'una socie tat més jus ta . Aquesta meva opci6 de 
classe parteix de la realitat que ens envolta; però té unes profun
des arrels evangèliques que s6n, a més, Ics que m'empenyen a con-

87 



tinuar en el combat per la justícia , la igualtat , la llibertat la fra
ternitat entre to ts els homes. 

L'Església 

Des d'aquí, hi ha coses en l'Església que em fan patir i que c rec, 
i el món obrer també ho creu, que haurien de canviar perquè l'Es
glésia sigui cada dia més evangèlica. L'Església i els cris tians sem
pre hem pensat a convertir, a evangelitzar els altres; però penso 
que hauríem de pensar en la nostra pròpia conversió personal i in s
ti tucional. Jo vaig entrar a l 'ACO per a evangelitzar el món obrer, 
i ha resultat que ci món obrer m'ha evangelitzat a mi : al seu 
interior he trobat el Déu vertader; d'una fe que m'esclavitzava, 
que no em deixava ser home, on tol eren prohibicions, he passa t 
a una fe a lliberadora, que omple de sentit i contingut la meva vida, 
i fa que em realitzi plenament com a persona. 

Per exemple s'haurien de potenciar els moviments cristians 
obrers, les comunitats i al tres realitats de la base, amb la seva prò
pia metodologia i unes celebracions lligades a la lluita per l'a llibe
rament i que recullin la vida dels qui hi partic ipen. A partir d'a· 
questa base pot estructurar-se una Església comunità ria i coHegial, 
pobra i 1liure, capaç de denunciar profèticament les injustícies i 
op tar pels margi nats, pels pobres, de desprendre's de ls béns male
rials i econòmics, dels privilegis i de la dependència econòmica de 
l'Estat , de les vinculacions diplo mà tiques i polítiques que adulteren 
la seva imatge en el món obrer. Els obrers veuen una Església rica 
i burgesa, i voldrien una Església encarnada, compromesa amb els 
pobres, profètica, que prengui pos tures davant la injustícia, que, 
quan fa declaracions, no siguin només de principis, s inó que respon· 
guin a les s ituacions concre tes i angoixoses de la classe obrera: 
cris is, atur, legislació antiobrera, etc., i que denunciïn les causes 
d'aquestes situacions en què es troba el món obrer; una Església 
que consulti primer i tingui en comple l'opinió dels moviments 
apostòlics obrers, de les comuni tats i els militants cristians obrers 
que coneixen i viuen els problemes del mÓn del treball . 

La pastoral a tots els nivells -diocesà, de zona, de parròquia
hauria de partir d'una anàlisi de la realitat de la classe obrera i ela
borar-se amb participació de militants obrers cristians . El s bisbes 
i sacerdots haurien de viure i conèixer e l moviment obrer, haurien 
de viure en barris obrers i guanya r-se la vida amb un treball pro
fessional o assalariat que els situés en el mateix nivell de vida que 
els obrers i que els iden t:fiqués amb la realitat i e ls projectes del 
moviment obrer. I per començar caldria aixecar les condemnes que 
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pesen sobre les ideologies obreres, més coherents amb l'Evangeli 
que no pas les ideologies burgeses, i aprofundir en l 'anomenada 
teologia de l'alliberament, ja que Crist ha vingut a a lliberar tot 
l'home i tots els homes de tota mena d 'esclavatges econòmics, so
cials i religiosos. 

89 



NO N'HI HA PROU DE LLUITAR 

CONTRA LES ESTRUCTURES 

JOSEP CASTAÑO 

l a meva JOC dels anys 1950-1965 

En la meva joven tut vaig militar durant molts anys a. la JOC. 
Eren uns temps en què la Joventut Obrera Cristiana no era gaire 
acceptada pel conjunt de l'Església, car la jerarquia impulsava 
l'Acció Catòlica amb uns esquemes nacional-catòlics que responien 
a les normes imposades pels qui manaven, i en canvi els jocistes 
pensàvem que els creients podíem tenir criteri propi sense esperar 
que els pastors ens diguessin què havíem de fer en e ls nostres am
bients (treball , família, esbarjo, e tc.). En els últims temps de la 
meva pertinença a la JOC, les coses havien canviat (eren ja els anys 
1958 a 1962) : e l nacional-catolicisme havia iniciat el declivi i e ls 
Jaics podien ja opinar en matèria de pastoral, la qual cosa no vol 
pas dir que sempre fossin escoltats . 

El treball in traeclesial no fou pas fàcil : calgué treballar junts 
jocis tes amb hoacistes, moviments especialitzats de l'Acció Catò
lica, moviment de Pax Christ i, de Pax Romana, el grup de «El Cier· 
vo», congregants inquiets, després l'ACO i gen t de molt nombrosos 
grups. Molts es desani maven, altres deien que no tenien per què 
connectar a mb gent (( d'altres classes socia ls» (burgesos i ¡ntel· 
Icctuals, per exempl e), i altres deien que la solució estava en l'ac· 
ció política (pensem en les dificu ltats dels anys 50 i àd huc 60!); 
en conjunt seguíem de prop tot e l moviment catòlic francès de 
protesta (.Témoignage Chrétien », Cristians per la Pau , sacerdots, 
obrers, e tc., etc.). 

Quan miro enrera veig que per aquest sector d'Església hi va 
passar molta gen t, en especia l de 1950 a 1965. De 1960 a 1965 la 
JOC estigué de moda dintre l'Església i no pocs hi trobaren un 
camí per desfogar les seves preocupacions en l'aspecte social (el 
mateix que a la H oAe) i en alguns casos actuaren amb un cert 
«vedettismc » i la seva actitud posterior no ha guardat una cohe· 
rència amb allò que cridaven i denunciaven. Tanmateix, tingué la 
seva importància dins l'eufòria del moment. N'hi ha molts que mai 
no descobriren que la missió de la Joe consistia a fer·nos veure el 
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món obrer en què vivíem, a fer-n os ju tj ar a nosaltres mateixos e ls 
condicionaments que teníem i t robar la veri tat davan t cada un 
dels fets, i fina lmen t a fer-nos actuar davant la vida; la JOC era 
essencialment un moviment edu ca tiu (en l'aspecte cri s tià, en t'as
pecte obrer, en l'aspecte hu mà, etc.). La incoherència a rribà bas
tants anys després fin s a l'ex trem q ue a lguns dirigents de mov i
ments cris tians es declaraven no c ri s tia ns personalment , però con
tinuaven essent dirigents d 'aques ts movimen ts i usant per descomp
ta t e ls loca ls de l'Església. Ja no es trac tava de sentir e l cris tia nis
me d'una manera dis ti nta d 'altres fidel s, sinó clarament ja no 
e ren cris tians ... A la JOC a ixò també ha passat en a lguns sectors, 
però ja entrats els anys 70. 

Aquells joves d'aleshores ... 

Molts dels meus companys de joventut s'han apa rt a t de l'Esglé
sia i també de to ta activitat coHectiva. No es tracta pas d 'un ateis
me s inó d 'una ind iferència, en algun s casos d 'agnost ici sme ... Però 
també s'han apartat de to t servei a l pròx im (participac ió e n grups 
socials , pa rtits polít ics , s indica ts, associacions de veïns, associa
cions de parcs d'a lumnes ... ). E l ma te rial isme, el consumisme els ha 
fet malbé. Entre els que han manligul una dedicació a la coHec· 
tivilat, n'hi ha bas tant s que diuen haver quedat a l marge de t' Es
glésia, pe l"ò és cert ta mbé que n'h i ha bas tants que mantenen viva 
la seva fe ... Militen en un o a ltre s ind ica t, en un o a ltre partit po
lític (i no sempre en els anomenats d 'esquerra-esquerra, com li 
agrada d'afirmar a un determinat company periodi s ta), o també 
en associacions de veïns, en coope ratives ... 

Si bé jo també vaig fe r la meva opció per un partit polític ja 
des d'uns anys abans de produir-se el canvi polític a l nostre país, 
la verita t és que ho vaig fe r perquè pensava que havia d'aportar 
també e l meu esforç i contribu ir seriosament a la cons trucció d 'un 
règim democràt ic , i és a ixí que durant un temps (sobretot en e l 
moment jus t de produi r-se e l canvi ) vaig estar a la primera línia, 
assumint greus riscs i esmerçant·hi nombrosos esforços. 

El compromís polític: de l'idealisme al desencís 

Després ha arribat el que hom pod ia esperar : l'idealisme de les 
primeres hores s 'ha esfondrat davant el pragm a tisme de l'acció 
polílica pels partits amb possibil itats de govern. o clic pas que 
l' idealisme hagi desaparegut del tol , ni molt menys; s implement, 
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que, a més dels idealistes, hi han entra t aprofitats i baladrers i que 
aquests darrers han ocupat, en bastants casos, primer cà rrecs dins 
del partit i després en les institucions púb liques, a mesura que el 
seu partit ha guanyat eleccions. Puc ben assegurar que tant dins 
del PSUC, com del psc, com ciu, com d 'ERC hi ha hagut gent d'a
questa, i no parlem ja dins d 'ucD perquè a ixò es dóna per sabut. 
Això explica aques tes dimissions tan sonades , amb declaracions 
a la premsa, e tc. La mateixa acció política dins dels partits, i això 
passa en tots. està sovint cenlrada en ci proselitisme i en les cam
panyes de despres tigi dels pa rtits rivals, tot i que és veritat que 
també es fan serioses tasques d'estudi i de solució dels problemes, 
siguin locals, siguin generals. 

Crec que aquesta s ituació ha produït un gran desencís dins de 
tots els partits polítics, perquè al costa t de mi litants abnegats hi ha 
tota una colla d'arribistes que, quan assole ixen un càrrec públic, 
molt sovint donen una pobra imatge de servei a l poble, com pretén 
demostrar el part it al qual pertanyen. 

Tot i e l desencís que sofrim mo1ts per les lluites que cal menar 
dins les comissions, els grups i els òrgans del partit , estic conve n
çut que ca l continuar-hi i no parar en la defensa dels valors humans 
i socials, i, malgrat certes con tradkcions , considero que e ls partits 
són l'instrument a través de l qual s'han de canalitzar les propostes 
de solucions i de normes de govern per a la convivència dins d'un 
Estat democràtic amb totes les institucions que aquest suposi. 

AI nostre país hi ha tanta dissort que la democràcia política no
més arriba en les èpoques de gran crisi econòmica (el 1931 , el 
1976 ... ), la qual cosa fa que la convivència dins la democràcia es 
faci difícil per la crispació dels que sofreixen els greus problemes ... 
o dels que es pensen ésser·ne les pitjors víctimes. Penso que cal 
fer un esforç de sensatesa i que els cris tians conscients i respon· 
sables no ens hem d'afegir a aquells enemics de la democràcia que 
volen tirar el carro pel pedregar. 

Algunes coordenades personals 

En un altre ordre de coses, un fenomen del nostre temps, als 
països llatins en particular, és la relació que alguns c ris tians com
promesos estableixen entre fe i marxisme. N'hi ha àdhuc un cert 
nombre que participen en el moviment anomenat . Cris tians pel 
socialisme». Respecto profundament tots aquells que hi són, però 
jo no he fet pas aquesta opció, i a ixò no treu que en subscrigui 
plenament alguns plantejaments i bastantes conclusions. Haig de 
dir, sense voler pecar d'immodèstia, que també jo -com molts al· 
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tres creients- tracto d'ocupar-me dels més desvalguts , dels menys 
afavori ts, de lluitar per la justícia i per la implantació d'unes estruc
tures més justes i més humanes ... També jo crec i lluito per una 
forma de societat democràtica i amb rostre humà, on cadascú sigui 
res pectat i a més estimat. .. 

Una actuació a la qual m'he dedicat a fons els da rrers anys ha 
estat e l cooperativisme. Potser no té l'atrac tiu del radicali sme (a 
voltes demagògic, perdoneu). dels si ndicats obre rs, dels partits 
polítics ... Però penso que e l cooperativisme és sobretot educació 
per a un treball comun itari, malauradament molt desprestigiat a 
causa. dels darrers quaranta anys, però que tanmateix ens ha de dur 
a la solució efectiva dels problemes més vius de la nos tra socie tat 
pel que suposa de valoració del propi esfo rç (el self-help, com 
diuen els anglesos). O ens esforcem a treballar en comú , a exe rcir 
el màxim grau de responsabilit at en les nos tres decisions, a sacri
fi car-nos per aconseguir uns l'cndiments professionals i laborals 
més alts i a acceptar amb tota la humilitat que calgui (per exem
pl e) fe ines que avu i vénen a fer a. casa nos tra el s africans, malgrat 
la gran quantita t d'aturats que hi ha entre nosaltres ... o el nostre 
país se'n va en orris . Honestament, no podem escridassar els qui 
governen i alhora refusar a voltes feines temporals, fe ines en les 
quals no tindrem potser els avantatges ociats d'altres èpoques , 
feines en què se 'ns demanarà de treballar diumenges i festes ... 

I en dir això no ignoro les s ituacions d'abús que s'han dona t 
en molles ocasions, acomiadant capritxosament treball adors, o im· 
posant condicions d'explotació, o tancant empreses perquè ja no 
rendeixen com abans, encara que segueixen rendint. El que dic és 
que un esforç de lucidesa ens ha de fer veu l'e que ni tots e ls em
pl'csaris són bo txins, ni en toLs e ls moments s'explo ta, ni sempre 
se'ns pot retribui r tan generosa ment com voldríem, 

L'esforç d'honestedat i de lucidesa no és semp re fàci l, perquè 
l'en to rn ens porta a ésser ambi ciosos i envejosos, i a abonar els qui 
escl"Ïdassen perquè així no es gira ran mai contra nosaltres. 'E:.s una 
cova rdia acompanyada d'hjpocresia, Tampoc no és gens fàci l una ac
tuació transparent, en el sentit que totes les teves decisions esti
guin inspirades per unes motivacions de justícia i d'equitat, i que 
a més es pugui demostrar que són així. Bs aUò de la dona del Cèsar, 
que no solament cal que sigui honrada sinó també que ho demostri. 

Puc ben assegurar que sempre he procurat fer l'esforç esmentat. 
Per altra banda , a casa els problemes no manquen, però amb la 
meva esposa i també amb els quatre fill s hem cercat unes solu
cions humanes, rcc tes, Hem intentat aplegar-nos sempre amb un 
esperit obert, posant e ls problemes damunt la taula i decidint 
sempre en comú i mai per egoisme (encara que sigui amagat, 
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o revestit de fal sa autoritat). Hem procurat inculcar als nostres 
fill s prioritàriament un amor al pròxim, un esperit de servei, una 
fermesa en les pròpies creences, una volunta t de treball . E ls nos
tres fill s no han anat a «escoles actives»: han fet tots l'educació 
bàsica a l'escola estatal, que segons a lguns és tan nefasta. ~s 
veritat que té molts defectes, però potser hem reeixit amb aques
ta escola perquè els pares hem intentat no abdicar ma i la nostra 
responsabilitat de pares. Avui uns dels nostres fills fa n el batxi· 
Ilerat, però d'altres fan la formaci ó professional (avu i tan deni
grada) i tant uns com altres estudien iHusionats i treballen quan 
poden també molt iHusionats. Podem assegurar que no són pas 
uns amargats. 

Fe í compromís 

Es tic convençut que cal lluitar pel canvi d 'estructures, a fi de 
cercar més justícia, més equitat. Però també crec que no n'hi ha 
prou de lluitar contra les estructures. Moltes vegades darrera 
aquest slogan només hi ha vaguetats, simple esperi t «contesta
tari •. A voltes es parla de la implantació d'un model de societat 
on no existeixi la propie tat privada i l'anomenada «economia 
planificada» s igui el motor social del país. La veritat és que, mal
grat que a nivell de propòsits això em sembla correcte, veig que 
els països que ho han intentat ho han fet amb una dictadura tan 
rígida que han suprimit la llibertat de la persona humana i han 
engendrat tota una colla de corrupcions burocràtiques i adm inis
trat ives de tal manera que ha es tat pitjor e l remei que la malal
tia. Un viatge recent als països de l'Est per motius professionals 
m'ha confirmat tot un munt d'intuïcions que ja ten ia en aquest 
sentit. 

