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SOM I SEREM
«De ponent, ni dona ni vent:o, fa la dita. l , en bona

fe, que els aires que en bufen, d'un temps ençà, no ens
porten pas be nas t rugança: sem bla que s'hagin acarnis·

sat contra Catalunya. I el Ponent tant és, aqui, l'Aragó
eclesiàstic, que vol migpartir el bisbat de Lleida, com
el Madrid episcopal, que li'n dóna el vist i plau a cor
què vols, sense ni tan so ls adOl1Gr-se que n'ignora, de
la missa, la meitat, pel cap baix, o el Madrid harmonitzador i concertista que ens ha sortit després d'uns t ets
d'una gravetat tora de tota ponderació i que hom sem-

bla entestat a desvirtuar a CÒpÚl de multiplicar acudits o de dir que no ha passat res de m assa important.
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Es clar que si, ara, el senyor Martin VilIa, ex-gove rnador franquis ta de Barcelona, ens ha dit que això de
les autonomies era una cosa molt perillosa, el cardenal
Ta rancón ja se li havia avençat parlant «com a espa nyol
i co m a bisbe» i fent-ne, a més, l'aplicació eclesiàs tica _
Tot plegat resulta, doncs, més harmònic del que desit·
ja ríem.
Però no tol es queda a POnenl. Hi ha, també l'int erior
i el llevant.
L'in terior va ser re prese ntat, primer, per dos mil
t res·cel1l s infeHectuals i treballadors de la Cl/ltura (dels
quals només sis o set han donat la cara i el nom) que
es troben, diu en, tan discriminats a causa de l'instrument lin güís tic que utilitzen: el castellà, segons que
diuen, resulla d iscrim inat a Ca talun ya . Ha es/a l una
vergo ll ya -sí, una vergo nya- que la inteHectualitat
castelflllw 110 hagi tingut la ga Ilard ía de fer selltir la
seva veu per a res tablir de manera autorit zada la més
elemental ve ritat dels fets i que s'hagi ,nantingu t ell
un s ilenci que no l'honora. L'interior va ser representat, desp rés, per una caria que mai no 11auríe m volgut
Ilaver de llegir, que mai no s'hauria d'haver esc rit i
que ma i no s'hauria d'haver difós. J!.s de justícia lloa r
l'elegància del seu destinatari, el S r. Director de «La
Vanguardia». ¿Qui do ncs va aixecar la llebre i va envia r
un tex t inaca bable i inaud it als enemics de Ca talunya?
Lleva nt és representat, en aques t punl, per la Santa
S eu. Des prés de la visita del Preside nt Pu jol al San t
Pare, alguns esperaven que la felicitació pasqual curbi
e t orbi» -a la ciutat i al món- ressonaria engua ny en
llengua catalana: una entre les més de quaranta que
Joan Pau II va utilit za r. Fins i tot algulla publicació
solvellt ho do nava per descomptat. Doncs no. El Papa
Wojt yla, que el juny passat parlava a la seu de la Un es·
co amb una claredat meridiana sobre llengua, cult ura,
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nació i sobirania (en tm discurs que recollíe m i que
lloàvem en el nost re número 631, ha posat de manifest,
un cop més, que una cosa són les paraules, els principis, i una altra els fe ts, les aplicacions, les conseqüències. Dit d'tma altra manera: que ell té les limitacions
pròpies de tots els hom es, que és molt sensible a les
raons de la seva ad mirada i entranya ble nació polo nesa,
mentre que desco neix les raons d 'a ltres països -Catalun ya, la nació ca fa lana- que entren en la mateixa lògica i el mateix discurs; i que així ens discrimina sense
ni tan sols adonar-se'n i ens causa, per això mateix,
tm agra vi. Però hi fha més: el qui és Pas tor unive rsal
de la Catòlica i representant per exceHència de la raó i
el discurs evangèlics és també cap d'Estat - per molt
«sui generis» que sigui- i és sensible a les «raons d'Eslat » i al «discurs polític», fins al punt d'arribar-ne a
ser presoner. Mal moment aquest, doncs, per a Ire ,tca r
W 1-Q tradició desco n.eixedora de Catalunya i per a fe r
ressonar la llengua catalana «urbi et orbi ». Malauradament cert; però és així.
Tanmateix, el món no s'acaba amb el lleva nt i el ponent. Sortosa m ent hi ha el Nord. I del No rd ens ha arriba t la llu m, aquesta vegada, en forma d'tm escrit co f/ ecliu que signaven el primer d'abril els bisbes bascos. Ells
han tingui la valentia de dir pel seu nom unes veritat s
que havien d e ser dites i que ningú no deia. L'est ripada
oficial de vestidures ha eslal lan desorbitada que ha posa/ de manifest l'oportunitat de la seva intervenció.
Les veritats que s'h.i proclamaven eren tan evidents que
ningú no ha gosat atacar-les . Entre elles ens ha alegrat
de trobar-hi - és l'únic punt q ue remarcarem- que
tes auto ri/als d'Euskadi han d e defensar la personalitat
d' Eus kadi, que per a això han estat elegides pel poble.
En aques ts temps d'harmonitzacions concertades, aquesta claredat és d'agraïr de Catalunya estant. Com és
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d'agraïr - i resulta fortament alliçonadora- la llibertat
d'esperit d'uns bisbes que no s'han sentit lligats per la
manca de supo rt «jurídic» d'una conferència episcopal
-ni «nacional» ni «provincia.l»- a l'hora de signar
aquest docum ent coNectiu. Com és sabut, Bilbao i Do·
nasti pertanyen a la metròpoli eclesiàstica navarresa,

mentre que Vitòria pertany a la de Burgos!
Tornem novament a casa per a assenyalar dos ele-

ments ben positius del cardenal-arquebisbe de Barce·
lona, Dr. Nards Jubany: la seva adhesió a l'escrit pastoral dels bisbes bascos i la seva homilia al palau de la
Generalitat el dia de Sant Jordi, en la qual va dir textualment: «Darrerament, sembla que pel camp polític
co rren uns aires d 'incomprensions i recels sobre CataLLmya i la seva realit zació autonòmica. Però heus ací

una gran veritat objectiva: Catalunya ( ... ) posseeix una
identitat ben definida, amb la seva cultura, amb una
llel1gua que li és pròpia, i amb una història de segles.
DOl1cs bé, serà bo repetir el que afirmàrem els bisbes
de Catalunya en anteriors ocasions; la darrera en el
mes d'octubre de 1979: "En aquest moment polític actu al, els bisbes manifesten el seu desig que en la legislació civil que s'està ges tant i que fa referència a Ca-