En conseqüència, crec en el canvi d'estructures (és a dir en uns 
programes d'actuació governamental guiats pel servei a l poble, i no 
pas pel profit econòmic egoista). però acompanya t d'una actuació 
hones ta i eficient de tots els governants, del s funcionaris, de ls ciu
tadans. Si, a més d'una actuació política que cerca l'eficàcia, no 
hi ha un moviment espiritual (en el nostre cas el Cristianisme) que 
avantposi t'ètica al suborn i la corrupció, l'actitud de servei a tot 
abús d'autoritat, i així tants valors humans i esp ir ituals. ens troba
rem com aq uells edificis que serveixen per a empresonar i no pas 
perquè la gent hi visqui en llibertat en la in timitat. Entenc, doncs, 
que la fe ens ha de portar a una purificació constant , a una trans
parència permanent dels nostres actes, a una ab negació pels altres, 
a una solidaritat amb els més petits ... més que a optar per un 
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model determinat de socie tat. I entenc que la fe ens ha d'interpel
la r a tots aquell s que pe nsem en les diferents maneres de societat. 

La comunitat cristiana 

¿Qué esperem i què demanem a la comunitat cris tiana pel que 
fa a ¡'animació de la nostra fe? Certament que necessi tem molt de 
la comunitat cristiana. Jo en par ticular demanaria acol liment, ger
manor, comprensió ... Quan estàs profundament compromès en una 
realitat tempora l on has deixat la pell , on has tingut moltes baralles 
I disgustos, a voltes arribes a la comunitat cristiana, vols parlar 
d'allò per què estàs sofrint i e t trobes amb una indiferència i una 
fredor que et desanimen de debò. Es per això que resulta tan im
portant la trobada freqüent entre cristians per aprofundir en e ls 
valors espirituals, i per confrontar-los amb la teva actuació i amb 
els teus anhels temporals, i perq uè se t'inte rpeBi fra ternalment. 

10 demanaria, a més, a la comunitat cristiana sentit de respon
sabilitat i coherència. L'Església ha estat sovint tan allunyada de 
la classe obrera, que avui tenim, a )'altra banda del pèndul, cris· 
tians que, per s istema, fan de ('( profetcs de calamitats» i es deixen 
endur pel" la desesperació. Certament que no hem de tornar a l'Es
glés ia hipòcrita o s implement inconscient d'altres temps, que igno
rava l'exp lotació obrera i les injustícies socia ls. Però d'això a in
fondre odi i a impulsar a la rebe l'lió armada, hi va un abim. I tam
poc no em refereixo a trobar el punt mig, perquè no és pas un 
problema de matemàtiques sinó una qüestió de sentit de responsa
bilitat i d 'actitud profundament humana i solidària. 

També demanaria a la comunita t crist iana que abandonés, allà 
on e ncara hi és, tot esperit de filtració i d 'intervenció en les insti
tucions temporals. Ja sé que, gràcies a Déu, això avui ha desapa
regu t, en general. Però en alguns llocs encara e ls bisbes ens volen 
imposar unes receptes en el terreny civi l que estan totalment des
fasades. 1 en això em vull referir a fels com el del divorci, o ('avor· 
tament , o encara altres. Un cristià autèntic i en situació normal de 
matrimoni no desitjarà mai el divorci, però també he m de pensar 
en totes aquelles s ituacions de separació matrimonial que existei
xen realment (en tre no cristians o a voltes també entre cristians) 
i que un Estat de dret ha de resoldre legalment. 
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ON ÉS EL MEU DÉU? 

JORDI LÓPEZ 

Viure I expressar la fe en una societat en crisi 

Tots plegats, conscientment o no, vivim )a nostra experiència 
de fe immersos en una societat que, a més de la difícil i com
piexa herència pròpia dei franqui sme i de la forma excessivameDt 
pragmà tica en què s'ha fet la transició a la democràcia, participa 
pleDament de totes les múltiples crisis que fan trontollar el que 
secularment s'havia ti ngut com a base cultural dels països occi
dentals. Més enllà de la progressiva recessió econòmica, impul
sada per un sistema social abocat a la idolatria del consum com 
a valor suprem i que només pot subsistir pel continua t empo
briment de les j a dèbils economies de les classes pop ulars, la 
nostra societat contempla, plena de perplexitat, com el seu model 
d'organització social, cons tnüt des de la falsa seguretat de la im
mutabilita t, no és el més idoni per a superar les seves pròpies 
limitacions. El temps de cris i ens es tà demostrant que la civi
lització del consumisme es troba incapacitada per a oferir una 
sortida que sigui una resposta esperançada a la indiferència la
teDt en qualsevol de les activitats dels homes i dones de la nostra 
societat. 

L'única sortida que els gestors de la crisi semblen veure, dins 
d'aquest fosc panorama de la realitat, consisteix a revestir de 
conservadurisme les legit imes i justes aspiracions de renovació 
dels sectors més afectats per la crisi político-sòcio-cultural, in
tentant reconstruir els vells senyals d 'iden titat que ja es consi
deraven superats per la marxa de la història dels pobles. !:.s. 
precisament dins d'aquest context, i no en cap altre, on vivi m 
la nostra fe i és en ell on, inexcusablement, hem de trobar com 
expressar la nostra específica identita t cris tiana. Sempre dilwda 
en el saber estar present enmig del món i en harmonia amb alt res 
aportacions que també intenten, des d'al tres perspectives, apor
tar alguna llum dins d'aquesta nit de la història. 1:.5 en aquests 
paràmetres on ha de resituar l'Església la seva pràctica com a 
comunitat a lliberadora. 
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Trobar Déu des de la seva aparent absència 

Però, s i mirem a l voltant nostre, res d'això no sembla h aver 
pene trat a l'in te rior de l'Esglés ia. tS una dolorosa confessió: 
cada cop semb la més difíci l de creure que la inst ituc ió Església 
sàpiga i pugui dona r avui un bri d'esperança a un món que 
l'està cercan t dins les tenebres. Tornant a repetir errors gravats 
en la me mòria de la història, els c r is tians hem deixat d'aportar, 
una a llra vegada, com a coHectivitat de fe, una ll um que desen· 
te nebrés aquest temps de recerca al costat d 'altres esforços de 
la humanitat i sense entra r-hi en competència. Per això el clam 
del salmis ta . On és e l seu Déu? podria ésser fàci lment promm
c iat pe r qualsevol dels mile rs de dones i homes que, davant 
la seva sofrença a nònima -en el tre ball , en la famí lia, en l'ac
t ivitat social, e lC.- s'interroguen sobre el sentit de la seva exis
tència, tant en ¡'ordre personal com en e l coHectiu. 

La meva expe riència de fe, totalment insepa rable d'aq uesta 
sofrença pe rsonal i coHectiva de l'opressió, viscuda des de l'opció 
a lliberadora del Magnificat, situa en el seu nucli la p regunta 
«On és el meu Déu?». No es t racta d'abordar la qües t ió fent un 
esforç d'abs tracció de la realitat; tot a l con trari. Cal trobar Déu 
en. aquestes condicions d'o pressió allà on lot sembla nega r-io. 
Des de l'aparen t absència de Déu ca l descobrir la magnitu d de 
la seva exi s tència. L'originalita t de la pregunta impl ica que l'Es
glés ia -i formu lo aquesta qües tió des del seu interior- aban
d on i la possess ió de la imatge de Déu que ella s'ha fet durant 
segles i iniciï el camí del seu encontre a llà on Ell es fa visible: 
en l'a mo r a l germà que és a l meu costa t sofrin t qua lsevol t ipus 
d 'opress ió. Segllndo Ga lilea, fe t teòleg en la lluita a ll iberadora de 
!'America Llatina, ha qua lificat magis tralment aquesta s ituació 
com una nova expe riència d'exil i. 

Abandonar la seguretat del Temple 
identificar-se amb els pobres 

t:.s aquesta perspectiva d 'exiliat la que em permet d 'assenya
la r la necessi ta t urgent que l'Església recupe ri Ics ànsies de 
Déu i es lla nci, sense por de trencar a mb a lgu nes de les p ròpies 
trad icions que ha forjat durant segles, a ce rcar Déu a partir d 'un 
canvi copernicà e n la seva identitat com a ins titució. L'E sglésia 
hau ria de tenir present que la Resu rrecció de l Crist també va 
s ignificar la des trucció de l Temple, on la cultura política mesià
nica havia empresonat Déu lluny del poble sofrent. Fent eco a la 
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pregunta on és el meu Déu ? podem continuar: ¿el trobarem dins 
dels magnífics edificis, obra del progrés humà, o en ci complex en
granatge que contribue ix a sostenir c i funcionament de la ¡ns· 
ti tució eclesia l, o bé e l nos tre Déu és en un altre lloc: fora del 
Temple? El Déu que escolta sempre el desvalgut i no abandona 
els captius, avui ja no es troba en ci Temple. L'israelita que, 
des de la senzillesa de la seva fe escriví .l'oraciÓ del penedi
ment» (el salm 50) en un contex t sim ilar al nostre, pOlser hauria 
substituÏt les paraules «víctimes i holocausts» per expressions 
més properes a les nostres realitats litúrgiques, o a altres mani
festacions institucionals de la fe. Però, ben segur que sí, hauria 
continuat afirmant que l'essencia l era «oferir un cor penedit 
i un esperit que es penedeix». Tants anys després, des d'aquesta 
nova experiència d'exi liat, veig que Déu torna a fer-nos la mateixa 
crida a la conversió. 

Què demano a la meva Església? Només li urgiria una sola 
cosa, que és fonamenta l: fidelitat al Crist. Si no ho feia a ix í, 
¿com podria transmetre als homes i doncs que sofreixen opressió 
que el Crist va anunciar un missatge alliberador? ¿Com es pot 
anunciar la Bona ava s i constantmen t hi han motius per a 
demanar perdó pels pecats de l'Església? ¿Com i amb qui com
partir, dins la pròpia Església, l'originalita t de la fe , si aquesta 
segueix preferint la seguretat del Temple? La respos ta a aquests 
interrogan ts exigeix que l'Església se'n vagi al desert i, des d'allí, 
iniciï e l camí del rctorn de l'exili, plenament identificada amb 
l'opció fonamental del Crist: els pobres. o podem amagar-nos 
ni hem de defugir la radicalitat que e l Cris t ens demana ara 
i aquí, en una societat que es troba travessada pe l con[Iictc i la 
lluita per vèncer qualsevol de les múltiples formes d'opressió. 
Si l'opció pel pobre hi ha de ser present , amb tota la seva ple
nitud i dimensió, si es vol viure la fe al costat dels homes i 
dones que, des de la seva realita t, lluiten i avancen cap a un 
nou model de societat més igualitària, fraternal, solidà ria, basada 
en la llibertat i compromesa amb l'edi[icació de l'home nou, 
l'Església ha d'estar identificada am b aquestes aspiracions i si
tuar-se, sense ambigüitats ni vaciHacions, al costat d'aquests ho
mes i dones, parlar el seu llenguatge i recollir Ics seves espe
rances. Però s i tot continua com ara, poc podrà oferir de nou 
l'Església més enllà d'ésser un signe de contradicció. 
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El meu lloc en una Església plural 

No obstant, malgrat que l'E sglésia hi s tòricament h agi difum i
nat i revestit de confusionisme l'origina litat de la pràctica del 
Crist, em sento - paradoxalment-, m embre de la comunitat cdc· 
s ia l. Pe rò vull que, des de l seu interior, es respecti la meva ¡den· 
tita t com a creient. Sense que la meva identificació i compren
s ió del Cris t sigui compartida pel conjunt de la institució. Ens 
ha tocat viure l'hora d'una E sglés ia on ja no hi ha unanimitats 
sobre moltes i molt dive rses q ües tions. i on la pròpia experièn
cia i vivència de la fe, per a lgu ns. es confron ta dià riament amb 
el món i s'expressa també, pe rò no exclus iva men t, en la lluita 
política, sindical i popular. Però, pe r damunt de les possibles 
divergències q ue sorgeixen d'aquesta diversi tat en l'expe riència 
personal i comunitària del Crist, i malgrat que en determinades 
ocas ions apareguin com a contradictòries, e l conjunt de c re ien ts 
i la ins titució Església han de respectar i est imular l'exercici d'a· 
quest pluralisme eclesial, convençuts que, més e nllà de la dis
crepància, hi ha una recerca s incera d 'una nova experiència de 
Déu feta des d'una s ituació d'exiliats i a l costat dels homes i 
doncs que, per ésser els oprimits d 'aquesta societa t, són els 
estimats prefe rencials del Cris t. 

Si l'Església rea lment vol continuar fid e lment e l segu iment 
del Crist ha d'obrir·se a aquesta crida de conversió i anar a l 
desert -com ho féu el propi Crist- per trobar l'absolut de 
Déu a llà on sempre ha estat: enmig dels pobres , dels pe rse
guits, dels marginats, dels humilia ts, dels captius, d 'aquells que , 
en definitiva, tenen motius d'esperar un món millor. 
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PASTORAL 

I NOVA SITUACiÓ POLfTICA 

SECRETARIAT DEL CONSELL PRESBITERAL DE BARCELONA 

I. CAMP ASSISTENCIAL 

La nova situació política comporta una major presència de les 
instàncies municipals i estatals en el camp de l'assistència social. 
Les aportacions fetes en la passada sessió del Consell presbiteral 
no manifesten motius greus de tensió, però sí, a vegades, una 
aparent concurrència i algun recel. 

1. El Consell valora positivament la progressiva responsabi
lització de l'administració pública en aquest terreny. 

2. Volem mantenir un diàleg franc i una lleial coHaboració 
amb totes les entitats sobre tot allò que pugui millorar la situa
ció de les persones i de les famJlies, especialment en aquests 
moments de crisi. En qualsevol hipòtesi i amb mitjans diversos, 
l'Església té el deure de . diaconia. de la caritat, que li és es
sencial. 
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3. En el camp assistencial conflueixen situacions complexes 
i conflictives: ideologies, incomprensions personals, oposició de 
caràcters ... Això demana una acció encaminada a encoratjar cris· 
tians ben preparats per treball ar·hi. Seria un error deixar el camp 
assistencial a rutines de pura beneficència. A part de la denúncia 
estructural que poden fer organismes com «Justícia i Pau _, l'as· 
s istència directa a persones concretes és també una denúncia 
profètica que interpeHa la consciència de la societat. 

4. Ens adonem de tota la dimensió que té per a un cristià 
l'ajut fratern. Fins i tot en una societat que hagués resolt els 
problemes econòmics, restarien grans problemes personals i hu· 
mans a resoldre. La nostra acció ha de ser: educadora de la 
llibertat i de la fidelitat; oberta als valors de la reflexió i la 
contemplació; potenciadora d'una tasca seriosa d'aprofundiment, 
davant la superficialitat imperant; 

5. Creiem que l'Església h a de vincular la seva acció social 
al conjunt de la pastoral. Cal que Càritas i les parròquies coope· 
rin, po tenciïn i, s i fa al cas, promoguin equips parroquials i inter· 
parroquials d'acció social que es facin presents en les necessitats 
dels barris, i dialoguin amb totes les entitats c ivils. Això demana 
una més gran coordinació de les institucions socials de l 'Esglé
sia, i que aquestes se centrin cada vegada més en els problemes 
humans més greus. 

6. El Consell presbiteral comprova l'existència d'actituds di· 
ferents davant la qüestió de s i l'Església ha · de tenir més insti· 
tucions o menys. Creiem que en aquests moments ha de predo
minar, per sobre de la polèmica, el respecte mutu i la dedicació 
de totes les nostres energies al servei dels homes d'avui. 

Il. EDUCACIO EN EL TEMPS LLIURE 

I. En el camp de la promoció i educació d'infants i joves, 
tenim presents e l progressiu pluralisme de la societat catalana, 
el context sòcicrpolític català (administració, actituds joves, pos· 
tures polítiques, etc.), i el context eclesial de la nostra diò
cesi. 

2. Es pot constatar que hi ha un bon nombre de joves 
creients que desenvolupen la funció d'educadors en el temps lliure 
(en clubs d 'esplai, escoltisme, centres). 