talunya, quedin reconeguts plenament els drets del nos·
tre poble a la seva iden titat nacional, manifestada en
la seva realitat cultural i històrica", perquè aquests
drets s6n veritables i formen part del bé de la comuni·
tat ». I convidava a fer nostres dues pregàries «que el
bisbe Torras i Bages dirigeix a la Mare de Déu de Montserrat en la tan coneguda visita esperitual»: «Feu que
mai no es desfaci aquest poble català que V6s espiri·
tualment engendràreu»; «traieu de Catalunya l'es perit
de discòrdia i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans». També el senyo r arquebisbe de Tarragona, Dr.
Jo sep Pont i Gol, es referia a aquestes qüestions en
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l'homilia que va pronunciar a Montserrat la vetlla de
Sta. Maria d'aques t any centenari del seu patronatge sobre els bisbats de Catalunya: .Aquell dret de la "sobirania fonam ental que es manifesta en la cultura de la
/taci6", en frase encertada del Sant Pare a la Unesco,
és un dret encara discutit i no pas ben en tès a casa
nostra i en amples latituds del m6n" Notem, aixl mateix, que el Nunci va començar i acabar el seu curt

parlament en català. I que la seva assisancia a la Vetlla
de Sa/tta Maria, en una església que quedava petita i on
la gent, jovent sobretot, s'acaramullava, és un bon
senyal que pot ser premonitori d'un reconeixement més
proper de la nostra realitat eclesial i catalana.
QUADERNS DE PASTORAL, seguint la seva trajectòria constant des del primer dia d e la seva existència,
es referma en la convicció del seu arrelament a la noS·
tra realitat nacional, conscient que no és qüestió d'oportunismes, s inó d e fidelitat. I com que aquesta es demos tra, sobretot, quan els v ents bufen en sentit contrari, volem proclamar, ara, que som i serem representant s i cons tructo rs d'una Església present i compromesa amb el redreçament nacional de Catalunya .
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SOBRE LA PREGÀRIA
Pregària. V et ací una expressió típica d e l'actitud religiosa en tota la seva «duresa», en allò que té de propi
i irreductible. L'home reconeix ['existència d'un «més
enllà» personal, que es troba a l'arrel mateixa de la
seva vida, intenta de fer-se'n conscient, de submergirs'hi, d 'ad reçar-s'''i.
En la mesura que no es reconeix o que es nega
l'existència d'aquest «m és enllà», la pregària apa reix
com un comportament sense sentit. Faltada de d estinatari, n o pol interpretar-se sinó com un monòleg alienador i evasiu: en comptes de submergir-se en el món,
j d'acarar-se amb les pròpies responsabilitats, l'''ome
«religiós » intenta d 'escapar-se'n, de referir-se a «un altre», inexistent .
Però, fins i lot des d'una convicció religiosa, I lO sabriem negar que la pregària ha estat o pot ser evasiva:
sempre que ens allunyi de la nost ra vida i de fes nosfres res ponsabilitats mundanes, que alimenti ulla pretensió de «viure amb Déu », separats i abstrels de les
reali tats d'lm món i una vida inconsisten ts, que passen,
i a les quals estaríem «condemnats» i «castigats» m és
que no pas «crida/s».
I a la inversa, des de la nos tra civilit zació, tan act ivista i moguda, veritable torbeUí que se'ns emporta
continuament fora de nosaltres mateixos, la pregària
pot aparèixer com a portadora d'efectes benefactors:
aturar-se, sortir de la roda que giravolta i se'ns enduu;
recuperar la calma, l'autodomini, el necessari distanciament; refer et fons mateix del nostre ésser, de la nostra
persona en la seva identitat única i intransferible ..
No és estrany que en el cor mateix de les nostres
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societats apareguin insatisfaccions profur/des, que el
des ig de «pregària» es manifes ti amb força en sectors
joves, i que les tècniques o els corrents orientals s'hagin fet prese nts en aquest nostre m6n rabiosament occidental, consumista i pràctic. Aviat ho haviem sentencia/ que «Déu no serveix per a res», que «la pregària
no serveix per a res », donant a la paraula el seu sentit
primari, matussera ment utilitarista. ¿Pe rò i si servia
per a afavorir el necessari trobament de l'home amb
si mateix, el seu equilibri interior?, ¿per a redonar-li
joia, pau, plenitud?; ¿per a projec tar-lo, renovat, a una
acció transfonnadora?

Mer/t restar/t, del cor mateix de la vida monllstica,
que ens havíem prec ipita t a etiquetar de «vida con-

d'acostam e,tl al
poble, a les seves necessitats i als seus problemes, en
la línia més autènticament tradicional: Déu no c rida a
una vida de «separa ts», d e «desint eressa ts» per la marxa
del món, pels sofriments i les alegries dels homes, sinó
que vol que visquem aquí la vida de fills i de germans.
Sortosament, doncs, la pregària es «mou», es vitalitza, s'omple de contingut . Sortosament, «interessa» sectors joves de la nostra Església . Dues lín ies -la redescoberta de la pregllria des del món; la redescoberta del
m ó" des de la pregllria- que són fetes per a trobar-se
i que cons titu eixe n un «s igne dels temps» ben es perançador.
Per això, en posar d e relleu aquesta dimensi6 bàsica
d e la vida c ristiana, volem afirmar amb tota daretat
la nost ra convicci6 que, en una societat que ha deixat
sentir les seves incoherències i les seves irracionalitats
escandaloses, la pregària no pot ser mai per a nosaltres,
cristians, un recer que ens desinteressi de la marxa del
món, sir/ó l'àmbit de trobament amb aquell Déu proper,
que ens es tima i ens refà al mateix temps que no deixa
mai de preguntar-nos què fem pels nostres ge rmans.
templativa », ha sorgit un moviment
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PREGAR AMB EL POBLE
JOSEP M . TOTOSAUS

El títol d'aquest fascicle -Pregar amb el poble- situa, de
cop, la pregària al lloc on sempre hauria d'ha ver estat. L'Evangeli
no és per a quatre escollits, allunyats de la plebs - la massa, la
tarregada, la patuleia, com vulgueu anomenar-la-, sinó per al Poble, paraula que tant podem escriure en minúscula - el poble petit i senzill de cada dia, arran de terra- com en majúscula -el
Poble subjecte i artífex de la història, el Poble creat i estimat per
Déu, destinatari del seu amor i de la seva salvació. L'Evangeli
proc/ama definitivament i per sempre que Déu . derroca els poderosos del soli i exalta els humils, omple de béns els pobres i els
rics se'n tornen sense res». ¿Com podríem acostar-nos a a.ques t
Déu, pregar, si no ho fèiem amb el poble
Hem volgut presentar en aquest número de QUADERNS testimonis de preglJria. I ens cal dir que ens ha estat diffcil. Conere-
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lament, hauríem volgut que s 'hi fes sin presents una bona quantitat de grups i d'experiències de vida centrats en la pregària. D'un
temps ençà, hi ha un veritable moviment de renovació de la vida
monàstica; hi ha llocs que tots coneixem i en els quals tots pensem: Vallbona de les monges o el Mas Blanc, posem per cas. Però
es veu que és m és fàcil fer-ne, de pregària, i àdhuc parlar-I7e, que
no pas escriu re'n. Així i tot, hem tirat endavant, i aquí ten iu la
nostra collita, ben conscients que en de ixent a fora una part ben
substanciosa .

Quatre monestirs femenins

El número s'obre amb quatre tes timonis de vida monàstica
femenina, agrupats de dos en dos. Dos monestirs antics -Santa
Maria Ma gdalena, de canongesses de St. Agustí, de Ciutat de Mallorca; St Pere de les Puel'les, de benedictines, de Barcelona- han
crea l du es «pe tit es comunita ts monàstiques» en ple camp: St a.
Maria de l'Olivar, prop de Sóller i Sta. Maria de Puigg raciós, sabre l'Ametlla del Vallès i Bigues. Aquesl tel dóna testimOlli que
els monestirs més tradicionals, més arrelats en la l'lis tòria antiga,
experimenten el buf de l'Esperit que els empenya renovar-se i a
obrir-se sense abdicar de les seves arrels: les benedic tin es d el carrer d'Angtí se senten molt barcelonines i les cano ngesses de Ciutat
se sen ten molt arrelades a l'Església de Ma llorca. PerÒ aquest
arrelamen t tradicional, que ve de segles, no es tradu eix en tancament, s in ó en obertura a les realitats vives de les pròpies esglés ies
i de les pròpies ciutats i als corrents de simplificació que els han
porta t a fundar du es petites c omunitats, les quals perm eten UIt
nou tipus d e relacions ex teriors i interiors. La pregà ria, doncs, no
aparta de la v ida ni del poble; al cont rari se cerca una pregà ria
més encarnada, m.és present.

Tres monestirs masculins

Presentem. d es prés el testim oni de tres mones tirs masculins :
St. Miquel de Cuixà, S ta. Maria de Solius i S ta. Maria de Binicanella; la Catalunya Nord, les co marques gironines i Mallorca.
St. Miquel de Cuixà i S ia. Maria de Solius represente n dues
experiències distint es d e vida monàs tica nova. No només per-
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què els uns, benedictins, provenen de Montserra t i els altres, cistercencs, de Poblet; o perquè els uns retorn en a unes rULnes histèr
riques venerables i els altres s'instaNen eH W ta simple rec toria
de pagès. Sinó, sobretot, perqu è, mentre que la flll1dació de Solius
obeeix a una recerca de vida monàs tica més se H<.illa per part d'lm
gru p relativam ent homogeni de monjos de Poblet, «la idea de
ven ir a Cuixà no va néixer espontàniamen t d'un desig comú ni va
formalit za r-se com a resultat d'un programa d e vida prèviament
madurat, en el qual tots, els vuit , se sentissin solidaris; en realitat
el gru p no era homogen i» . Per camins diferents, doncs, (i que
contribueix, encara a diversificar rentorn humà es el qual
s'assenten, mes a l'abast a Solius i m és distant a Cuixil) tots
dos grups emprenen, l'un el 1965 i l'altre el 1967, un «es forç
de recerca eva ngèlica, de veracitat personal i comunitària »; di t altrm1'lent, «de presència evangèlica i tes timoniatge de fe». Les du es
experièl1cies es cOHsoliden i hom llegirà amb iltterès aquests dos
testimonis. Des d'a quí només pode m agraïr que ens hagin estat
ofertes unes pàgines tan sen ¿illes co m veritables.
De Santa Maria de Bilticanella publiquem ,ma petita carta
del P. Guiu Camps, tan cOl1egut per la seva tasca de biblis ta des
de Montserrat i des de l'Associació Bíblica de Catalllnya. ¿Què podrà ser una co munitat benedictina de mOlljos mallorquins ell llna
zona rura l pobra, a una dotzena de quilò metres de Palma, dins el
terme de Bunyola? «Creiem que podrà enriquir l'Església i el per
ble de Mallorca. Dediquem temps a la pregària, a l'estudi, al treball rural. Ajudem també a la fo m wció dels cateqllistes de la parròquia de Bunyola i ens preguntem si podríem contribuir a obrir
un camí de vida cristiana als joves d'edat pos tcatequèt ica». Però
de m oment la comurzitat és rrzolt petita i no és possible de t er
projectes.

Tres experiències diferents

Els tres darrers testimonis obeeixen a realitats diferents.
El Casal Bellesguard, ben conegut per m és de quatre dels 1105tres lec tors, és un centre d'acolliment per als qui cerq uen un ambient de silenci, int eriorit l.ació i pregà ria. Hi acuden laics, sacerdots i religioses. Des de fa uns mesos s'hi ha traslladat el mones ti r
de les jerònim es. que es trobava abans al carrer d 'l radier. Sense
que s'encarreguin directament de l'acollim ent - hi Ira unes perso·
nes que se n'ocupen- les monges ofereixen als qui acude n al Ca10

sal un ambient comunitari d e pregà ria amb l'oració de les Hores
,: la celebració euca rís tica, a les quals poden unir-se, si ho des itgen.
L'anomenada «co munitat de Badal» --«una comunitat cristiana de presència i acollida a la ciutat »- representa una expe riència
peculiar de vida religiosa que agermana una vida de pregària comunitària, oberta als qui s'hi vulguin unir, amb una presència en
Ja ciut at, en un doble sentit : d'una banda, cada co mponent del
grup té U" treball personal (al servei dels inadaptat s, dels vells,
en la ca tequesi, en l'anima ció de grups d'ado lescents i joves);
d'altra banda, la vivenda -u na llar més en el barri- vol ser Wt
espai d e silenci, de pau. i d e pregà ria, sempre obert per acollir i
compar tir amb tots els ge rmans imm ergits en un brogit ae/aparad ar -tal és avui la vida a la c iutat- que origina tensions d e tota
n1ena .
D'entre els molt s gmps de pregària que lli lza pert ot, publi·
q uem un breu tes timoni «d'u n grup de mest res joves i d'estudiants, que cada dijous, a dos quarts de vuit del matí, es trob en
a Vic només per fer pregària• . Així, «desvetllat s de la son de la
nit d els homes, deixem que la m irada de Déu mantingu i desperta
Ja nostra vida ».

Oüestions
Aques ts tes timonis va n seguits de tres articles a la s ecció
«Qüestions).