Que aquesta acció es realitza en alguna d'aquestes situacions: 
a) marc institucional promogut per una comunitat cristiana, 

amb infants i monitors de la mateixa comunitat; 
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b) marc institucional promogut per una comunitat cristiana 
com a servei obert a tothom que se'n vulgui beneficiar; 

e) marc institucional avalat per una entitat d'Església, però 
sense cap planteig eclesial (es deixen els locals, la personalitat 
jurídica, etc.); 

d) marcs institucionals que, per raó de l'entitat que els pro
mou i per opció, no són confessionals. 

Que no sempre és possible escollir el marc que hom desitja. 
Hi ha realitats que impossibili ten una pluralitat institucional. 
Per exemple, el món rural en alguns casos. 

3. D'aquestes constatacions a casa nostra i de realitats sem· 
blants d'educació en el temps lliure en d'altres països europeus, 
podem deduir : 

a) que en una societat pluralista com la nostra l'Església pot 
oferir uns serveis als infants i adolescents portats per joves, 
on es treballi en l'educació en el temps lliure, dins un marc edu· 
catiu global. des d'una perspectiva creient i amb un arrelament 
a la realitat catalana; 

b) que els serveis infrastructurals i de formació d'educadors 
han d'ésser oberts a tots aquells que els vulguin utilitzar, sempre 
que respectin els diferen ts reglaments (cases, matrícules, etc.), 
perquè encara en aquest terreny la suplència és necessària, ara 
per ara; 

e) cal recuperar la presència dels adults en aquest camp, 
de la qual poguessin gaudi r tots els monitors creients, tant 
si treballen en marcs confessionals com no. 

4. Per a desenvolupar de forma reeixida aquestes tasques, i 
molt especialment per a donar una resposta pastoral a les ne
cessitats dels monitors, creiem que: 

a) caldria fer un planteig global de pastoral infa/'Iil i juvel1il 
de l'arquebisbat de Barcelona. En l'àmbit de pastoral juvenil 
-que ja funciona- fóra convenient crear una plataforma espe
cíficament dedicada a infants; 

b) els moviments especialitzats de joves haurien de presentar 
el món dels infants com un camp d'acció per als seus militarrts, 
ni que sigui des d'instàncies públiques. 

c) en e l moment present és difícil que cada marc insUtu
cional tingui un consiliari·sacerdot que s'hi dediqui. Caldria pen
sar, doncs, en una animació arxiprestal, zonal, etc., i en la pos
sibi1itat que altres animadors pastorals, degudament preparats, 
exerceixin aquesta funció en els centres d'esplai, grups, etc.; 

d) l'acció dels consiliaris de zona no hauria de quedar Iirni· 
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ta da als marcs institucionals confessionals. Seria preferentment, el 
seu, un treball d'animador en la fe dels monitors, tant si actuen 
com no en un marc institucional eclesial; 

e) s'haurien de potenciar 1es realitats eclesials de coordina· 
ció exis tents, tant a nivell pedagògic com pastoral, dedicant-hi 
l'esforç personal i material necessari; 

f) els vicaris episcopals, arxiprestos i rectors haurien de contri· 
huir a clarificar la identitat dels marcs institucionals tenint pre· 
sent el punt 2; 

g) ca ldria potenciar les relacions elltre moviments infantils 
a partir de la rea li tat ja existent: les trobades periòdiques entre 
dirigents de MTJAC, Escola d'Esplai i Servei de Colònies de Va· 
cances, per a arribar a assentar bé les bases d'una plataforma 
de coordinació de la pastora l infantil , tenint present la seva 
repercussió en e l futur dels moviments de joves; 

11) s'ha de potenciar la participació en les instàncies de coor· 
dinació a tots nivells (nacionals, municipals, de districte, e tc.) amb 
una presència activa i testimonial; 

i) cal recuperar la presència dels adu lts en aquest camp: 
laics que assegurin la continuïtat, la qualitat, la identitat; 
sacerdots que assegurin l 'ani mació de la re; 

j) es fa necessari disposar d'ajudes econòmiques provinents 
de l'ad ministració púb lica; hi dóna dret el fe t d'exercir una tasca 
de servei oberta a tothom. 

5. Tota aques ta tasca hauria de caracteritzar-se per la quali· 
tat i la identitat. Qualitat que ofereixi un veritable marc d'educa· 
ció en el temps Biure. Identitat clarament eclesial en e ls centres 
que així ho vulguin i que es presentin com un servei que l'Es
glésia ofereix, amb e l nivell de vivència i celebració que la si· 
tuaci6 aconselli i permeti. 

TERRENYS I LOCALS 

S it uació 

I. Hi ha a lguns terrenys o locals de l'Església que han estat 
reclama ts com si es tractés d'una reivindkació del poble, sector 
o barri en què es troben, no pas seguint un criteri de tipus 
ad minis tra tiu, sinó el d'un grup de pressió que pretén contra
posar e l poble amb l'Església (p.e., els terrenys de la parròquia 
de Sant Esteve, de Barcelona, els de la de l Stm. Sagrament, 
també de Barcelona, els locals de la parròquia de la Mare de 
Déu de Montserrat, de Badalona, el terreny de l'antic cementiri 
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de Sentmenat, part del terreny de la parròquia de Sant Josep 
Obrer, de Barcelona ... ). 

2. Les exigències estridents d'un grup de pressió acostumen 
a ser circumstancials i no perduren. Actualment són gairebé in
existents, com es pogué constatar en la darrera sessió del mateix 
Consell presbiteral. 

3. Es donen altres casos, en els quals l'administració pública 
ha demostrat tenjr interès per adquirir uns terrenys, ja sigui 
mitjançant preu, efectuant una permuta, o també gratuïtament 
o quasi, segons e l destí a donar-los. En aquest sentit s'han incoat 
diversos expedients (p.e., l'hort de la rectoria d'Alella, un ter
reny al costat de l'església de la Llagosta, la rectoria de la Lla
cuna i e l terreny de Santa Fe del Penedès). 

4. Algunes vegades la iniciativa no correspon a l'ajuntament 
en exclusiva. sinó que l'interès és compartit per la mateixa Es
glésia davant la impossibilitat o la dif icultat de dur-hi a terme 
o de continuar-hi la tasca projectada, o bé davant la necess itat 
urgent de la població. S'imposà, en tals casos, una coBaboració 
mútua i un conveni , que redundà en benefici d'una i altra part 
(p.e., el coBegi Joan XXIII, la «Torre de mossèn Oms., ambdós 
de Terrassa, i diversos convenis de cessió d'ús, temporalment , 
de locals parroquials com a au les durant la construcció de les 
escoles del municipi: Santa Maria del Taulat, Sant Andreu de 
Palomar, Santa Maria Magda lena (Pla de Fornells), Sant Esteve 
de Granollers, la Batllòria .. . ). 

5. Pel que fa als cementiris parroquials, en la majoria de 
casos, els rectors mateixos, davant les dificultats de portar-ne 
l'administració, sobretot si es té en compte la manca de força 
coercitiva de l'Església, que no disposa de subvencions adequa
des a llur manteniment, i que el canvi sòcia-religiós operat 
últimament fa que se surtin de la missió peculiar de les par
ròquies, proposen fer-ne el traspàs als aj untaments respectius 
o municipalitzar-los. 

6. Finalment, cal remarcar l'actitud del cardenal-a rquebisbe. 
El màxim representant de l'Església diocesana, no va impugnar 
la revisió del Pla Comarcal de l'Àrea metropolitana de Barcelona 
de 1974 i 1976 en allò que fa referència a esglésies, béns de la 
mitra i parroquials, que foren qualificats gairebé tots com a zona 
d'equipaments, «sempre que s'assegurés que no es tractava d'una 
expropiació i que llur destí religiós restés també assegurat» (Co
municació del Cardenal sobre el Pla Comarcal). 

7. I també cal tenir present que, encara que la llei diu que 
els equipaments poden ser destinats a serveis públics o privats, 
a l'Àrea metropoli tana, en aquest moment, ho entenen només com 
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a públics i no accepten que una cosa privada pugui ser desti
nada al bé públ ic, de manera que resta obert un interrogant 
interpretatiu que podria arribar a tenir efectes expropiatius. 

Criteris 

1. L'Església té lI na missió específica i exercin t-la és com 
millor serveix e is fide ls i la societat en conj un t; no ho realitzaria 
si , oblidan t la seva labor pròpia, es dediqués a a lt res act ivita ts 
que no fossin les que li són peculiar s . Encara més si tingués 
ll oc d'una forma habitual i permanent i no pas si mplement espo
ràdica . Per ta l de poder dur a te rme aques tes activitats és evi
dent que l'Església necessita servi r-se de terrenys o dependèn
cies . 

2. A més d'aquesta missió específica, l'Església sempre ha 
exerci t un servei de subsid iari tat o de suplència, segons les 
circumstàncies peculiars de cada moment. L'Església ha de re
presen tar «un àmbit de Il ibertat- , com deia mossèn Carrera en 
la sessió del Consell de l dia J 9 de rebrer d'enguany. Hi stòrica
ment té la seva importància la força juríd ica i social del dret 
d'asil als llocs sagrats. 

3. L'experiència ens demostra que les propictats de l'Esglé
sia han suposat un set-vei social de cara a les poblacions, en 
e l sentit que, a més a més de la utilitat que els ha donat, haver
los mantingut en el seu poder i possessió -moltes vegades en 
e l transcurs de segles- possi bilita que avui puguin dedicar-se 
a unes finalitat que, segurament, no serien factibles si hagues
s in estat en mans de particu lars (p.e., ¡'hort de les Caputxines, 
de Mataró, l'hort de la rectoria , d 'Alella , els centres parroquials, 
loca ls ca tequístics, e tc.). 

4. Creiem que l'Església no pot tenir cap local sense utilit
zar, buit i tancat, o sense una dedicació pastoral, si a la mateixa 
població hi ha una necess itat peremptòria que es podria solu
cionar amb una cessió d'ús condicionada, palesan t així, una ve
gada més, e l servei que l'Església pot fer a l poble, sense que 
en la major pa rt dels casos s 'hagi de desprendre de la pro
pietat. 

S. L'experiència que resu lta de ls tractes man tinguts amb els 
di versos aj untaments actuals és, tan mateix, profitosa en general, 
i diu que és fact ible arribar a una bona avinença sense perju· 
dici de ningú i amb avanta tges per a una part i l'altra. 
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línies d'actuació 

1. Saber -i fer conèixer- quina és la persona moral ecle
siàs tica propietària o titular de l'immoble, terrenyo local a ven
dre o bé objecte de cessió o transacció_ Perquè els béns de 
l'Església no tenen una qualificació unívoca, sinó que es dife
rencien en tre e ls que pertanyen al bisbat, a una parròquia, al 
benefici d'una rectoria, a una causa pia, o a una fundació. TOL 
això manifesta que Lots aques ts béns es troben vinculats a un 
lloc i unes persones determinades per raó del lloc, i indiquen 
també el sen tit de servei de l'Església. [ per tant que aquesta 
és tot el cont rari d'una superpotència O d'una societat anò
nima. 

2. Consultar amb la Delegació d'Economia la viabilita t del 
proj ecte. 

3. Si, a teses les ci rcumstàncies, calgués arribar a una tran
sacció, que en a lgun cas podria interessar la mateixa Església: 

a) no pot ser una acció personal exclusiva del rector, s inó 
que ha de ser compart ida pel Consell pastoral i la junta d'economia 
i s'han de fer arribar els acords a toLa la fe ligresia. També cal 
comptar amb ci parer de l'arxiprest; 

b) el vicari episcopal, suposada l'aprovació, ha d'estar ben 
informat i al corrent de la situació des d'un principi; 

e) una vegada acomplert l'expedient, passarà a la considera
ció dels organismes curials (Consell d'Administració i Capítol), 
per tal que l'Ordinari pugui donar l'autorització pertinent, si 
fa al cas; 

4. Convé establir la norma, per consell o per manament, de 
desti nar una quota o part dels produc te que s'ob tingui de qual
sevol alienació a la comunicació de béns: Fons Comú Dioce
sà. A més de la seva força com a derivada de l'esperit evan
gèlic de caritat fraterna , pot tenir també en molts casos la força 
moral i jurídica provinent de motius de compensació. 

5. En informar la fe ligresia de l'acció projectada, cal expo
sar clarament el destí que es donarà a l producte que s'obtingui, 
per tal de no donar lloc a males interpretacions i suspicàcies, 
en sentit que e l bisbat se n'ha aprofitat, i, sobretot perquè creiem 
que hi té un dret moral, trac tant-se de béns vi nculats a la feli
gresia mateixa. 

6. Els cementiris parroquials mereixen un capítol a part, 
puix en la majoria dels casos són els rectors els qui en demanen 
e l traspàs als ajuntamen ts o llur municipalització, seguint el 
tràm it que s'ha dit anteriorment, condicionats a la cont inuïtat 
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del ma te ix destí o a la tra nsfo rmació en espa i verd públic, amb 
clàusul a reversòria de la propietat, en cas contrari. 

7. Fina lment , pot donar-se - i es dóna- una s ituació deli
cada amb refe rència a l'ac titud a prendre pe r part del recto r 
i dels c ris tians membres d'un pa t rona t d'hospital, as il o a ltres 
persones mora ls no eclesiàst iques ex is tents en moltes poblacions 
de casa nostra. Creie m que s 'h a de seguir el sistema democràtic, 
tenint sempre en compte e ls princi pis morals i el millor servei 
de les persones. ¿Es pot pensar, fin s i tot, en la renúncia de l 
càrrec? 

IV. ESGL~SIA' LLENGUA CATALANA 

I. Creiem necessari remarcar, d'antuvi , que e l presbiterat de 
Barcelona ha tingut sempre un a act itud 

a) de fidelitat activa a la llengua i a la iden titat catalanes , 
incorporant la llengua a la li túrgia; 

b) de presència pas toral en els barris i coma rques d'immi· 
gració mass iva, en e ls qua ls les noves parròquies creades e n els 
últim s vint-i-cinc anys ha n esta t, seguramen t , una de les respos
tes més positives que han sorgit de la socie tat catalana de cara 
a ls proble mes de la immigració. 

2. En la nova situació que configura l'Estatut de Catalunya, 
volem vetllar perquè l'oficial ita t del català, la ll engua pròpia de 
Catalunya, i del castell à, tingui plena vigència a l'inte rior de 
l'Esglés ia. Així, proposem: 

a) que to t prevere, religiós, religiosa o laic que tingui una 
acti vita t pas toral ha de ser capaç d 'utilitzar totes dues llen
gües; 

b) que es promogui , a mb les pertine nts consultes, l'actua lit
zació dels horaris de celebracio ns en cada una de les ducs ll en
gües i la coord inació arxi presta l, de manera que no hi hagi zones 
sense poss ibilita t de celebrar la litúrgia en català, o a lmenys 
d'una forma bilingüe; 

e) que e ls cartell s de tota mena i les publicacions s iguin pre
senta ts també en llengua catalana; 

d) que els topònim s s iguin escrits sempre en cata là; 
e) que s'ossoleixi la correcció deguda en la redacció d 'escrits 

en llengua cata lana i e n la transcripció de les par tides i altres 
documents. Potser els centres de preparació pas toral podrien in
cloure en Burs programes a lgun curset sobre formula ris de cer
tificació, correspondè ncia oficial , e tc. 
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3. Els preveres han de contribuir al manteniment d'una sola 
comunitat a Catalunya fomentant la comprensió mútua, aportant 
elements d'informació que ajudin a entendre la realitat cata
Jana, fent crides a l'obertura, creant en els cristians una actitud 
de generositat i d'estimació mútua. 

4. Cal evitar que en cap reunió una persona sigui obligada 
a parlar en una determinada llengua. A nivell local caldrà adap
tar-se a situacions molts peculiars, però cal anar fent entendre 
que els laics que ocupen un càrrec que els obliga a moure's 
a un nivell més a mple (p.e., els membres de consells pastorals, 
els responsables d 'una associació, etc.) han de ser capaços d'en
tendre totes dues llengües. 
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El MUEC durant l'any 1980 

L'any 1980 ha estat el del desè 
aniversari. En efecte, l'any 1970 
es va constituir a Barcelona el 
«Secretariat d'Universitaris Cris
tians», que poc a poc va evolu
cionar vers e l que més tard vam 
anomenar «Moviment d'Universi
taris i Estudiants Cristians de Ca
talunya i les Illes (MUEC Català). 
Set pun ts deixaran constància del 
que ha estat la vida del Moviment 
al llarg d'aquest any que acaba. 

1. IV Jornades de militants en
torn del tema «Per una cons
ciència eclesial crítica i solidària. 
(Sentmenat, de l'I al 4 de maig). 

Va ajudar-nos D. Fernando Urbi
na, director de la revista .Pasto
ral misionera». Després de deu 
anys de treball , es veia la necessi
tat d'afrontar el tema de l'Esglé
sia. Les Jornades venien a coro
nar un cert esforç de reflexió a 
nivell teològic. 

2. Celebració del Xè aniversari 
a SI. Felip Neri de Barcelo na (31 
de maig ). Després de la celebració 
eucarís tica (presidida per Mos
sèn Joan Batlles, vicari episcopal 
de Barcelona i direc tor de l Cen
tre d'Estudis Pastorals, que havia 
estat anys enrera consiliari dels 
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joves), es llegí un «Manifest en e l 
X è aniversari», que recollia )'espe* 
rit de les Jornades recents i feia 
un comentari act ualitzat a les tas
ques que el documen t d' ide ntitat 
assigna al M UEC com a moviment 
d'Església: missió, comunió i ce
lebració. Ha esta t publicat íntegre 
a «Documents d 'Església., n. 310. 

3. Joventut, fe i vida. Un es op
cions i una pedagogia en movi
ment. L'edició ca ta lana d 'aquest 
llibre de Bonaventura Pelegrí «vol 
ésser també un cert tes timoni de 
reconeixement per aquest català 
universal. que és el seu autor 
(com llegim a la presentació). Ha 
estat preparada per l'estud iant Mi
quel Porta, responsable internacio
nal de MUEC, i Antoni M . Serramo
na, antic consiliari europeu de la 
J EC I-MIEC. Ell mateix i Salvador 
Pié, que signen la presen tació, hi 
han afegit un apèndix sob re els 
deu anys del Moviment. Nombro
sos cons iliari s de Catalunya i les 
Illes de diversos moviments de jo
ves han contribuït a la seva fi
nançació. 

4. Comitè europeu (Altenberg, 
Alemanya federal, del 16 a l 26 d 'a· 
gost). Aquesta reunió, que es fa 
cada dos anys, aplega els repre
sentants de lo ts els moviments 
afiliats a la JECT-MIEC i serveix per 
a revisar i planificar el treball 
conjunt. Enguany el tema central 
fou la pedagogia del movimen t. 
AI final s 'elegí cI nou secretariat 
europeu : Jan Deraymakcr, fla
menc, secretari; Alfreda Fonseca, 
portuguesa, vice-secretària; Josep 
Baró, ca ta là de Seròs, que trebal la 
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amb estudiants a Lausana (Suïs
sa), consiliari. 

5. Publicació del Il . 4 de la re
vista «Eina», dedicat a . Ciència 
i societat •. Recull una sèrie d'es
tudis d'una sessió europea de JECI
MIEC fe ta a Est rasburg, amb 
aportacions suggerents sobre el 
«paradigma sis temàtic., comple
mentari / alternati u al «paradigma 
racionalis ta,., que és el que domi
na en la ciència. També inclou 
una coHaboració d'Antoni Mata
bosch sobre la conferència . Cièn· 
cia i tècnica. de Massachusetts , 
articles de Josep M. Ballarín, 
R. Prat i Pons, F. Valls i S. Car
rasco i una crònica de l'Església 
a la Catalunya autÒnoma. Un nú' 
mero complet (un dels millors, sc
gons J . M. Piñol a «El Correo Ca· 
ta lan» del 13 de novembre). Amb 
tot , a partir d'ara «Eina . res tarà 
congelada, to t esperant responsa
bles més fixos. 

6. VIII Jornades de COllsiliaris 
( de l'I a l 3 de setembre a l Casal 
Borja de St. Cugat ). Hi ass is tiren 
consi liaris de les diverses diòce
s is on és present el moviment i 
a lguns dirigents. El tema de re· 
flexió fou • l'educació de l'afecti
vi tat. des d'una perspectiva evan
gelitzadora i atenent la globalitat 
de la fo rmació del militant. Ac
tuà com a expert en Gaspar Mora, 
professor de la Facultat de Teo
logia (Secció Sl. Pacià). 

7. VI Assemblea gelleral (els 
dies 10· 12 d 'oc tubre a Sentmenat). 
Hi han assistit militants de Bar
celona, Tarragona, Lle ida, Girona, 
Vic (d'Igua lada i Man resa) i Ma-



llorca i grups en iniciació de Me
norca. En una primera part es tre
ballà seguint l'informe presentat 
pel Consell ca talà sobre la mi li· 
tància evangelitzadora. En una 
segona, sobre la gestió del Movi
me nt el curs passa t en els seus 
diversos sec to rs. En la tercera 
pa rt, sobre les orientacio ns per a l 
curs 1980·198J , que recullen eltre· 
ball que es fa a cada diòces i i 
l'anhel general de renovació i re
flexió amb motiu del Xè aniver· 
sari: e l canvi de la s ituació del 
medi estudiant, la nova orientació 
educativa (Llei d'Autonomia uni
versitària , Lle i de Centres do
cen ts ), la s ituació del món juve· 
nil, el moment de l'Església, el 
ca nvi de generacions en e l M UEC, 

e tcètera, reclamen lo t un esforç 
de reflexi ó i de renovació. 

L'Assemblea elegí un nou equip 
permanen t català: Presidenta , 
Cori Casa nova i Barberà, estu
diant de Medicina; Responsables 

de Secundàri a , Griselda Gasulla, 
id . i Gemma Rosell , de COU; 
Responsables d'universitaris: Car
les Llop i Francesc Peremiquel, 
es tudian ts d'arquitectura; Consi
liari, Sa lvador Pié . Aquests, jun· 
tament amb e ls coordinadors dio
cesans elegits per cada Assem
blea diocesana, formen el Consell 
català per al curs 1980·198 1; són 
Blanca Bachiller (Lleida); Cinta 
Ramon (Tarragona); Montserrat 
Masó (Girona), Miquel Serra (Ma· 
llorca), Xavier de las Heras (Vic) 
i Francesc Valls (Barcelona). 

Diversos mov iments es feren 
presents a l'Assemblea: Troba· 
des de joves, MIJAC, JEC espanyola 
i portuguesa, i e l Consell acio
nal de la Joventut. E l Dr. Ju· 
bany, cardenal·a rquebisbe de Bar· 
celona , que presidí l'eucaris tia fi· 
nal, confirmà e l MUEC com a 
<presència de l'Església en e l 
món estudiant i presència d'a
quest en l'Església •. 

Salvador Pié 

El Centre cristià dels universitaris 

El 8 de novembre d'enguany 
ha complert dos anys e l Centre 
Cristià dels Universitaris, s ituat a 
l'esquerra de l'e ixample barcelo
ní. En uns moments de crisi 

d'associacionisme juvenil, en què 
molts van per les seves sense lli
gar-se amb res, sona com una 
cosa estranya sentir parlar d'un 
centre que té dos anys de vida, 
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i més tractant·se d'un centre 
«cristià.. Amb tot , reconeixem 
que la seva vida és modesta, i 
segurament una de les seves 
sorts és no tenir cap llista de 
socis. Aquest Centre d'universita· 
ris ha volgut ser des del seu ori
gen un centre de serveis. 

El Centre 

Durant el curs 1976-77 un grup 
de joves i consiliaris del Ai UEC, 
en una dependència de la par
ròquia de la Bonanova, comen· 
çaren a fer un fitxer i a orga· 
nitzar un acolliment i altres ser· 
veis. Pel novembre del 1977, ar
ran de la creació de la Delegació 
Diocesana de Pastoral Un iversi
tària, es recull l'experiència del 
cuc i s'obté el suport moral i 
econòmic del doctor Jubany. A 
poc a poc els locals del carrer 
de Villarroel 81 van prenent ca· 
Ior i caliu de joves estudjan ts 
d'arreu del Principat que vénen 
a tes celebracions, conferències, 
reun ions de grup, etc. 

L'objectiu inicial és oferir un 
lloc d'acolliment als grups d'es
tudiants cristians, un centre de 
serveis de f ormaci6 i reflexió cris· 
tiana i un nucli permanent de 
celebració jove de la fe cen trada 
principalment en l'eucaristia do
minical. El Centre pretén desen
rotllar una pastoral d'animació i 
acompanyament dels cristians 
universitaris no enquad rats en 
moviments de militants o en co
munitats cri stianes. També vol 
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oferir elements comp lementaris 
de formació i vivència eclesial als 
estud iants que pertanyen a un 
moviment m i I i tan t cristià 
( " UEC). 

Una gestora, presidida pel De
legat diocesà, un consiJiari i uns 
quants estudiants, dirigeix els 
serveis de l Centre. La secre taria 
i els responsables d'activita ts en 
canalitzen la vida ordjnària. 

Dos anys de vida 

Durant el curs 1978·79, respo
nent al projecte de la Delegació 
d'oferir uns cursos de teologia 
per a universitaris, es feren unes 
conferències sobre temes teolò
gics. També es tractaren altres 
temes monogràfics i qüestions 
d'actualita t, mitjançant confe
rències i taules rodones. S'assa· 
jaren alguns seminaris (teològic, 
bíblic i fil osòfic), si bé no van 
donar el resultat que se n'es pe· 
rava. També es va fer un cicle 
sobre la qüestió «¿Té sentit avu i 
un projecte è tic? . 

El curs 1979·80 es va fer un 
esforç per a apropar-se als res
ponsables de la pastoral univer
sitària dels altres bisbats cata
lans. Va ser un motiu per a fer 
conèixer e l Centre i per a fer 
prendre consciència que es trac· 
ta d'un servei a tota l'Església 
de Catalunya, i concretament als 
estudiants d'arreu que fan cu r· 
sos a Barcelona. (Actualment 
acudeixen al Cen tre joves estu· 
diants de la Seu d 'Urgell, Tor-



tosa i les Illes. Amb to t, c re iem 
que no és prou utilitza t pels 
grups de joves d'alt res bisbats 
ni per llu rs responsables.) 

També es va fer un esforç d'o
berlura cap a ls responsables de 
cou de Barcelona: volíem fer co
nèixer el Centre a aquells estu
diants que l'any següen t ja no 
anirien a un coBegi religiós o a 
un institut, on potser algun pro
fe ssor els havia ajudat en l'enca
mï nament cristià. Sobre això hem 
constatat una vegada més que 
cada col'legi fa la seva tasca, 
més o menys brillant, però que 
són pocs e ls qui senten la neces
s itat d'un p rojecte més global 
i coordinat per tal de salvar el 
buit entre e l coBegi i la Fa
cultat. 

La Delegació va organitzar unes 
sessions de refl ex ió i estudi so
bre «Ser cristià a la Universi
tat?», dirig ides per un equip del 
M UEC i amb la coHaboració del 
Centre, des tinades als universita
ris que cerquen un espai cris tià 
imprecís i que descone ixen els 
serveis que ofereix l'Església de 
Barcelona. Enguany s'ha repetit 
aquesta experiència, que poss i
blement es tendrem a coBegis ma
jors i residències. No hi parti
cipa ga ire gent, però creiem que 
la intuïció és vàlida i que cal 
perfeccionar-ho. 

Durant aques t curs es van fer 
mo ltes més conferències i tam
bé un «cicle» sobre un tema mo
nogràfic: «Ciènc ia, tecnologia i 
fu tur de la humanitat a fina ls del 
segle XX ». Aquest cicle ha re-

presentat un esforç notable per 
presentar temes in terdiscip1inars 
a càrrec d'especiali s tes, to t i que 
no ha esta t ga ire correspost pe ls 
estudiants. 

El curs actual 

Aquest curs , 1980-81, ha comen
çat amb una sèrie d'objectius, 
fruit de la revisió del curs pas
sat. Estem fent un esforç d'inci
dència en els cou de Barcelona 
i hem començat un grup de ca
tecumenat (l'any passat ja va 
funcionar un grup catecumenal 
d'univers itaris basat en una re
flexió sobre Jesucrist). Més en
davant hi haurà una preparació 
del Nadal i de Pasqua. De mo
ment hem inicia t alguna activitat 
més festiva (va ten ir una bona 
acceptació la fes ta del segon ani
versari del ccu), hem donat més 
importància a l lloc de pregària 
i hem es tablert una pregà ria col
lect iva cada dij ous. 

S 'ha posa t en marxa, amb una 
bona acceptació, el Tall er de Teo
logia, organ itzat pels Serveis d'As
s is tència i Formació Relig iosa de 
les tres Univers itats. Es tracta 
d'una iniciació a la Teologia , al 
llarg de dos anys, per possibili
tar una visió global i unes pis
tes de treba ll , d'acord amb e l ni
vell científic de ls estudis supe
riors de la Universitat. Se n'en
carrega de la direcció la Facultat 
de Teologia de Barcelona. 

En e l Centre també es promo-
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ciona la celebració del Nadal que 
organ itza la Delegació de la Ca
pella de la Universita t Central, 
i s'acull en membres de diferents 
grups, com és ara, de Trobades 
de Joves a Montserrat, d'Hora-6, 
e tcè tera. E l nostre desig és que 
tots els moviments i grups d'es-

tudjants crist ians s'hi trobin com 
a casa seva. Finalment comuni
quem amb goig que ha nascut 
un a ltre Centre semblant a l vol
tant de la Universita t Autònoma 
(al monestir de Sant Cugat), el 
qual té moltes ganes de viure 
de ser út il. 

Antoni Malabosclt 

Barcelona: crònica missionera 

Com que l'octubre és el mes 
del DOM UND , he pensat que se
ria lloa bo na ocasió per fer la 
crònica mi ¡ollera de la no tra 
Església diocesana, perquè em 
fa tot l'efecte que la majoria dels 
cristians no tenen ni la més lleu 
idea d'aquesta realitat de l'Es
glesia barcelon ina. 

Tenim mig mi ler de missio
ners escampats arreu del món, 
des d'Algèria a Zimbabwe (per 
ordre a lfabètic ) i des del País del 
Sol Ixent fin s a la Papua Nova 
Guinea (per ordre geogràfic). Allò 
que deia Felip Il , que a ls seus 
dominis mai no s'hi ponia e l sol, 
també ho podria dir el Bisbe Nar
cís de les ovelles que té escam
pades pel mó n, treballan t per di
fondre-hi la bona nova de l'Evan
geli. La majoria són religiosos i 
religioses, però també hi ha re
presentants de la clerecia i el 
laïcat. I cada dia en descobrim 

11 4 

de nous, perquè sempre hi ha 
gent que marxa «per lliure» .. 

Aquest any 1980, per exemple, 
han marxat a l Txad el Dr. Salva
dor Cortadellas i la seva esposa 
Carme Àngel. El «curricululll » 
mi ssioner del matrim oni Corta
dellas , però, no arrenca pas d'a
quest any. Ja fa molt de temps 
que passaven les vacances al Ca
merun o al Txad, a donar un cop 
de mà a ls seus fills que treball a
ven a l Tercer Món. Ara el Doc
tor Cortadellas ha fet setanta 
anys i s 'ha jubilat, i en lloc de 
reposar, com s 'ho tenia ben me
rescut, ha anat a ajudar e l seu 
fill Francesc, jesuïta, a l'hosp ital 
de Beboro. 

També aquest any, han mort 
assass inats dos missioners estre
tament ll igats amb Barcelona : el 
pare Lluí.S Espinal, a Bolívia, i 
el P. Josep M. Gran a Guatema
la, i molts d'altres han es tat per-



seguits i empresona ts per defen ~ 

sar e ls dre ts dels pobres i opri ~ 

mi ts . 
No acabaríem mai d 'explica r 

coses. Només voldria fer cons~ 

tar que, si bé de vegades, se· 
gons la conjuntura sòcio~polít ica, 

sembla que no estigui tan t de mo~ 

da, l'esperit m issio ner a casa nos· 
t ra és de la més pu ra trad ició 
cris t ia no·cata la na. E ls condiciona· 
ments de la nostra diòcesi, sobre
to t de Ba rcelona ciutat , es p res· 
te n a l' inte rca nvi cultura l de po· 
bles i races, i sempre hem tingut 
les dues ve rsions de la miss ió : 
O so r t ir del pa ís a por tar la bona 
nova, o acoll ir la gent del Te rcer 
Món q ue a r riba a casa nos tra , 
perquè Barcelona és un n oc on , 
pels motius que s igui , vénen a pa· 
rar gen t de to ta raça i color : 
a fr icans del nord i del sud , lla· 
tina-americans, àrabs, i , a ra, fili ~ 

p ins (f ilipines, sobre to t ). A més, 
la nostra d iòces i és la seu d'una 
colla d'entita ts -també de tots 
co lors- que tenen com a objec
ti u t reba lla r pe l Te rce r Món . 