El P. Víctor Codina, jesuïta, professor de la Faculta t de Teolo·
gia de Barcelona, Secció St . Francesc de B orja, de St . Cugat d el
Vallès, recorre sumàriam en t l'evolució recent de la pregària ent re
nosaltres i l'enfocament evangèlic d el binomi acció-con templació.
A l'Antic i al Nou Testament aquesta q üestió es planteja de
forma més unitària: «el centre no és la contemplació ni la simple
activita t humana, s inó la fid e litat al Regne de Déu, que vol instaurar la justícia i la frat ernitat entre els homes, com ençant pels
pobres i e/s petits». V et ací, doncs, «el m oll de l'os de la pregària
cristiana: des de la solidaritat amb els germans, i con.cretamel1t
a mb els pobres, podem anomenar, a Déu, Pare: Pare nos tre!»
L'autor considera que cal. una veritable iniciació a la pregària i,
per ajudar-hi, ens convida a r es pondre aquestes qües tions: «des
d'on preguem?; trobetn Déu en el ge rmà pobre?; sabem a turarnos?; gose m dir Pare nos tre?; sort im de la pregària més sensibles
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als pobres •. Cap

011 hatlria de desembocar la pregària? .La pregària es converteix en un inmens clam, el clam del poble, l'an hel,
dels homes pel seti alliberament, tln immells, massitl, sord i anòllim "Pare nostre" sense paraules, que puja al cel i que se ns dubte és escollat , perqtlè és el clam dels pobres, neix de l'Espe rit i
commou les entranyes del Pare de Jesús».

El Pare Lluís Duch, monjo de Montserrat, en un article sobre
«les bases antropològiques de la contemplació», un tema que per

tal de cOllsegtlir Ull plantejament adequat hauria de fer objecte
d'Ulla exposició molt més aproftlndida i folgada, assenyala algtlns
as pectes del qtle hom podria allomenar «les fon ts antropològiques
d el religiosum », Con creta ment, es r efereix a l'encontre o d esig de
trobar (qu e s 'es devé se mpre en imat ges, és a dir, en i so ta les
condicions de la corporalitat, d e l'espai i el t emps ) i a la memòria
(que actualitza el potencial religiós dels esdeveniments del passat
i anticipa l'acomplim ent final de l'home, i qu e està íntimament

villculada amb la tradició). També es refereix a la indissoltlble unió
elltre vida activa i vida co ntem plati va (que es d es prèn de la cons·
titució mat eixa de 1'/lOme com a ésse r pensant, vo litiu i afect iu);
d'aquí la necessita! rle les «ocas ions» (perquè la vida contempla.
tiva és se mpre imitació i suposa l'exis tència d'un aprenentatge que
inicia en aqu es t camí). I acaba afirmant que «l'home modern no
és pas m enys cmttemplatiu -i, doncs, més actiu- que el d'èpo-

ques passades. El que ha canviat és la referència sòcia-cultural
on l'home d'avui pot fer l'encontre amb Déu, la qual cosa significa
capgiramen t dels models espirituals tradicionals ; però -aquesta és la nostra convicci6- l'ho me - i, per tant, l'home modernés ,. se rà un finitus capax infiniti».

W1

Finalm ent, Joan Llapis, professor de /'In stitut de Teologia de
Barcelona, passa revista a una línia molt interessant de la teologia

llatino-americana, la qtlal representa «una alenada d'aire fre sc també en el camp de l'espirittlalitat, la pregària i la contemplació • .
La noció de contemplació alliberadora «vol referir-se a una alliberació total de l'llome i de la societat: la contemplació és un factor
necessa ri de la lltlita alliberadora contra totes les esclavituds •. La
conclusió de l'autor és que «es tracta d'una redescoberta de les
arrels mateixes de la veritable mís tica cristiana, la qual 110 pot
oblidar mai que el camí d'unió amb Déu no passa principalment
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per la conlemplació de la naluralesa ni pel mer cami de la inleriorilat, sinó fonam enlalmenl per la via de l'amor eficaç al proïsm e».

Sobre Església, Societat i Estat

Finalment, Salvador Carrasco, professor a l'Instilut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona, reprèn el despullament sistemàtic de
la premsa pel que fa al trinomi Església, societat i estat, aquesta
vegada duranl l'any 1980_ I Raimon Ribera, responsable del Movimen t crist ià de professionals, presenta fC5 el línies de fons per a

un model d'Església., amb la mirada i el cor posals en el futur
d'aquesla Església catalana dels nostres somnis. Pensant en ella
publiqt...l em ta m b é un d els nostres «Pòrtics», q ue titulem

s ignifi~

ca li va m enl , «Som i se rem ».

13

STA. MARIA MAGDALENA, AL COR
DE LA CIUTAT DE MALLORCA
El nostre monestir té sis-cents cinquan ta anys d 'ex istència, amb
tot ci que això co mporta de tradició a nivell de tan camen t , com
eren , pe r exemple, la clausura papal o la llei. Creiem que hem anal
passant a una v ida més eva ngèlica d'acord amb els te mps ac tuals:
que he m pres co nsciènc ia del que és la vertadera contempl ació
i que ens hem anat obrint als germans.
¿Com s'ha concretat a la pràcti ca? Podríem parlar d'un se rvei
a ls grups de p regària i d 'un a obertura a les necessitat s de l'Esglés ia local.

Un lloc de pregària
Així, ajudade ~ pe l se nyor Bis be, qu e valora mo ltíssim la prc::,ència de les co munitat s co n templatives, i dc la seva Vicari a per a
]a vida religiosa, hem anat veient la urgència d e donar a tothom un
testimoni senzill , però real i autè ntica ment acollido r, del que vivim
co m a co muni ta t de pregà ria. D'a ltra banda, la Regla de S l. AgusI í, que és la que seguim dc se mp re, és un a veritable reg la dc COITIU ·
nió i solament podem dur-la a te rme des de la int e nsitat de prega r
e n g rup.
E l nostre mones tir es troba, ja des de l'any 1330, a l co r mateix
d e la Ciutat. l hi vénen mo lles persones desitjoses dc s ilenci. La
nostra església. la tenim sempre oberta, per tal d'acollir-les. Molts
vén e n també a recoll ir-se davan t les despulles de Santa Cata lina
Tomàs (la sa nta més mallorquina. la ma llorquina més santa ), m O f ta el 1574, la qu a l irra di a e n ca ra la seva profunda vivènc ia de dona
profètica, de gran pregària i discern idora dels problemes d e ls ge rmans . E l seu reco rd, les seves des pull es, creen un ambient, que
nosaltres t ractam d e complemen tar.
L'a ny 1980 ha es ta t any jubilar: c i cinqu a nt enari d e la ca no n ització de S anta Catalina To màs (vegeu QUADER NS, n . 62, p. 90) i
el 650 aniversari d e l'adhesió del nostre mo nes tir a la Regla de
Sant Agustí (vegeu QUADERNS, n . 64-65, p. 128). Ta mbé ha n coin14

cidit a lt res celeb racions mo nàstiques. Ha n passat mo ltíssims de
g rups pe l nos tre mones tir. Ha estat un bo na oportun ita t per :1
ofe rir·los el qu e nosa ltres vivim ; van poder visitar e l mones tir per
dintre , i aixó creava un cli ma .
E ls es tudiants del At UEC i joves del movinlent de Renovació ca·
rism à tica vé nen en petits grup s per a passar ho res dc compartició
de la Parau la de Déu i pregar silenciosament. Els rebem al claustre i a la sala ca pitular i e ls deixam passejar per l'hort, però e ls
demanam s ilenci, q ue conta gia pau .
També hem rebut alguns grupets que ve nien per discernir la
seva vocació i han passat bones es tones de trobada a mb Déu.
Podem pa rl a r, també, de la participac ió activa del pob le a la
nostra pregària de Vespres , i de In m issa radiada des de la nost ra
esglés ia pels ma la lts de la d iòces i.
E ns semb la que sense quas i adornar·se'n, l'Esglés ia local -la
nostra es tima da Esglés ia de Mallorca- va re bent un pe tit impacte
d'aques tes aco llides discre tes de grups que pregue n. Pe r a lt ra ban·
da , te nim consciència que tot el que passa a l'Església loca l és cosa
nos tra i ho portam a la pregària a mb confiança.

El Monestir de l'Olivar
L'a ny 1979, el senyor Bisbe ens va demanar de fer-nos càrrec
del santua ri marià de Santa Ma r ia dc l'Olivar, inaugural e l 1944
prop de Só ller, dins la serra muntanyosa. De manera que, a partir
del 20 d 'abril de 1980, tenim un a senzilla casa d 'oració oberta a l
mó n rura l: e l mo nest ir de S ta . Ma ria de l'Olivar. Hi rebem persones desitjoses de pregar, o grupe ts de tres o quatre com a màx..im .
Poden fin s i lot menjar am b la comun ita t, in tegrada per tres
monges, i, na tura lme nt, compartir la litúrgia de Ics ho res. Ta mbé
l'cbem mo lts que hi véne n per a adm irar s ilenciosament el paisat·
ge, rea lment esplèndid, que els entra al cor i els obre a Déu. Pe rò
volem que la casa s igui com un reflexe de les act itud s de Maria
de Natzare t : com e lla, contemplar la Para ul a, conèixer Jesú s; que
els qui vénen a l'Olivar vi.squin e l missatge marià de l'encíclica de
Pau VI «Marialis cultus». Tam bé l'eucar istia dom inica l de l santua·
ri és mo lt compartida pels q ui hi pugen i a ixf va n descobrint en
les m onges un estil de pregària insospita t.
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Una vocació eclesial
Quins són els va lors e n els qua ls sc cen tra , ac tu almen t, la v¡vè nia re lig iosa i contempl a ti va de la com unita t ?
Pode m di r q ue aques ts va lors no han so re rt mod ificacio ns es·
sencia ls; pe rò sí qu e s 'ha n a na t tra n sformant i com plemen ta nt de
mane ra progressiva .
Ai xí. cre im que ('E sglésia ens necessita i q ue hem estat cddades no pas a u na vocació indiv idua l, sinó a una vocació orant ecles ia l, per a l bé de l'Esglés ia local i dc l'Església u nive r sal a l m a teix
temps.
Ta m bé hem redescobert la nostra vocació canonical dc vivència
litú rgica a l bell mi g de la diòcesi, com a comp lement de l primer
servidor de la lloança div ina, q ue és cI Bi sbe.
La nostra vocació, segons l'esperit agust inià, és d 'irrad iar comunió i fer que aqueixa creï a mis tat fraterna l a l'in terior de ¡'Església en tots els seus nivell s i es tils des de la pregària ma teixa.
També ens pla u de compartir amb aq uells que ens visi ten: que
sen tin que les seves germa nes con templa lives els acom pa nyem .
Veim que ja es va rent: a poc a poc, cert; però amb profunditat.
Són molts els qu i va n venint als locutoris i a la petita hostatgeria.
[ ara vénen més a tro bar «dones de Déu per a ls altres» : ho comencem a sen tir. Així la nos t ra vivència a lho ra espiritua l, ecles ia l i
apostòlica es va rent cada vegada més prorunda.
¿Quins són e ls nivell s hu ma ns de la Ciutat de Mallorca en què

la nostra comun itat es fa present, o que es tan presents en la
nos tra comun ita t ?
El poble senzil l -ja ho hem d it- qu e acut al monest ir a pregar
davant les despu lles de Santa Cata lina Tomà s. Ta mbé gent de tot
nivell socia l q ue troba comuni ó espiritua l en «les ge r manes dc la
San ta» . Gr ups d 'estudiants que vénen a pregar al guns dies al mes.
Els q ui vé nen a Ves pres. E ls mala lts que segueixen la missa ra di a·
da . També acude n capeHans a l nostre monesti r per a entrar en contacte amb la comuni tat i mantenir d iàleg espiri tual am b n o~ altres.
¡ moltes religioses de vida apos tòlica.
Des de l'an y 1973 se celebra d iocesanament al nost re monestir
la Setmana de la uni tat d els c ris tians. Ha es tat i és per a nosaltres
u na expe ri ència mo lt feco nda . E ns ha obe r t a ls germans cristians
d 'a ltres esglésies i co nfessio ns. Conc r e tame nt, ten im con tac tes a mb
e ls pas tors i amb membres de la comunitat luterana d'Alemanya i
de la comunita t anglica na. En nom d e la nostra com unita t, la ma re
Prio ra ha assis tit, à dhuc, a la li t úrgia a nglica na a la seva església,
com a signe de comunió.
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La nostra comunitat es va fer present a la Catedral el dia 22 de
juny de 1980 amb motiu del pontifical dels cinquanta anys de la
canonització de Santa CataHna . Una presència que va ser estimada

pel poble.
Podem dir que cada vegada arribem a més nivells humans, que
estam en un procés d'obertura i creativitat i que cercam sobretot
de donar testimoni de la nostra vida de pregària i intercessió per
a tots.

t7

MONESTIR DE
STA. MARIA DE L'OLIVAR
Del cor de Ciutat a la serra muntanyosa

La Comunita t de Santa Maria de l'Olivar, pertany a l'Orde Ca·
no nical de Sa nt Agus tí, i concretament, és una filial del monestir
de Santa Magdalena de Ciutat de Mallorca, on portam sis<ents cin·
quanta anys d'experiència monàstica. Lloc per ta n l, d 'un a trad i·
ció secular.

No obstant, ens hem sentit sovint qüestionades sobre com traduir el carisma contemplatiu per al món d'avui, ja que creim que la
contemplació ben entesa ha de ser compartida. Aquest qüestionament ens el fèiem ja a l'antic monestir de Ciutat, i hi donàvem resposta intentant d'acostar-nos als homes i als problemes que els

afec ten i compartint·los des de la nostra actitud d 'intercessió i pregària.
E l 27 d 'abril de 1979, el Bisbe de Mallorca ens proposà la fun ·
dació d'una comunitat al monestir de l'Olivar. Aquest dia es rcalitzava la TV trobada de les religioses con tem platives de Mallorca
a l monestir de Santa Clara de Ciutat , sota el lema: . Ser fidels a
la nostra vocació i cari sma ».