Bé, de to t a ixò ja en pa r la re m 
un a lt re d ia, si convé . Avui , s im
ple me nt, vold r ia dona r la parau ~ 

la a u ns q uants d 'aques ts missio
ne rs, que no han perdut ni vo~ 

Ie n perd re e l contacte a mb la 
diòcesi d 'origen, i esc riuen a ls 
amics o a les seves antigues co
munita ts, per fer-los pa rt icipa r 
de les seves vivències i desco
briments. Pob res de nosa ltres, si 
no sabíem ma ntenir-nos oberts al 
dià leg i a la confrontació a mb 
a ltres pob les, i la seva m ane ra 
de concebre la vida i el món! 

Els tuaregs del Niger 

La germalleta Núria de Jesús, 
filla de VilafraY1ca del Penedès, 
viu amb els tuaregs, al Niger. 
Ens ha enviat unes ret lexi0l1s so~ 
bre el seu t reball, i acaba dielll: 
«Nosaltres, des de lluny, preguem 
per l'Església de Barcelona. No 
ens oblideu tampoc!» 

Per l'home de l desert, to t e l 
que és de l domin i de la t rad ició 
i del ((sagrat » és impor ta ntíss im. 
Sen ti ment de respecte, de por, i 
ta mbé d'amor, en el senti t «d'a llò 
que s'ha d'es tima r ». 

E ls nostres veïns (50 i 60 a nys), 
a ixí com els seus fill s (entre 10 
i 30 anys) són sens ibles a to t el 
q ue han a p rès dels «ma rabús» 
(homes encar regats de l'ensenya
ment religiós en e l món de l' l s· 
!arn). Són sensib les a to t a llò q ue 
és bo, ta nt s i ho comple ixen com 
s i no. Hi ha un gra n nomb re de 
normes socia ls que to ts observen, 
joves i vell s. Per exemple les re~ 

lacions ent re gend re i sogres, jo· 
ves i ve ll s , e tc. 

AI campamen t, un d ia passa un 
home d'uns seixan ta a nys. Fa e l 
dejuni musu lmà, que cons is te ix 
a no menjar ni beure res, durant 
to ta u na ll una, des de la sortida 
del sol fin s a la posta, a abs
teni r~se de fu mar i de to ta rel a~ 

ció sexua l. Els nostres veïn s no 
dej unen. Quan l'hos te se'n va , la 
veïna comenta: «Aquest home ha 
dit que dura nt aquest mes to r· 
narà a p loure". Un home que fa 
el dejun i i que es lleva a l'alba 
per fer la p regària té molt de 
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pes davant dels altres : tot el que 
diu és veritat. 

El ric pot ser es timat, menys· 
preat o temut, segons la seva 
manera de comportar·se. Si es 
guarda la riquesa per a ell , és 
menyspreat, si la comparteix 
amb els altres, és un home de bé. 

Un dia, mentre ens traslladem 
de lloc, travessem lI na regió molt 
seca. Reflexió del nostre veí: «~s 
evident que aquest país no rebrà 
pluja, ja que porta en e ll la ma· 
led icció. Fulano de Tal hi ha fe t 
un pou, i en com ptes de donar
ne l'a igua , se la ven ... !. 

Parlant d'un gran propietari, 
antic guarda nòmada que ten ia 
molts camell s i vaques, diu: 
«Aquest home era bo. No podia 
veure cap persona sense comparo 
tir-hi el que tenia •. 

Un altre veí d'uns trenta-cinc 
anys, parlant-nos de riquesa i po
bresa, ens deia: «A mi m'agra
daria scr ric, perquè així podria 
fcr moltes almoines i al cel tro
baria la recompensa». Li expli 
quem l'evangeli de la pobra 
viuda. 

Heus aquí una de les històries 
que s'expliquen a les vetJlades: 
• Una dona molt rica es va mo
rir. A penes la posen a la tom
ba, s'aixeca viva altra vegada. I 
és que havia vist darrera seu tota 
la seva vida: mai no havia donat 
menjar al qui tenia gana, mai 
no havia donat aigua al qui tenia 
set, mai no hav ia ajudat el qui 
ho necessitava. Llavors es va ado
nar que no es podia pas presen-
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lar aixi davant Déu i per això 
tornà a la vida i se'n va anar a 
la seva tenda. Aleshores, a casa 
seva, tothom hi troba menjar: el 
que té gana i el que no en té; 
tothom troba aigua, el que lé set 
i e l que no en té. Aquesta dona 
comença a ajudar tothom ... Així 
es pod rà adormir per semp re en 
pau ». 

Amb la sequedat i la pèrdua dels 
ramalS, molts joves deixen la vida 
nòmada perquè el treball a les 
pedreres, mines, carreteres, etcè
tera, amb un sou fix, e ls atreu 
molt. Vet aquí un veí d'uns qua
ranta anys. 

Els seus companys de campa· 
ment han trobat feina fixa. E ll , 
al pou, se sent obliga t a abeurar 
no sols e ls seus ramats, sinó els 
dels altres. Li diem : .EI que po
dries fer, és demanar-lo una part 
del seu sou, perquè tu treballes 
cada dia per ells. Ell respon : . ~s 
veritat.. . Em convindria fer-ho». 
Però l'endemà el trobem a l pou 
i ens diu: «El que us deia ahir 
era de broma. No és pas e l diner 
e l que m'interessa, s inó el ros tre 
del meu amic!. (és a dir, l'a
mistat) . 

To thom té les seves pors, fo
namentals en tota civilització i 
en tot temps. Ens adonem de les 
pors de la gent que ens envolta, 
que ens recorden les de l nos tre 
mÓn d'origen i de les qual no· 
més Crist ens ha pogut a llibera r. 

Reflex ió d'un amic de trenta· 
cinc anys: . No s'ha de tenir por 



de res ; només de l'home que no 
tem Déu, que no es tima Déu •. 

Un altre d'uns ci nquanta anys: 
«Si vas caminant i tens por, pen
sa que hi ha un àngel a la teva 
dreta». 

Es verita t que la paraula por 
surt molt fàcilment a la conver
sa: por de reaccions que no s i
guin conformes a Ics normes so
cials, por de gestos que po rten 
mala sort , i sobretot, por dels 
esperits ma lèfics. Por també d 'ho
mes i tribus que tcncn el poder 
de fer «elhummalt, és a dir, de 
po rtar ma lastrugança a ls altres ... 

El que més ens frapa, és que 
l'ho me de l desert vi u el present , 
realment , in tensament: «Aquest 
any ha es tat dur. Tothom ha per
dut moltes bès ties: sequedat, ma
laltia, etc.; però vet aqui que 
l'estació de pluges ha esta t parti
cularment precoç i a ixò ha sal
vat to t e l que quedava • . 

Retorne m a Kerbubu (40 kilò
me tres al nord) que havíem dei· 
xat e l mes d'oc tubre passat i hi 
re trobem e ls am ics de sempre i 
compartim amb ell s les notícies. 
Bilal diu a Tanka: «L'any ha pas
sa t amb tot el que ens ha dut de 
bo i de dolent , to t e l que ha ar
reglat i tot e l que ha espatllat. 
Ve t aquí l'any nou! Donem-ne 
gràcies a Déu ». 

Una a ltra reflexió d'home ma
dur: «No tens pas l'alegria per 
sempre, ni la tri tesa per sem
pre, el be nes tar per sempre i el 
males tar per sempre.» «Déu que 
posa e l seu se rvent e n l'estretor, 

sap e l dia que e ls posarà en l'am
plària._ 

La soledat és una desgràcia. 
Reflexió molt corren t : «La sole
dat em mata • . O bé, . Gràcies a 
tu, que m'has tre t la soledat amb 
la teva presència». 

Reflexió d'una veïna quan pas
sava la tarda sola la nostra ten
da un dia que no hi havia ningú 
a casa seva: «La soledat de la 
tomba em serà sufic ient, hi hau
ré d'es tar sola amb lOt a llò que 
hauré fet •. 

Aquest sen timent profund que 
es tem de pas a la terra ha fo rjat 
e n el s tuaregs dos elemen ts pre
gons de benaurança: la «tazey
dent . ( = pacièneia i abnegació) i 
l'«azegzan. ( = abandó i submissió 
a Déu). L'ho me que té aquestes 
dues qualitats és rea lment un 
ho me. 

Un exem ple dc paciència: Es
tem a dues hores de ca mí del 
pou. J:.s un pou amb mo lt poca 
aigua, i e n canvi hi ha molta gent 
que va a buscar·n'hi. Amb e ls 
veïns anem a abeurar el ramat. 
Hi ha molts animals: camells, 
vaques, burros, cab res, ovelles ... 
To thom té set. Mohamed (28 
anys) hi és des de les nou del 
vespre per omplir les bassetes fe· 
tes de ciment que hi ha al cOsta t 
de l pou . Passa tota la nit per fer 
aques ta fe ina i nosaltres hi ar
ribem a l'a lba a mb el bes tiar. Les 
vaques i els camell s buiden les rc
serves i cal espe rar fins a Ics 
tres de la tarda perquè tornin a 
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estar plenes i puguem abeurar les 
cabres, ovelles, burros i omplir 
e ls nostres bots. Des d 'ahir al ves
pre, Mohamed no ha menja t res, 
només ha pres un vaset de tè 
aquest matí, però no demostra el 
seu cansament, fins i tot està de 
bon humor. .. A les sis de la tar
da, quan finalment arriba al cam
pament, li diuen: «Avui sí que 
deus es tar ben cansa t! », però ell 
respon amb un gran somriu re: 
«Que Déu sigui beneït! Una vega
da més, hem pogut abeurar els 
ramats». 

Per acabar la història, Déu té 
pietat dels seus pobres, i ens en
via una bona pluja a la nit, que 
omple tots els tolls. 

Un dia de trasllat, amb la ca
lor que feia , ten fem molta set 
mentre caminàvem, i com els he
breus, començo a queixar-me ... 
Tot d'una, arribem a una vall on 
trobem un magnífic toll d'aigua, 
format el dia abans d'una pluge
ta. El veí em diu: «Dona de 
poca fe. Mira el que Déu ens 
dóna! Si haguessis tingut més 
confiança, no hauries remugat". 

Encara un exemple de Bilal 
(seixanta anys): .El Profeta ha 
dit: Has de tenir paciència amb 
tot, perquè tot és un do gratuït 
de Déu. Amb els homes, has de 
tenir paciència: fent-ho així, ob
tindràs la recompensa. Amb el 
teu ramat has de tenir paciència 
i portar-lo amb dolcesa, perquè, 
¿no és ell el que et fa viure? 
Igualment amb les plantes i els 
arbres i tota la natura. Inclús el 
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plat i la tassa que tens a la 
tenda els has de tractar amb sua
vitat. ¿No són també ells un do? 

Reflexionant juntes s o b re 
aquests valors essencials per a ls 
nostres amics, ens hem adonat 
que ci nostre testimoni de cris
tians enmig d'ells només podrà 
ser autèntic si comencem per 
viure també nosaltres profunda
ment aquests valors. 

Des del Camerun 

Ell Jordi Mas, sacerdot barce-
1000í, fill de La Garriga, aviat farà 
"int anys que és a l'Africa, al 
Nord-Camerwl. Mant é, peró, en
cara, !ma cOllstant relació amb la 
comtmitat de la parròquia de la 
Atfiraculosa, on va fer de vicari 
abans de marxar. Transcrivim 
tina de les seves darreres carles, 
que fa referència a la guerra del 
Txad. 

Amics: 
Fa dos dies que tenim cntre 

nosaltres -a Kou sseri- el car
denal Bernard Gantin , enviat pa
pal per visitar els refugiats txa
dians acollits al Camerun. 

Des de Kousseri continuem 
sentint Ics canonades, i als ves
pres veiem e ls focs artificials 
produïts per les descàrregues. 
Hom diria que es trac ta d'un joc 
d'infants. Joc incomprensible, s i 
pensem que és la guerra entre 
dos grups tribals del nord del 
país. La gent del sud s'ha reple-



gat a l seu territori i fa gairebé 
v ida normal. 

Kousseri ha passat de ser una 
ci utat tranquiHa a convertir-se en 
un gran suburbi d'emigrants 
agrupa ts, una pa rt, a ls interiors 
dels pat is de Ics cases d'amics i 
coneguts i, l'altra part, en uns 
inmmensos camps de refugia ts, 
veritable ciutat de tendes de cam
panya i cases de fu sta i palla, que 
han crescut com bolets. E l go
vern camerun ès i a lguns organi s
mes inte rnacionals han fet to ta 
una instaHació d'aigua potable i 
rengleres de cabines de vestidors 
de pl a tja, uti litzades com a wà
ters, que semblen veri tables car
rers. Ara fins i lot es preveu la 
in s taHació de llum e lèctri ca, cosa 
que no ex is teix enca ra als carrers 
de la ciutat, ni a les cases de 
molts ba rris com a l que vivim nos
a lt res. Com podeu veure, és l'au
tèn tic senti t a Fricà de l'acolli
ment. 

Pe rò to t això és com dir: 
Aquesta s ituació dels refugiats 
corre el pe rill de durar, d'anar 
per llarg, i això sí q ue se ria tris t. 
S i la guerra durés mo lts mesos, 
seria massa per aguan ta r sense 
cansar-se'n, o sense que els mals 
i la de terioració anessi n empit
jorant sensiblement. 

Bé, a mics, tinguem esperança 
que e l Senyor amb la seva mi
seri còrdia no permeti per més 
tem ps aq uest es tat de coses, i q ue 
sapiguem treure 'n les lliçons que 
cada guerra porta en ella ma
teixa. 

Des de Nicaragua 

La Maria Teresa Ilari és una 
de les nou persones que van mar
xar l'agost passat a Nicaragua. 
Es una noia jove, vint-i-quatre 
anys, metge, que ens resumeix 
ell Ulla pregària toles les seves 
vivències: 

Prego Déu perquè l'a lè del seu 
Esperit bufi amb força entre e ls 
germans de la comunitat i del po
b le; perquè -<lblidant lIna mica 
les preocupacions i e ls petits pro
blemes de cada dia- estimin 
amb un amor ben gran e ls des
posseïts de la terra, aquells pe ls 
q ua ls Jesús va prendre i continua 
prenent partit ; perquè se solida
ritz in amb la causa dels pobles 
oprimits i explota ts; perquè fa
cin cos tat, amb les seves p regà
ries i la seva ajuda, a ls països 
que s'han a lliberat del jou impe
rialis ta i que tan sovint són boi
cotej a ts per interessos econòmics 
i de dom ini polític . 

Gran part de l'Amèrica Lla tina 
és aixafada i esca rnida per uns 
pocs que persegueixen c i seu be
nefici, enca ra que s igui a costa 
del genocidi d'un poble, de la 
seva ll ibertat, de la seva cultu
ra, de les seves iHusions. Pe rò 
cada vegada so rgeixen més comu
nitats cristianes, revolucionàries 
i lluitadores, com Ics primeres, 
que sovi nt eren perseguides per 
la causa de Jesús, de la seva jus
tícia i del seu amor. I aques tes 
comunitats es converteixen en lla
vor que germinarà i donarà fl-uits 
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abundosos per a lata la huma
nitat. 