Després d'haver-ho pensat seriosament davant Déu i també després de votar-ho en comunitat, ens decidírem de respondre afirmativament a la pe tició del Bisbe i acceptar aquest canvi com un
servei a la nostra Església diocesana de Mallorca. Aquest serve i
que es concreta en:
a ) Pregària. - Pregària en tesa com a descobrimen t de Dé u
dins la pròpia exis tè ncia, que es torna aix.í temple revelador de
Déu .• Vulguis ésser abans de tot, temple de Déu -diria sanI Agustí- perquè E ll escolta el qui prega en e l seu temple; sigues tu ma·
teix e l lloc que cerques, perquè, habitat per Déu, siguis escoltat
en tu mateix ... lt
Di ns e l mones tir hi ha uns temps forts de pregària en torn a la
pregària comunitària i a la pregària personal.
b) Treball. - Solidaris dels homes, treballam com tothom, per
a guanyar·nos la vida. El treball és un mitjà per a la nostra realització personal, però, manifesta sobre tot, la nostra voluntat de
solidari lzar-nos amb els esforços de tots els homes.
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Des de la pregà ria intensa , també el treball ha de convertir-se
en un lloc que possibiliti la trobada amb el Pare.
c) Acollim ent. - És la forma més universal i més tradicional
de presència del contemplati u dins el món .
Ara bé, si és cert que les motivacions dels contemplatius són
les mate ixes, potse r han can viat les dels hostes: avui són menys
els qui cerquen posada i plat a la taula i són més els qui vénen
amb necessi tat de trobar-se, des del silenci i l'acollida, amb Déu.

Preguntes i respostes

Abans d'iniciar aquesta nova experiència vàrem passar un curt
però intens noviciat a la comunitat de Puiggraciós. que e ns va
rebre fra ternalment.
Ara duim deu mesos en aquesta nova experiència. veim, però
com tanmate ix són cada d.ia més els qui s'acosten al monestir amb
necessitat de fer silenci, de t robar desert, per a mantenir-se en la
recerca de Déu. I ens satisfà poder oferir aquest servei a la nostra Església local; endemés, ens ho confirmen també el nostre Bi sbe i la nostra Vi cari a episcopal. la qua l cosa ens a nima a seguir
en la nos tra tasca.
A ,'hora de començar aquesta nova experiència de vida contemplativa, certament que hem trobat incerteses i dificulta ts per a
discern ir quin camí havíem d'emprendre i com l'havíem d'encetar:
no ens pod íem recolzar damunt cap alt ra experiè ncia semblant a
aquesta a la nostra diòcesi, i a ixò, pe r la noveta t que comportava,
s uposava un cert grau de risc. Tampoc no sabíem , en un principi,
quin g rau d'«obertura » havíem de mantenir per a esdevenir acolli dores i fidels a la clausura.
Ara, podem -segons el nos tre parer- do na r respos ta a aques ts
desafiamen ts des de la nos tra curta experiència en aquest estil de
vida. Creim, e n primer lloc, que no ens hem mogut empeses pel
propi inte rès o per caprici, sinó sota l'impuls de l'Esperi t que hem
intentat d'esbrinar en la pregària i la reflexió comunitària. Creim,
en segon lloc, que no ens hem de definir per la clausura, pe r ésser
«monges tancades» com ens anomenen a Mallorca, s inó pel nostre
caris ma de contemplat ives, o a lmanco entenent la claus ura com a
desert interio r, on buides dels propis afanys ens mantenim disponibles i a l'escolta del voler del Pare.
Però, naturalment, alhora que hem anat clarificant contrarietats, hem tastat també noves experiències i hem descobert nous
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valors. El do de la presència actuant de l'Esperit es revela quan
ens mantenim oberts al seu seguiment en la fidelitat. Aixl,
- compartir el que hom és i té: aquesta és la funció de l'hostatgeria, no tant pel nombre d'hostes que pot acollir, com per la
intensitat de vida que es vol compartir amb ells;
- no poder celebrar diàriament l'Eucaristia ens ha fet resituar
i valorar novament la Litúrgia de les Hores, com a moment especialment fort de pregària;
- també la feina man ual, endemés de ser per a nosaltres una
font d'autosus tentaci6, ens fa mantenir·nos activament solidàries

amb els esforços del món del treball i amb els problemes dels qui
estan manca ts d'aques t dret elemental de la persona i es troben
en atur.
Revisant pe riòdicament la nostra vida, veim com les arrels i

les motivacio ns fundacional s, al cap d'aquest breu període, no han
canviat. Amb tot, la comuni ta t es troba més solidificada; lluny de
fer obres aparatoses, retroba la seva identitat en el silenci i la vida
de desert a l'estil de Maria de Natzaret, que va fer fructificar amb
força l'anonimat quotidià.
Ens sentim senridores -des del nostre l1 0c com a contemplati-

ves- del conjunt de l'Església de Mallorca, i així, de l'Església universal. Creim que som fide ls en el nostre intent per a viu re l'op·
ció que és a les arrels de la fe i que la verifica: l'opció per estimar sense mesura com Jesús ho va fer. Aquesta opció per estimar
a l'estil de J esús, voldríem que fos el nostre únic punt de referència. Creim , i per això valoram com a positiva la nostra experiència, que ho allam fen t en la mesura de les nostres possibilitats
i comptant amb toles les nos tres limitacions. Una germ ana (que

porta cinquanta-set anys de vida re1igiosa) diu que cada dia aprèn
novament e l gust d'estimar.
Per això, creim que s'ho val, seguir envant.
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MONESTIR DE
ST. PERE DE LES PUEL.LES
Una institució miHenària

La fundació del nos tre monestir s'am aga en la boira dels anys
de l'alta edat mitjana. Una ingènua crònica posterior, la situa
l'any 801. El primer document històric que posseïm és l'acta de
consagració de l'església, l'any 945, que testifica la p resència d 'una comunitat, composta d'Adelauda, abadessa, i possiblement de
tren ta monges més, que professen la Regla de sant Benet. La primera dispersió de la comunitat es produí l'any 985, quan Almansu r
ocupà la ciutat a mata-degolla. Després d'aquesta gran devastació,
seguiren alguns segles de prosperitat. Els papes i els reis afavorien
amb donacions i p rivilegis el monestir, l'església del qual, a fina l
del segle XI, sabem que ja era parròquia, la quarta de la ciu tat. El
1147, aquesta església (que és l'actual parròquia de SI. Pere de
les Puel'les, al barri de SI. Pere de Barcelona), rebia la consagració i s'anava embellint amb re taules i obres d'art dels millors artistes catalans; era construït el claustre romànic i, dos segles més
tard, el pis superior, d'estil gòtic.