Dóna goig de constatar com els 
programes de molts governs re
volucionaris -com és el d'aqui 
a Nicaragua- estan impregnats 
de valors evangèlics_ ~s la reli
giositat, la fe, i l'esperança d'un 
poble que ha sofert molt i que 
ara es troba lliure, ple de força 
i d'entusiasme per emprendre un 
llarg camí. No cesso de donar 
gràcies a Déu perquè m'ha per
mès de vcure i viure totes aques-

Girona: Els primers freds 

Han acabat ja les Fires de Gi
rona. Un altre any els devots 
de Sant Narcís han pogut anar 
a cercar el cotó del sant -que 
diuen que va molt bé per al mal 
d'orella- o han pogut fer les tret
ze voltes a l'altar, amb la candela 
encesa a la mà -remei infal
tible per a la trencadura, laI com 
deien les nostres àvies. He vist 
i he sentit dues monges que sor
tien d'ofici i que comentaven amb 
enyorament les solemnitats im
perials de les misses de temps 
passats. Una bufada d'airet fi ha 
fet que les monges entregiressin 
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tes coses, que em fan comprendre 
una mica més com serà el Regne 
de Déu , i com hem de concebre la 
societat i les relacions humanes 
perquè ja ara es comenci a rea
litzar_ 

Tant de bo que tots trobéssim 
la raó de ser dels nostres dics i 
t,-eballéssim per fer el nostre cn
torn més habitable, més profun
dament joiós i més fraternal. 

Hi ha molts pobles que, cnca
ra que pobres, ens estan donant 
una gran lliçó. 

Mont serrat Albó 

el cap i apressessin el pas. Els 
primers freds cns sobten n tots. 
De la mateixa manera que la de
mocràcia primerenca ha sob tat 
molts eclesiàstics. 

Hi ha èpoques en què costa 
de fer una crònica local. Donat 
que no tinc el recurs d'acudir a 
la crònica forana (dic això per
què els comentaris dels gironins 
aquests dics eren a partir dels 
aires que ven ien dc Roma , del 
Sfnode de Bisbes), m'hauré de 
conten lar amb reflexar noticieles 
de no ga ire entitat. ot lcletes j 

el seu comentari. Amb la temen-



ça j la quasi segu retat de se r par· 
cia I. 

E l nostre Bisbe J aume acaba 
d'a rribar d el seu periple pastoral 
per terres de l'Amèrica Lla tina: 
Argentina, Xile, Perú, Guatemala, 
Santa Domingo i Puerto Ri co. Ha 
anat a visi tar els capell ans i a l· 
tres mi ssioners gironins que hi 
ha en aquelles tcrres. Espe rem 
veure ben aviat e ls fruits d'a· 
quest viatge pas toral. Cal dir, 
però, que aquest via tge no ha es· 
tat massa ben vis t pe r la clerecia 
gi ro nina . Hi ha aquells que diuen 
que s'havia d'haver preparat més, 
els que diuen que s 'ha rea litza t 
en un mal moment, i els qui 
«no saben, no contes ten ». Jo no 
sabria des tria r si es tracta de 
raons objectives o d'un pas més 
en l'esca la da de contestació que 
sofre ix el successor de Sa nt Nar· 
cís en la diòces i giron ina. Jo crec 
que e l nostre Bisbe «ho ra bé)). 
Pe rò es veu q ue n'hi ha que 
c reuen que no. Girona és un bis· 
ba t de pagès: s impl e, però amb 
u nes reaccions un xic en revessa· 
des. D'això ens en podria parlar 
a bastament el Cardenal Jubany. 
Diuen que el Cardenal Na rcís va 
haver de passar moments amargs 
a Girona. Doncs ara n'hi ha que 
l'enyo re n. Coses de la vida ecle· 
s iàs ti c3 . 

Tres capellans gironins van so· 
frir un accident d'automòbi l e n 
ter res fra nceses. Un d'eHs va mo· 
rir. Es tracta de Mn . Pere Blanch, 
Rector de Vidreres. Tres pa rrò
quies rela tivament importan ts han 
resta t 11 argues setmanes sense 

pastor; una d'ell es definit iva
ment. 

Des de fa te mps , cada dissab
te el Vi cari genera l va de bòl it 
pe r trobar capellans que faci n 
substitucions a les parròquies on 
e l capell à és absent. Aquest pro
blema es fa cada d ia més nota· 
ble. AI nostre Bisbat h i ha més 
del SO % de la clerecia que passa 
de 50 anys -edat a partir de la 
qual les baixes per defunció ja 
es comencen a fe r sentir. La 
gra n sagn ia de les secula ritza
cions va abastar, sobretot , els ca
pellans en eda l compresa entre 
30 i 40 anys (els q ue a ra t ind r ien 
menys de 50 anys). AI Seminari 
hi ha actualment només quatre 
joves que estudien Teologia i que 
es preparen pe r esdevenir cape· 
lIans diocesans. El futur no es 
presenta gaire optimista. I no 
s'hi va l a fer recurs a aquell co
men tari volterià que fe ia un amic 
meu (deia: «sort que l'ass istènc ia 
a la missa dom ini ca l ha baixa t 
pe r me itat »). Em fa un xic de 
por el futur de les nostres comu
nita ts parroquia ls. No saben fer 
res sense e l ca pellà; i e ls cape
llans s'acaben. En aquest sen tit 
crec que ens farà bé a tots la 
vis ita del nostre Bisbe Jaume a 
l'Amèrica Ll atina. Fa molt de 
temps que al lí s'han hagut de 
plantejar aquest p rob lema. 

No em puc estar de contar-vos 
una anècdota recen t. En una par
ròquia de la ciu tat e ls han torna t 
a canviar e l Rector. l dic tornat 
a canviar perquè en menys de 
deu anys han tingut quatre rec-
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tors. És normal que la gent es 
pregunti el perquè. A això anava. 
Un laic d'aquesta parròquia co
mentava el canvi amb un cape
llà. El capellà li va dir que hi 
havia pocs capellans. I el laic, 
amb la ind ignació pròpia del qui 
no comprèn els in tríngulis cleri
cals, li va etzibar: «Pocs ... i en
cara ens els canvien cada quatre 
dies! o ho cntenc! •. Als ulls 
d'aquest laic, l 'afer li devia fer la 
mateixa impressió que allò que 
conten del general Queipo de Lia
na a la guerra civil espanyola, 
que feia passejar sempre els ma
teixos solda ts però amb uniformes 
diferents. (Com que n'hi ha pocs, 
cal que els vegin tots.) Tres quarts 
del mateix ha passat en dues al
tres parròqui es molt importants 
del Bisbat. 

Lligat amb aquest darrer punt 
hi ha el nomenament d'un Dele
gat diocesà de Pastora l de Joven
tu t. Es tracta d'un rector jove. 
que treballava bé a la seva par
ròquia. Als seus fel igresos els ha 
fet la impressió que hom ha des
pullat un sa nt per vestir-ne un al
tre. I més quan feia poc temps 
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que hi era. Tant de bo que aques
ta vegada la Jerarquia giron ina ho 
encerti. Déu vulgui que no arrib i 
el re t que, d 'aquí a un temps, tin
guem consiliari de Joventut però 
no tinguem joves. Hauríem perdut 
bous i esquelles: un bon rector 
i un bon consiliari. També sembla 
que hi ha ganes de crear un Cen
tre d'acollimen t de joven t a la 
ciutat de Girona. Bona idea! Cal 
dur-la a la pràctica ràpidament. 
Que no passi que, quan s'inaugu
ri, ja no hi hagi jovent per aco
llir. És ci que ha passat amb els 
moviments laicals d'adults. Tenim 
Delegat episcopal d'Apostolat se
glar, però no tenim moviments 
d'apostolat. Sembla que darrera
ment l'HOAC ha pràcticament des
aparegut del mapa diocesà. 

El Centre d'Estudis Diocesà 
(CED) acaba de publicar un dens 
programa d'activitats. He comp
tat una vintena de cursets i se
minaris per a aques t curs 80-81. 
Hom es pregunta d'on treu ran la 
gen t per omplir aquesta prolife
ració d'activitats. Que no sigui 
allò que diuen els cas tellans: 
.e.ramos pocos y parió la abuela». 

Joaquim Pla 



Crònica de Lleida 

Conseqüències d'unes 
castanyes calentes 

No són para ules d'un acudit 
sinó u na acció de Minyons Es
coltes i Guies Sa nt Jordi de la 
c iutat de Lleida. 

L'Agrupament «Renaix ¡'es-
quinç» féu e ls dies de To ts Sants 
i Difu nts una operació que tin
gué, o tind rà, consequencies. 
Castanyes calen tes!, era el crit 
dels ràngers que, amb els seus 
fou lards, c ridaven l'a tenció dels 
vianants d e l nostre Carrer major. 

Tres parades de tauletes a mb 
e ls corresponents focs cons truïts 
amb bidons recollits del magat
zem del pa re. Els nois i noies 
venie n cas ta nyes to rrades i un 
trague t de l porró de mosca tell. 
4( o en vend reu cap si no ho feu 
aiXÍ» , e ls va aconsellar l'ant iga 
cas tanyera que ja fcia temps que 
hav ia abandonat "ofici. No trac
taven de fer negoci primària
ment, s in ó de fe r pe r manera 
«q ue torn in les cas ta nyeres per 
To ts Sants i Difunts», com deien 
a l periodis ta locutor de l'emis· 
sora local. J o sé que també vo
lie n pagar el cotxe, a ixa fat l'es
ti u passa t un matí qua n anava a 
cerca r la ll e t pe r a ls companys i 
compa nyes de campament. No vo
li en que e l seu «cap », que va te
nir l'accident, hagués de pagar 
tot sol e l vehicle. Una lliçó que 
van aprendre l'últim dia de cam
pament qua n, a la mi ssa, llops 

i da ines esce nifica ven l'evange li 
d 'aquell diume nge, e l bon sama
rità. «Hi ha moltes maneres de 
deixar a la cuneta», digué el 
mossèn. 

El s pares, que també eren a 
missa i no en sabien res, també 
s'ha n unit gràcies a aquest fet. 
Aquests pares ara fa ra n un se
guit de trobades a l lla rg del curs 
per a conè ixer millo r e ls tre ts 
bàs ics de Minyons Escoltes i 
Gu ies Sant Jord i. E ls pares, de 
totes les ca tegor ies socials , que 
no es cone ixie n es van trobant i 
es t renque n barreres hu manes. 

La fam ília «Rena ix l'esquinç», 
de Lle ida, després dc practica r vol 
conèixe r . Jesús fe ia i ensenyava. 
Pe tits i gra ns ha n fe t i a prenen . 
Tots fa n camí, e ls pe tit s i els 
adults. No són els fi lls sols que 
fa n la comun ita t si nó e ls adults 
també. 

Un mossèn nos tre deia que vo
lia fer un agrupament escolta q ue 
fos evangelitzador; i com que els 
escoltes no ho eren , no l'interes
saven a la seva parròquia. 1!s 
clar que Minyons E scoltes i 
Guies San t Jord i no són un mo
viment evangelitzador com els 
típics moviments especia litzats, 
però de re truc eva ngelit za per· 
què parcs i fill s ens diem la Bona 

ova i després Ja celebrem i vi
vim moments de joia i solidari
ta t que són e ls senyals de l'Evan
geli . El cotxe s'aixafa i e ls pa
res s 'uneLxen . I e ls va ile ts, diri-
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gits pels «caps>, desenvolupen la 
seva capacitat d'iniciativa, que 
és llavor del Regne. 

Uns i altres rem camí. El fu· 
tur dirà on a rribarem. 

Una comarca amb dos bisbes 

Ja fa quatre o cinc anys que 
a la peti ta comarca d'Ager-Os de 
Balaguer (bisbat de Lleida) i les 
Avellanes, Tarlareu i Santa Linya 
(bisbat d'Urgell ) ran via to ts 
j unts en la construcció de l'Es
glésia . 

Unes 25 persones es troben pe
r iòdicamen t. Però dos b isbats di
ferents comporten criteris pasto
rals diferents a l'hora de nome
nar e ls mossens (per part de 
cada bisbe) o d 'organitzar la pas
tora l sacramental (ex igències o 
costums diferen ts a cada bisba t). 
D'aquí l'estra nyesa de força fe
ligresos. que tenen com a punt 
de referència el que es fa al cap 
de comarca, que és Balaguer. Són 
problemes que origina aquesta si
tuació. 

Doncs bé, ací s'ha escaigut la 
visita pastoral del senyor bisbe 
de Lleida a ls pobles «del seu bis
bat» i la consegüen t trobada amb 
el consell comarcal de pastoral i 
a la vegada les fes tes del Sant 
Crist de Balaguer amb la p re
sència del senyor b isbe de la Seu 
d 'Urgell , que també vol venir a 
la nostra reunió. Tant l'un com 
l'a1tre saben q ue semp re h i seran 
ben rebuts. 

La com issió permanent c reu 
oportú de posar a l'ordre del dia 
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la qües tió del dossier presentat 
als Consells del presbiteri dels 
dos bi sbats fa cosa de tres me· 
sos, on s'exposava un conjunt de 
criteris pràctics amb vista a una 
millor pastoral de tota la nos· 
tra comarca, que en diem «La 
nostra terra ». La proposta era que 
se'n responsabil itzés el bisbe que 
s'ocu pa de Balaguer: d'aquesta 
manera s'evi ta que l'estructura 
ofegui o posi en perill una ex
periència pas toral peti ta però và
lida. 

Els dos bisbes, sense haver-se 
posat d 'acord prèviament, digue
ren davant to thom el seu punt 
de vis ta. 

Vosalt res proposeu uns can
vis de límits no jurídics s inó 
pràctics, va d ir el bisbe de Llei
da. No hi tinc cap inconvenient; 
però penseu que aquest re toc s'ha 
d'incloure din s de la reforma 
global dels b isba ts de Ca ta lunya 
i de tot l'Estat, la q ua l encara 
no està prou madura, per diver
ses raons; una d'elles , que la Ge
nerali tat ha de fer una nova dis· 
tribució de l territori. Quan serà 
i com? La meva propos ta seria 
més concreta encara: mirem de 
solucionar els problemes que va· 
vin sorgint. Qu ins són?: una man
ca d'en tesa de clergues?; l'apli
cació de les conclus ions de l'as
semblea diocesana que es fa al 
bisbat d 'Urgell? Jo us puc d ir 
que no tinc cap inconvenient que 
les feu vostres, tot i que no sé 
quines seran: les accepto per en
davant. 

Compreneu que aques t és un 
de ls molts casos que tenim a 



la Seu i no pas e l més gros, 
va di r ci bisbe d 'Urgell . Ca
torze poblets són portats per ca
pellans del b isbat de Solsona. So
bre aquests onze pobles de Llei
da jo no puc fer res sense con
su ltar e ls sacerdots que hauran 
de realitzar aquest serve i; el Con
se ll del presbiteri digué que era 
un problema d ins cI gran proble
ma del límits dels bi sba ts de Ca
ta lunya i ¡'Estat espanyol, laI com 
ha dit ja el senyor bisbe Ra
mon. Aqu ests límits, com fer
Ios? Si deixem a Ja Seu quatre 
poble ts de muntanya amb qua tre 
pas tors, això repercutirà e n un a 
manca de treball per als sacer
dots i no afavorirà la seva il
lusió. Tot plegat a fecta rà nega
tivament e ls feligresos de les nos
tres comarques rura ls e mpobri
des ja per altres vies. I aixi una 
reforma promoguda en bé de les 
persones es g ira en contra seva. 

Cap on anirà la divisió terri
tOl-ia I de Ca ta lunya? I les comu
nicacions? I la dis tribució de la 
població? Segons la política que 
se segueix i la ruta variarà. No 
pode m fe r un a re forma sense tc
ni r aclari ts aques ts punts. 

Comprengueu les nostres limi
tac ions a l'hora de nomenar ca
pe ll ans per a atend re les vostres 
comunita ts. A la segona enques
ta que estudieu ( i que ap rovo ple
nament) dieu que hi pos i «mos
sens dinàmics ». Si en trobo, us 
podeu trobar que vulguin res idir 
a Balaguer, que és cap de comar
ca, tal com es tà aprovat pel rè
gim disciplinar del nostre bisbat. 

I això pot re percutir en una man
ca d'a tenció afectiva ja que el 
gru ix de la vi da pastora l és a 
Balaguer. 

A la vida jo ( i vosalt res tam
bé) voldria certes coses que veig 
com a idea ls; però no poden ser, 
perquè hi ha entremig moltes 
persones que no pensen igual. 
Cada dia he d'acon ten tar-me arri
bant a m ig camí de l que hauria 
de ser. 

La conve rsa va anar per 
aquests viaranys, amb més ma
ti sos i precisions. I e ls c ri s tians 
dels dos bisba ts que som a l Con
sell pastora l vam senti r-nos més 
corresponsables i solida r is de les 
limitacions pe rsonals dels bisbes 
i de les limitacions de les estruc
tu res humanes dels bisbats o de 
l'Església. 

Crec que aquest dià leg fou mo lt 
educador i que fa uns anys hauria 
estat impensable. Encara que 
aparent.ment t o t queda com 
abans suposo que d 'ara endavant 
hi haurà dià leg ent re b isbes, cler
gues i poble a l'ho ra de vetllar 
pe l servei a les comunitats de ls 
nostres petits poble s. E ls me m
bres de la permanen t d'aques t 
Consell pastoral co ntinuaran in
forman t de tOLS els acords pre
sos a les seves sess ions plenà
ries i de les dific ultats que sor
geixin perq uè els Co nsell s de Pas
to ral són la base de la renova
ció eclesial, a condició que tin
guin vo t i veu i maduresa cris
tiana. I aquestes no es donen 
sense la confia nça de la jerar
quia. 

Xavier Batiste 
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Mallorca: Entre assemblees 

En el penúltim numero de Q UA

DERNS es deia que semblava que 
a Mallorca estiguéssim en assem
blea permanent: sí, tenim reu· 
nians i més reunions, encara que 
d'això a estar units de veres hi 
ha un bon tros .. . 

Setmana de setembre - 80 

Ja són com una tradició les 
Se/manes de setembre. Enguany 
hem celebrat la tercera. Es va 
fer en dues e tapes, en dos caps 
de setmana, divendres-dissabte 
(1 9-20, 26-27), a l Sem inari Nou. 
Es féu així per afavorir l'ass is
tència dels seglars; en conjunt, 
la participació fou verament nom
brosa, i va sobresortir la pre
sència de religioses: el resultat 
de les votacions denota un nom
bre d 'uns 450. 

Hi hagué dues ponències. La 
primera, del bisbe, duia per títol: 
«Pas d'una pastoral de Cristian
dat a una pastoral d'evangelitza
ció». Ocupa 25 planes del Butlletí 
del bisbat (1 de novembre). Té 
cinc parts en les quals, després 
d'una introducció, es dóna res
posta a què volem abandonar, i 
per què, del model de l'Església 
de Cristiandat; llavors es defi
neix l'Església del Vaticà II com 
Església evangelitzadora; segui
dament, es repassen les acti tuds 
(evangèlica, eclesial, de solidaritat 
amb el món, de compromís amb 
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reestructuracions 

els pobres, d'acceptació del can
vi) que cal que adopti una Es
glésia evangeli tzadora; fin al
ment s'assenyalen tres opcions 
pràctiques : corresponsabilitat en 
l'Església, catequesi a tots els ni
vells i revisió de la vida i de 
l'Església a la llu m de l'Evange
li, i la presència en el món. 

La segona ponència fou presen
tada per un grup de dos preve
res i una seglar que treballen en 
pastoral juvenil: «Ex igències per 
a una pas toral de joves, evange
litzadora». Omple 21 planes. Pri
mer es consideren els condicio
naments d'aquesta tasca evange
li tzadora de part del món juve
nil i de la mateixa Esglés ia; se
gonamen t es repassen les exigèn
cies d'aques ta pastoral evangelit
zadora. 

Les conclusions, publicades e l 
16 d'octubre al B. O. del bisbat, 
es divideixen en dos blocs : reno
vació de l'Església i pastoral de 
joventut. El primer bloc inclou: 
canvi i reconciliació, obertura al 
món, predicació i formació, pas· 
toral sacramental, corresponsab i
li tat i programació. Les conclu
sions sobre pastoral de joventut 
abracen la pastoral matrimonial, 
esplai i clubs de joves. margina
ció, joves i família, celebració de 
la fe, cateques i, moviments juve
nil s, pastoral vocacional, ensenya-
men t. 

Dc les votacions, massivament 
afi rmatives (la menys votada té 



269 «sÍ» sobre un LOtal de 387), 
voldria destacar dos punts: pri
mer que un no arriba a compren
dre per què a lguns (7) diuen que 
«no», 19 voLen en blanc i 17 s'abs
tenen davant aquesta conclusió: 
«La unitat i la caritat són una 
ex igència primordial de Ja vida 
cristiana». Per altra banda, es 
nota un bloc de votants reaccio
nari davant proposicions concre
tes. Per exemple, la que va rebre 
m és «no» (100 en total, sobre 
237 «sí», 72 en blanc i 27 abs
tencions) fou la que deia: «Re
coneixem que no podrà existir 
comunicació de béns materials 
fins que no s igui un fel que tot 
capellà pugui ésser destinat a 
qua lsevol parròquia de Mallorca 
(entenent això de manera que pas
sin davant e ls motius pastorals, i 
no les conveniències personals). 
Tam bé que les religioses de ixin 
de concentrar les persones Inés 
capaces als seus coHegis de Ciu
tat », La segona més refusada per 
una part de l'assemblea fou la 
que proclamava que l'Església 
havia de lluitar contra les causes 
dels problemes econòmics de la 
nostra societa t: atur, tancament 
de fàbriques, hotels, magatzems .. _ 
i havia de propiciar actituds 
d'austeritat i comunicació de 
béns en els creients. 

després, què? 

Les assemblees solen anar sem
pre bé entre nosaltres. I un sol 
acabar amb un aspecte rioler i 

esperançat. Després un s'adona 
que tot queda en belles parau
les. Per això ja hi hagué absten
cions en l'assistència a aquesta 
setmana que denotaven aquesta 
constatació. Penseu que els «no. 
a les propostes, diguem més «pro
gressistes» , solen ser vots «de 
qualitat»: i és clar, e ls qui diuen 
«no» tenen la pella pel mànec, 
i ... a la pràcti ca, res de res . 

Enguany s'ha volgut posar un 
marge a aquesta desfeta, encoma
nant al novell Consell de pasto
ral i a les Delegacions la posta 
en marxa de les conclusions. Ja 
veurem quin resultat donarà. 

El Consell multitudinari (són 
76 teòricament almenys) de pas
toral es reune ix avui, 15 de no
vembre, per cinquena vegada. Hi 
hagué la primera reunió consti
tuent e l dia 17 de juny; les a l
tres foren els dies 28 de juny, 
12 de setembre i 17 d'octubre. La 
reunió d'avui ha d'aprovar les 
conclusions de l'esmentada Set
mana de Setembre i n'ha de mar
car les línies de força , assumir 
objectius concrets, ja que les 
conclusions són massa en nombre 
i disperses, i ha d'aprovar els 
plans preparats per les Delega
cions diocesanes. 

Per a ltra banda, pel setembre 
es feren fe s eleccions de nous 
arxiprestos: ordinàriament amb 
poc entusiasme, algunes vegades 
amb enfrontaments j constatant 
la inoperància (real de part de 
dalt i de part de la base) dels 
arxiprestats o sectors, i sovint 
amb uns resultats ben grisos. 
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Però, és clar, les e leccions s'han 
de fer: estam en democràcia ! 

Així s'ha reunit el Consell pres
biteral nou, dia 6 de novembre. 
El bisbe li encomanà sobretot ser 
la consciència crítica de la diòce
si enfront, si cal. de les decisions 
del Consell episcopal. 

Alguns ja entreveuen una so
brevaloració del Consell de pas
toral , amb caràcter deliberatiu 
(!?), per damunt del Consell pres
biteral, consultiu . 

Ara bé, de fe t no cal enganyar
nos: en definitiva és el Consell 
episcopal que comanda aquí, un 
Consell episcopa l també renovat 
a fina l del curs passat. 

Malgra t, doncs, reunions i as
semblees, estructures .democrà
tiques » i conclusions massiva
ment aprovades, no sura molt 
la iHusió del clergat, en concret, 
davant to ts aquests muntatges. 

Un any monàstic 

La vida monàstica enguany a 
Mallorca ha tingut un ressò es
pecial. El 1980 s'obria amb una 
carta del bisbe convidant a cele
brar e l XV centenari del naixe
ment de Sant Benet. H i hagué 
celebracions al monestir de mon
ges benedictines de Manacor el 
dia de Santa Escolàstica; e l 21 de 
març. a l'ant ic monestir cister
cenc de La Real. Dia I d'octubre 
culminaren aquestes celebracions 
amb la dedicació de la nova es
glésia de l monest ir benedictí de 
Santa Maria de Binicanella . Amb 
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el bisbe Teodor concelebraren 
l'aba t de Montserrat, ci prior de 
Binicanella, Dom Guiu Camps, 
molts de sacerdots amics dels 
monjos. Cal destacar la presèn
cia d'alguns pastors de l'Esglé
sia evangèlica alemanya. encapça· 
lats pe l pastor Hillebrand, que 
promogué la coHaboració decisi
va de joves evangèlics alemanys 
que, amb alt res joves mall or
quins, transformaren lIna antiga 
tafona en l'església nova, d'aire 
pagès mallorquí, oberta a la pre
gària dels cristians dins un espe
rit ecumènic. AI fina l de la ce
lebració, el pastor Hillebrand ex
pressà la seva gratitud a l bisbe 
de Mallorca perquè la seva Es
glésia, per atendre turistes i re
sidents, mai no ho hagut d'edi
ficar un temple, sempre ha rebut 
l'hospitalitat de l'Església catòli
ca mallorquina; corresponent, 
doncs, a aquest esperit ecumènic, 
ara els evangèlics tenien el go ig 
d 'oferir aquest lloc de pregà ria 
a una comunitat monàstica. 

També enguany és e l 750 an i
versari dc l'es tab liment cle l pri
mcr monestir a Mall orca després 
de la conquesta dc Jaume I: e l 
de monges agustines de Santa 
Margalida (avui desaparegut). Les 
monges de Santa Magdalena han 
celebrat conjuntament e l 650 ani
versari de l'adhesió del seu mer 
nestir a la Regla de Sant Agustí 
i e l 50 aniversari dc la canonit
zació de la «seva» Santa, Caterina 
Tomàs (22 de juny). Finalment 
les monges jerònimes d'Inca, 
dia li de novembre, han celebrat 



el 450 aniversari de la seva fun
dació en l'an ti ga vi la, al cor de 
l'ill a. El b isbe concelebrà amb 
uns 25 sacerdots i a l'homilia de 
la missa d 'acció de gràc ies pro
cl amà la seva a legria pel que sig
nifiquen 450 a nys d'estab ilitat de 
vida monàstica, expressà e l seu 
apreci a la vida contempla tiva, 
essencial en la vida de l'Esglé
sia, i e l seu des ig q ue sorgeixin 
noves vocacions. 

La diada de Lluc 

Bé, per acabar caldria remar
ca r l'empenta que conserva i s'a
creix de la Diada de Lluc : «festa 
de la mallorqui ni tat», com la ti
tulà un d ia ri de Ciutat. La revet
lla fou realmen t ben popu lar i 
ben nostra. Després de la Missa 
conceleb rada, el bisbe tornà a 
coHocar la corona res tau rada so
bre e l cap de la Rei na de Mallor
ca . Aquesta corona, en efecte, la 
que l'any 1884 havia ofert el nos
t re poble a la Mo rene ta pe r mans 
del bi sbe Jaume, delegat de 
Lleó XIIT, havia es tat robada en 

la tardor de 1978 i posteriorment 
trobada per un pescador a l fons 
de la mar. Ara, la Mare de Déu 
de Lluc, novament coronada , reg
na damunt Mallorca, com li pre
gava Mn. Costa i Ll obera, i en
ca ra can ta el nos tre poble. 

Costa i Llobera 

Per cert que e l bisbe ha escrit 
una exhortació sobre e l procés 
de beatificació de Mn. Cos ta, i a 
la celebració anua l que té lloc a 
Formentor, el diumenge després 
deliS d'octubre -aniversari de 
la seva mort- hi p redicà una 
homilia de poeta el bisbe de Me
norca, Antoni Deig, qui acabà 
amb uns versos, rets seus, que 
aclamaven «Sant Miquel Cos ta», 
inspirats en Ics «Horacianes» del 
gran poeta de «Lo p i de Formen
tor». Llàs ti ma que aquestes fes
tes tinguin sovi nt olor de ranci 
i que e ls o rganitzadors no sien 
més promptes en l'ús eclesial de 
la nostra llengua, que el sacer
dot i poeta de Pollença tant 
enaltí. 

Pere Llabrés 
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Crònica de Tarragona 

Ja hem començat e l curs, això 
sempre és important ; amb tot cal 
ava luar-ho des dels fets concre ts 
que marquen cI camí que recor
re m. 

Consell diocesà 
de Pastoral 

Represen tan ts dels cent vin t 
grups van reunir-se el lO d 'oc
tubre passa t a Tarragona; va pre
sidir el Or. Pont i Gol i Mn . Gil 
féu una breu aportació sobre . La 
comunitat cristiana a l llarg de la 
hi stòria de l' Esglés ia., pe r ta l 
d'ajuda r a clarifica r e l sentit 
d 'Església avui. 

Cada grup va recollir les pro
pos tes, que prèviament havia ela
borat una comissió, per a esme
nar- Ics, s i ho creu convenient, 
abans del 7 de novembre; les 
propostes definitiva ment elabora
des sera n votades en assemblea 
el s 15 i 16 de novembre. 

Les vint-i·cinc propostes han 
esdevingut pro tagonis tes de les 
converses de molts grups i gru
pets i, cal di.r-ho, els comentaris 
són sucosos, e n un sentit i altre. 
Tant de bo expressin sempre e l 
des ig de créixer com a Església 
que avu i mira cap a l demà amb 
esperança. « o són operatives», 
«no responen a l treball de grups », 
«s6n un pròleg de l que haurien 
de ser unes au tèntiques propos
tes», «estan b é», «refl ecte ixen el 
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que necess item » ... Esperem que 
l'esperit constructiu imperi, que 
e ls obj ectius siguin clars i que 
responguin al que el Poble de 
Déu necessita per ta l d'anunc iar 
l'Evangeli de J esucris t i compren
dre que també a nosaltres ens és 
proclama t i ens demana una res
pos ta madura i respo nsab le. 

Altres notícies 

Pe r fi! Sembla quc la coordi
nació de ls grups de revisió de 
vida d'algunes parròquies del 
Baix Camp, sorgits de la cateque
si de confirmació, és una reali
tat, encara que molt tendra. L'a l
tre dia, a Reus, van reunir-se e ls 
consiliaris, que ho in ten taven 
feia temps, juntament amb mos
sèn Es teso, Delegat de joves de 
l'Arquebisba t. Un representant 
de cada grup integrarà la coor
dinadora, que moderarà la Paqu i
ta A1onso, per la De legació de 
joves; Mn. Pere Dalmau en serà 
consiliari. Els grups j a han co
mençat i els representants ja 
s 'han trobat. Enhorabona! 

E l secreta ria t diocesà de Ca
tequesi oferí un curset a tots els 
catequistes del bisbat. Van inter
venir-hi el P. Ma ideu , la Nliria 
Hosta i Mn . Bofarull. El sorprès 
fou el mateix secretadat, que es
perava una assistència reduïda i 
encara ara prepa ra més ~!Ulcs per 
a donar cabuda a ls quasi dos-



cents catequistes que van assis
ti r-hi. 

Conseqüència d'aques t curset 
han estat els cursets locals de 
formació de catequis tes, com el 
que Mn. Aragonès va professar a 
Tarragona del 20 al 24 d'octubre 
sobre «Bíb lia i Catequesi». 

Aquesta vegada quedaran mol· 
tes coses a l tinter, ja em sabreu 
perdonar. 

Ca l dir encara que e l secre ta
riat de missions ve lIl à per a ofe
rir, amb motiu del Domund, una 

Crònica d'Urgell 

Art 

L'art mo lt sovint és notícia al 
bi sba t d'Urgell. Un mile r d'es
glés ies poden suscitar sempre co
mentaris de tota mena. I més 
quan algunes, la majoria, són de 
gran va lor artíst ic: algunes de vi
s igòtiques, un bon nombre de ro
màniques, i algun exemplar del 
gòt ic. Sovint són notícia per 
aquell s que busquen el sensacio
nalis me i són servidors de la 
moda de posar en ridícul l'Esglé
sia. Els de casa procu rem se r ob
jecti us : quan ens han expoliat, ho 
diem, però quan restaurem tarn-

bona ambientació miss ionera la 
setmana anterior al diumenge en 
què l'Església accentua la refle
xió sob re la seva tasca evange
li tzadora . Que e ls dies 28 i 29 
de novembre, a la Selva del 
Camp, ens trobarem amb Mos
sèn Sebastià Taltavull , de Me
norca, per a esbrinar objectius 
reals i possibles en la ca tequesi 
de post-confirmació. 