Fortament vinculada a la ciutat, la comunitat de Sant Pere n'ha
sofert al llar g dels temps les mala urances i les vicissituds. Així, durant la guerra de Successió, el monestir fou escenari de la lluita
més aferrissada i les monges sofriren les conseqüències de la gran
desfeta. Més tard, les guerres napoleòniques i els diversos governs
revolucio naris de l segle passat obliga ren les monges a deixar e l
monestir, fi ns que el 1835 l'abandonaren definitivament i, després
d'una exclaus tració de quaran ta-cinc anys, reduïda la comun itat a
sis monges i havent perdut tota esperança de r ecuperar-lo, decidire n la construcció del nou cenobi de Sarrià, l'actual monesti r, on
vingueren a residir l'any 1879.
Acabada la guerra civil , l'any 1945, quan se celebrava el mi 1lenari de la fundació, la comunitat, molt nombrosa, veié amb goig
la consagració de l'església . Seguiren uns quants anys d ifícils de
reco nstrucció, plens, però, d 'espe rança. El Concili Vaticà II obrí
nous camins de renovació, un fruit de la qual ha estat la fundació
d'una pe tita comunita t monàs tica al santuari de Puiggraciós, al Va·
llès oriental, a petició dels p reve res d 'aquells indrets. D'altres
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fruits importants han estat la supressió de categories (coristes i
converses), la incorporació del català a la litúrgia i la revisió de
la clausura, ensem s amb l'ampliació de l'hostatgeria per tal de
practicar més àmpliament l'hospitalitat, que és una de les característiques tradicionals dels benedictins_

Vida monàstica a la ciutat de Barcelona

Nosaltres preferim aplicar a la nostra vocació el qualificatiu
de «monàstica. més que no pas el de «contemplativa., perquè
creiem que la vocació contemplativa és pròpia de tot cristià. E.s
veritat, però, que la vocació monàstica, que té com a fina litat la
recerca de Déu , accentua la dimensió contemplativa i que tot el
nostre est.i1 de vida l'afavoreix.
L'element principal que ho facilita -entre d 'altres també importants- és la dedicació a la pregària, es pecialment la litúrgica.
Sant Benet , referint-s'hi, diu «que no s'hi an teposi res» (Regla,

c. 43). Aques ta pregària litúrgica (Eucaristia i Ofici diví o oració
de les Hores) va acompanyada de l'oració silenciosa o privada
(anomenada també «Iectio divina»), que és una preparació i alhora

una conseqüència d'aquella. La Paraula de Déu, «rumiada. i celeb rada, ens ajuda a anar descobrint l'amor del Pare revelat en Jesucri st, ens ¡Humina la nostra pròpia vida i els esdevenimen ts i
e ns insta a ,'amor fratern que tothora ens cal exercir en la comunitat.
Com a aj uda mútua, cada di ssabte ens reunim per preparar

COI1-

juntamen t l'Eucari stia del diumenge. Tenim també , durant tot el
curs, conferè ncies o cursets sobre diversos temes, com és ara filoso fia , teo logia , Sagrada Escriptu ra, etc., segons un programa esta-

b lert.
El temps present ens demana es tar atentes als sofriments dels
nost res contemporanis. Per això, procurem assumir-los bo i sentint- ne la part de responsab ilitat que ens afecta, en la culpa i en

la redempció, i els portem a la pregària, per tal d'obtenir del Senyor el remei necessari i sobretot un raig d'es perança . I , quan ens
és possible, procurem d'aportar-hi també el nos tre su port concret.
Per complir el lema benedictí «ora e t labora» i per guanyar-nos

la vida, unim a la pregària el treball ; això ens permet no sols
d'anar-nos fent del tot persones i de cotlaborar a l'obra de la creació, sinó tam bé de poder ajudar els germans necessitats.
El lloc concret on viv im la nostra vocació -una ciutat gran i
superpoblada com és Barcelona- comporta per a nosaltres un

22

gran esforç a fi d'aconseguir el silenci exterior i interior (tan amenaçat pel brogit de fora i per les noticies de tota mena que ens
ploue n de totes bandes), absolutament necessari per a escoltar la
veu de Déu. A més, la vinculació de la nostra comunitat a la ciutat de Barcelona, mantinguda du rant m és d 'un miHeni i malgrat
tantes viciss ituds, ens hi fa sentir molt arrelades i, doncs, ben soIidàries de la seva història present i dels seus problemes actuals.
Per això, lOt i sentir la recança de l'ambient de solitud de què
gaudeixen les comunitats situades a la muntanya o en paratges solitaris, creiem que és deure nostre de romandre a la nostra ciutat
in te ntant d'aportar a l'Església local, a mb la nostra presència com
a comunitat, la dimensió profè tica de l'Evangeli i de sensibilitzar
e ls nostres contemporanis --creients o no-- davant els mals tan
característics del nostre temps : l'activisme, el consumisme, l'individualisme i la violència. Hi volddem ésser a rtífexs de pau
- « Pax » és el lema ge nuïnament benedictí- i portadores de la
joia i de l'esperança c ristianes.

Projecció apostòlica
La nostra p rojecció apostò lica ens sembla que és sobretot la
d'oferir e l nostre monesti r a les nostres germanes religioses i als
nostres germans sacerdots i també als seglars - homes i dones.
noies i joves- com a cen tre d'oració on puguin escoltar i rebre
la Parau la de Déu . Amb aquesta finalit a t hem obert la nostra hostatgeria a les persones que, individualment o en petits grups. s'hi
acu llen per ta l de fer-hi recés i de participar més plenament en
la nostra pregà ria. A més, sense que ens ho hàgim proposat, s'ha
format a redós de la nostra comunitat monàstica una comunitat
de seglars que participen en les celebracions eucadstiques dels
diumenges i de les festes i que després es reuneLxen per compartir
llur fe. En aq uestes reunions -de preparació de l'Eucaristia, d'estudi de la Sagrada Escriptura, de revisió de vida ... - part icipen
a lgunes ge rmanes de la comuni ta t per aportar-hi les pròpies ex periències i alhora per enriqui r-se amb les que hi aporten ells.
Les relacions humanes que mantenim amb el veïnatge podríem
dir que es Ii mHen a les descrites a l'apartat anterior pel que fa
als veïns que form e n part de l'esmen tada comunitat de seglars.
Amb els altres, ens hi relacionem poc.
La nostra experiència ens diu que, sense que hàgim ambat. ni
de bon tros , a la meta que desitgem assolir, la nostra vida monàstica, en les seves dimensions con templativa i de proj ecció apos tb-
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lica, és una aj uda a la vida de fe i de pregària dels nostres germans (així ens ho han manifestat alguns més d'una vegada) i, a
la inversa, el desig de les coses de Déu, l'anhel amb què cerquen
el silenci, l'amor que tenen a la pregària i sobretot la confiança
que posen en la nostra comunitat aquests germans nostres ens és
un estímul per a mantenir-nos fidels a la nostra vocació i per a
esforçar-nos a viure-la cada cop amb més profunditat.
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MONESTIR DE
STA. MARIA DE PUIGGRACIÓS
De santuari a monestir
Per començar, parlarem del lloc on

VIV im.