Si no ens tornem a escriure ... 
Bon Nadal! 

Joan-All/oil Cedó 

bé , i amb go ig. Recentmen t s'han 
realitza t restauracio ns importants 
a dues esglés ies de La Segarra: 
Bellver d 'Ossó i Pe lagalls. E l se
nyo r Rector i els feligresos són 
e ls protagon istes d'aques ta obra 
admirable. A Pelagall s, el d ia 12 
d 'octubre, celebraren el VIIlè. 
centenari de l'església : el senyor 
Bi sbe, autoritats, e l cap de ser
veis del Patrimoni arquitectònic 
de b Genera litat, i to t c i poble 
acudiren a la festa de l'art que 
identifica tot un poble. 

També als claustres dc la ca
tedral hi ha hagu l una exposició 
de fotografies de l'art romàn ic de 
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l'All Urgell i un cicle de confe· 
rències a fi de donar a conèixer 
el nostre pa trimoni arquitectò
nic. Els mateixos claustres aca
ben d'ésser restaurats, en la teu
lada, a càrrec dels serveis del 
Pa trimoni «nacional », i amb un 
pressupost de q uatre Ini lions de 
pesseles. 

o tot és, doncs, oblil i aban· 
dó. I la majoria d 'expolis s'han 
produït per DO poder aplicar a 
temps les normes dels responsa
bles diocesans . 

Jornada d'ajuda 
a l'Església diocesana 

El proper dia 16 de novembre 
a loles les esglésies de la diòcesi 
hi haurà una coJ-lecla per a re· 
collir diners per les necessitats 
de l'Església diocesana. Entre 
mo1tes altres, també la no tra és 
una empresa de ficitàri a econòmi· 
cament. Tots e ls diocesans poden 
saber que actualment l'ha bilitació 
diocesana repar teix més diners 
que els que rep de l'Adminis tra· 
ció. La pas toral cada dia suposa 
unes despeses més importants. 
Les publicacions de premsa del 
bisbat comporten cada any més 
de mig milió de pessetes de dè· 
ficit. I així trobaríem molts a l
tres exemples. No és que la fe 
s'hagi de comprar o vendre; 
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però s'ha de suscita r consciència 
de responsabilita t en e ls creients 
a fi que ni una sola obra bona 
de ixi de realiLzar·se o perdi efi· 
càcia per ma nca de mitjans eco
nòmics. 

Assemblea diocesana 

Ja Ja ten im orga nitzada. La Vi· 
caria de Pastoral dugué a terme 
una consulta general als preve· 
res, religiosos i la ics qualificats 
sobre la conveniència d'aquesta 
acció pastoral i la temà tica a trac· 
tar. Tenint en compte que la con· 
sulta afectava els cercles més 
compromesos de l'Església , les 
respostes han arribat en bon 
nombre, i e l dia 26 d'octubre, en 
una reunió conj unta, els consells 
del presbiteri i pastoral en co
neixeran e ls resultats. Aleshores 
el Bisbe decidirà convocar o no 
l'assemblea. Si va endavan t, com 
hom preveu, es distribuiran els 
te mes d'estudi entre e ls diferents 
grups de treball. E l primer fruit 
que ca l esperar és la pa rticipac ió 
act iva de bon nombre de cris· 
tians en activitats eclesials. Tro
bar·se, pregar, reflexionar, parlar 
i fer parla r ja són fruits bons. 
De bon començament cal dir, 
però, que el projecte pla u a molts, 
però potser entus iasma a molt 
pocs. 

La Seu d'Urgell, 20 d'octubre 
de 1980. 

Antoni Mirabet 



Vic: Quatre gotes 

Certament hem tingut una tal\t 
clor eixuta. Se'n lamentave n e ls 
pagesos i prou se'n queixaven 
els boletaires. «Què, Pepet, com 
ha anat?» . Poca cosa, tu! Des· 
pr~s de volt ar lOt el matí , té , 
ja ho veus!, una cistelle ta de 
ll a negues i a lguns rovellons; a h! , 
i la maj oria corcats. Si no plou! ». 
r no plogué . Uns xàfecs tardo
ra ls, acompanya ts de les prime
res neus, acabaren d'ensorrar la 
te mpora da. Un a ltre any serà! 
Què vols fer només a mb quatre 
gotes! 

Sant Bernat Calbó 

També la temporada pastoral 
s'encetà novament i -paraHe
lisme mctcorològic- amb qua
tre gotcs. tS natura l; són els pri
mers passos d 'un curs que co
mença; més en ll à, ja tindrem 
temps de saber-ne més. De mo
ment, en aq ues ta crònica , hi han 
caigut aquestes quatre gotes. 
Això s í, gotes grosses. 

E l 25 d'octubre, dia del sant, 
cs clogué e l VIll Cen tena ri del 
Na ixement de sant Bernat Cal
bó. La festa congregà a Vic la 
gent add icta de sempre. 
~s que ara te nim la feb re dels 

«aris», aniversa ris, centenaris ... I 
sc'n poden celebrar a cor què 
vols. Coneixo un senyor, tanma
teix ben conegut per les entitats 
bancàries del país, que està dis· 

posat a organitzar cada clos per 
tres algun centenari de mossèn 
Cinto Verdagucr, a més d'expo
sicions. Ja no diem c i de ¡'At
làntida, o del Canigó, o d 'a lgun 
fet important; fins i tol podria 
commemorar, per exemple, el 
centenari de la primera den t del 
poeta, o del dia q ue es posà l'a r
milla de vellut. La qüestió és ce
lebrar quelcom. P regun ta : ¿és 
que s'ha d'esperar que la gent 
es mori per a retre-li a lgun ho
menatge? Quin paísl 

Sortosament, la vàlua de sant 
Bernat Calbó ja fou reconeguda 
en vida. Recordeu, s i més no, e l 
fet que les campanes tocaven so
Ies. 

Vic, d'on fou bisbe del 1233 a l 
1243, acollí la jornada de cloen
da de les fes tes centenàries. A la 
catedral, s'hi reuniren una cin
quantena de sacerdots, que con
celebraren l'eucaris tia amb l'Ar
q ueb isbe de Tarragona, e l Bisbe 
de Vic i l'Aba t de Poble t. A l'ho
mi lia e l Dr. Po nt féu ressaltar 
les virtu ts apos tòliques del san t 
amb referència a l'Esglés ia d 'a· 
vui. En l'acte rebé els ordes me
nors (ara se'n d iuen ministeris 
laïcals) de lector i acòlit e l jove 
Josep Torra, de Ma nresa. La ve
neració de les despulles del san t 
per par t de ls assistents posà fi 
a l'ac te litúrgic. 

Més tard, a l seminari , el 
P. Maur, abat de Poble t, féu una 
conferència sobre l'espiritualitat 
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proceden t de la vida i l'obra del 
sant Abat. A la tarda es féu una 
visita al Museu Diocesà, on el 
Dr. Miquel dels S. Gros, que n 'és 
el conservador, féu una explica
ció exhaustiva sobre el departa
ment que guarda records i ob· 
jectes personals del sant. Tot ple· 
gat, una reconeixença a l'obra 
pacificadora i de mestratge de 
sant Bernat Calbó, Aba t de San· 
tes Creus i Bisbe de Vic. Lloat 
sigui Déu en els seus sants! 

Consell del Presbiteri 

A la Gleva, sota la presidència 
del Sr. Bisbe, es reuní el Consell 
de l Presbiteri per inicia r el nou 
curs . Ara que, de nou nou, no 
gaire; les mateixes cares, la ma
teixa aula, els mateixos pupitres 
dobles de primer d 'EGB ... 

La sessió no tingué res d 'ex
traordinari, El plat fort fou l'ex
posició per par t del Sr. Bisbe 
del pla diocesà d'ac tualització 
catequètica, del qual parlem més 
avall . S'aprovaren unànimement 
les Propostes de pastoral preo 
matrimonial després de la con
sulta fe ta a ls a rxipres ta ts. Aques· 
tes propostes inclouen la prepa· 
ració remota i pròxima a l matri
moni, tot remarcant la conve
niència d 'ajudar les parelles amb 
cursets, trobades i un acolliment, 
i amb la recomanació que e ls qui 
volen casar-se es presen tin a la 
parròquia tres mesos abans de 
la data del casament. Qua nt a Ja 
celebració del matrimoni, és una 
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ocasió per fer una catequesi del 
ritu i valora r-ne la ignificació. 

Això fou tot. La cosa va, de 
moment, en calma. S'ha de re
marcar que, per primera vega
da, en el Presbite ri no es parlà 
d'economia. ¿Serà que som a l'è
poca de les vaques gra ses? 

Parlant de la Gleva, fem es· 
m ent de les Jornades de Recés· 
Convivència sacerdotals, sobre la 
problemàtica actual de l matrimo
ni que per a les comarques d 'Oso
na i els encontorns tencn lloc 
ací, i per al Bages i l'Anoia, a la 
Cova de Manresa. El darrer tri
m estre se n'han fe t tres, a càr· 
rec d 'un equip de professors, 
psicòlegs, metges i teòlegs, el cap 
del qual és el Dr. Oriol. No cal 
dir que és un prob lema viu i ac
tua l, oi més davant la pròxima 
discussió a l Parlament de les 
Beis sob re divorci, avortament, 
etcètera. Calen idees clares i cri
teris fo rça uni taris pe r a no des
orienta r la gent. Són jornades 
realment útils. 

Actualització catequètica 

Segurament que encara hi ha 
gent a la qual la pa raula Ca te· 
quesi sona com ensenyar la doc
trina als infan ts, només; evident
ment a ixò és inexacte , ja que 
to ts, petits i grans, hem dc ser 
catequitza ts, eva ngelitza ts. 

E l bisbe Dr. Masnou ha sugge· 
rit i canali tzat un pla d'ac tua
lització catequètica que abastarà 



una extensa gamma d'oïdors. En 
la carta de presentació que escri
ví a l «Full Diocesà., el Sr. Bisbe 
diu: «La pastora l diocesana us 
ofe rirà una presentació de la doc
trina crist iana, posada al dia, és 
a dir, amb la claredat i amb els 
de ta lls amb què, després dels es
tudis postconciliars, es pot pre
sentar i s'ha de presentar.» Més 
endavant con tinua: «Com ho fa 
rem? En poq ues pa raules : a) Ca
da festa a l full s'explicarà un 
punt de cateques i. b) L'homilia 
parlarà més O menys també de l 
ma te ix punt. c) S'agra irà als pe
riòd ics de les poblacions que vul
gujn presentar el comentari pre
pa rat. d) Es prega aquesta ma
te ixa coHaboració a les em isso
res de ràdio. e) A Ics escoles, a 
la classe de re ligió, també s 'ex
posa rà aquest punt. f) Que a les 
parròquies hi hagi grups que 
aprofundeixi n e l tema. g) Poden 
crear-se escoles especials d'adults 
que vagin aprofundint el tema 
de l dia.» 

E l pla és ambiciós i ha supo
sat la creació d'una xarxa orga
nitzativa molt àmplia. Es trac ta 
de s is com issions, ni més ni 
me nys, desglossades així : d'im
pul s i coordinació, de guions, de 
revisió, de redacció per al Full, 
de consultors, i d'experts. La me
cànica preveu e ls passos se
güents : tria de l tema, prepara
ció del guió, redacció de l'ho
milia, fer-hi els retocs que cal
guin, lliurament al S r. Bisbe, im
pressió i tramesa als sacerdot s . .. 
que en faran ús a peu d'alta r. 

Començarà pe r l'Advent con-
tjnuarà durant temps. 

Amb tantes comissions i con
tro ls de qualitat, s i l'homi lia no 
su rt reeixida, ja seria massa, oi? 
En tota l s'hi compten unes qua
ranta persones (algú ja e ls no
mena e ls 40 sav is del bisbat). Si 
en tem ps molt a llunyats es féu 
una famosa versió bíblica cone
guda per la dels Se tanta , hom 
diu que la versió homi lè tica dels 
Quaranta no li quedarà pas a la 
saga. 
~s d'esperar que el poble fi

del s'ho prengui a mb bona volun
ta t, que el Senyor ho beneeixi .. . 
i que e l clerga t s'ho agafi amb 
tot l'interès pastoral. 

Noces d'argent episcopals 

El 2 de desembre de 1955 e l 
Dr. Ramon Masnou era preconit
zat Bi sbe titular de la seu ause
tana, i va succeir al bisbe Pere
ll ó, mo rt fe ia poc, del qual ha
via es tat auxiliar durant tres 
anys. Enguany, doncs, s'ha com
pl ert el XXV aniversari. 

Per aquest motiu, a través del 
Butlle tí i altres mitjans de comu
nicació, es féu una crida als sacer
dots, religiosos i fide ls de la diò
cesi per a donar-ne gràcies a Déu 
i manifes tar afecte i gratitud al 
Prelat. S 'invità totho m a una con
celebrac ió euca rís tica a la Cate
dral de Vic, en la fes ta de Cris t 
Rei. 

Val a dir que aques ta eucaris
tia aplegà una nombrosa concur-
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rència de fidels, alguns vinguts 
dels llocs més a llunyats del bis
bat. Cap a un centenar de sacer
dots participaren en la solemne 
concelebració, en la qual el ma
teix Dr. Masnou d igué una vi
brant homilia, remarcant que 
aquesta adhesió no la rebia ell, 

inó la figura del Bisbe com a 
successor dels apòstols i trans
missor de la fe de l'Església . Com 
a bon record de la festa es re
partí un llibret, 00, en humil ra
mell, s'apleguen les oracions prin
cipals més populars que e ls pa
res i sacerdots ens ensenyaren de 
petits. L'opuscle té una portada 
amb una quatricromia exeeHent
ment impresa d'una bella majes
tat del Museu de Vic. 

Fou una celebració senzilla però 
en gran manera entranyable. Si 
al fina l hi hagués hagut quatre 
pastes i un traguet, la cosa hau
ria quedat rodona. 

No puc estar-me d'inserir aquí 
els dos darrers paràgrafs d'un 
article meu aparegut en un set
manari d'informació i cultura re
ligioses, i que, per raons d'es
pai , foren tallats: «En l'av inente
sa de les Noces de Plata com a 
Bisbe Titula r de Vic, donarem 
gràcies a Déu pels beneficis re
buts per mitjà del seu ministeri 
episcopal, ens farem presents en 
la pregària, li manifestarem el 
nostre afecte i demanarem a Déu 
que el seu mestratge sigui de pro
fil pe r als qui presideix i així 
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arribi a la vida eterna junt amb 
el ramat a ell confiat. 

. A mi em sembla que, quan 
al Bisbe Masnou, li arribi, en fra
se maragalliana, aquella hora de 
temença, el Déu Pare, amb cara 
satisfeta de soci del Barça quan 
guanya, li dirà somrient : 'Entra, 
entra, Ramon, que el qui es que
da ja es com pon!' (Sigui dit amb 
tot re pecte.) l s'ho tindrà ben 
guanyat. Felicitats, bisbe Ra· 
mon!» 

Un nou capellà 

A punt d'acabar aquesta cròni
ca ens arriba una bona notícia. 
El dia 21 de desembre serà or
denat de prevere el jove Fortià 
Rovira i Pujol. Torellonenc per 
naixement i per convicció -tots 
els Fortià tenen arrels de Tore
lló, com els Eudald en tenen de 
Ripoll, no fa lla!-, darrerament 
ha estat integrat a l'equip pasto
ral de Crist Rei de Manresa. Per 
a ixò sc li conferirà e l presbite
rat en l'esglés ia d 'aq uella parrò
quia. Amb aques t ja seran dos 
els nous preveres d'enguany. Algú 
dirà que són pocs, altres que Déu 
n'hi do; en alguns llocs no n'hi 
ha cap. Es preveuen d'altres or
denacions per l 'any vinent. Enco
manem-ho a Déu. 

Fortià, compta amb la simpa
tia i la pregària de tota la fa
mília diocesana. Endavant noi! 
ABduia! 

Xavier Coll 
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