Puiggraciós es tro-

ba en un extre m de l'alt Va llès; dalt el cim hi ha emplaçat el
santuari que porta el bell nom del puig: és una construcció de fa
dos-cents cinquanta anys.
En aquest magnífic paratge, «la Mare de Déu de Puiggraciós»
hi ha rebut tradicionalment, d'e nçà de l'any 1711, la veneració dels
seus devots. Els primers vestigis de la devoció a la Mare de Déu
són, però, més remots: ens vénen de l'antiga parròquia de Sant
Pau de Montmany (s. XII-XVI), situada a uns mil metres del santuari. En ¡'actualitat encara constatem que Puiggraciós continua essent un punt d 'atracció per a tot e l Vallès.
El sa ntuari fou restaura t l'any 1951 ; e ls mateixos devots de la
comarca, i d'altres de més lluny, van aportar llur entusiasme i llurs
ofrenes per assegurar l'estada de la Verge al seu santuari. Una
família s'oferí per fer-hi un hostal acollidor i s'encarregà alhora
de guardar la ima tge de la Mare de Déu i d'atendre els romeus i
e ls visitants. El 1970 aquesta família deixà d'encarregar-se del santuari.
Els preveres del sector tingueren la idea d'establir-hi una comunitat monàstica que afavorís espiritualment i moralment la comarca i facilités el manteniment de la devoció a la Mare de Déu
prolongada al llarg de tantes centúries. Van demanar de complir
aq uesta missió a la comunita t benedictina de Sant Pere de les
PueHes.
Havi a passat un concili, la comunitat tenia unes exigències d'o-be rtura, se'ns donaven unes possibilitats per fer una experiència
al Vallès, món rural , dalt la muntanya, lloc de solitud, seria una
petita comun itat ... Una nova missió a complir en l'Església de
Barcelona.
Després d'un llarg temps de diàleg i de reflexió, tant per part
de la comunitat benedictina, com dels preveres interessats e n la
fundació, vam acceptar uns i altres el projecte, amb caràcter d'experiència per tres anys.
Un cop la comunitat assumi el fet i formà el grup de persones
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que havien de constituir la petita comunitat, aquest grup mirà
d'assenyalar-se els objectius:
- la recerca de Déu, a través d 'un estil de viure monàstic,
segons la Regla de sant Benet i d 'acord amb les exigències del
temps i del lloc;
- que Puiggraciós fos una presència viva de pregària, d'acolliment i de vida comunitària per a tots els qui s'acostarien al santuari ;
- retornar el culte litúrgic al santuari.
El 7 de setembre de 1973 començà a desplegar-sc la pe tita comunitat a Puiggraciós.

L'experiència de vuit anys

El prime r temps hi ha la noveta t; tot es veu bonic (i ho és),
la natura esclata pe rtot arreu, la solitud de la muntanya ens omple, la petita comunitat e ns permet la simplificació, els qui se'ns
acosten ens ajuden a donar-nos, c ns fan estar atentes a les necess itats i a les realitats del nostre món.
Al cap de tres anys , ja h avíem fet una bona ex periènc ia i havíem constatat que passar de la ciutat a la mun tanya demana un
a trac tiu per la solitud, una adaptació al lloc i als costums de la terra on e ns trobem . No podíem, ni podem ara, dir: això ho farem sempre així; ca da fet que es presenta demana una atenció nova i una

resposta evangèlica adient. "J:.s qüestió d'estar atentes, de saber
escoltar l'Esperit que parl a a cada moment. a cada circumstància,
per tal de discernir què vol de cada una de nosaltres, de la comunitat i de Puiggraciós. Mirem, doncs, de respondre a les necessilats de la nostra Església, d'estar en el cor de l'Església.
La vida de petit grup, per si mateixa té un atractiu, perquè
ens fa ci lita una vida més de famf1ia i les seves estructures són
més àgils, però a ixò té també la seva contrapa rtida, és a dir, el
frec continuat demana comprensió, acceptació, donació, podríem
dir que exigeix anar adquirint una maduresa, un equilibri , dit d'u_
na altra manera, tot això comporta una ascesi purificadora que
es desplega en la vida de comunitat, en la pregària , e n la solitud
i en l'acolliment.
Procurem que la nostra manera de desplegar-nos sigui amb un
lI e n~atge en tenedor per a tothom, simple però sòlid.
L'Eucaris tia és el cen tre de la nostra jornada i el punt culminant de la pregària litúrgica. -';S ob erta a tothom i gairebé sempre
s'hi uneix algú, conegut o desconegu t, però amb qui aviat farem
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coneixença . El d iumenge hi parllclpen molts fidels, gra ns i petits, que ajuden a crear un clima festiu i pasqual.
En començar els temps litúrgics fort s: Quaresma, Advent ... i
lambé en la fes la de la Marc de Déu de Puiggraciós, celebrem unes
vel lles de pregària, i el poble s 'hi fa present.
Tenim unes llargues estones de pregària personal i comunitària i ta mbé d'estudi. Tot això ens aj uda a inte rpretar la vida, a
viure-la, a prendre més consciència del que som i a entrar en un
d ià leg a mi slós amb Déu , que ens fa senlir més fills del Pare i madura la nostra pobra fc.
El treball és essencial en la nos tra vida, ens fa trobar un equilibri i e ns fa sentir més perso nes, e ns fa més responsables. Sant
Benet ens diu que l'ociositat és e nemiga de l'ànima, que crea una
inestabilitat. Pe r ara hem tingut sempre feina, però, tot constatantne la inseguretat, vivim el mo ment present i una pobresa que no
és misèria.

Obertura i acolliment
Procurem que els qui s'acosten al monestir se sentin acollits,

com ens diu sant Benet, amb tota humanitat, i que e n la nostra
mane ra senzilla de viure cops in l'alegria i la pau que el món d'avui necessi ta i que és la que e ns dóna Jesucrist.
L'acolli me nt, ací dalt a la muntanya, és mo lt divers, perquè
són mo lt diferents Ics persones O els grups que hi rebem: grups
d'excursionis tes, de matrimonis, de catequesi, gent de pas, gent que
ve a participa r de la nos tra vida per re fl exionar i pregar. El fet
d'aco llir enl"ique ix molt i ens porta a estar presen ts en tota realila l de do lor i de goig.
Hi ha jovent que es mira la nostra comunita t amb simpatia
i que ens esti mula a fe r un nou plantejament de la nostra vida
comunità ria.
A prop del monestir hi ha unes quantes pagesies. Ens relacionem amb les famílies que les habiten i ens ajudem mútuament.
Quan les circums tàncies ens ho de manen, en moments de necessitats concretes, ens fem presents als nostres veïns. Per part d'ells
rebem - n'hem rebut des de la nos tra arribada al santuari- una
bona ajuda i sobre tot proves admirables d'amis tat i de disponibilitat. Podem ben dir que ens ha n donat una gran lliçó d'acolliment,
a la qual mirem de correspondre.
Nosaltres ens sentim part integrant de l'Església i, dintre del
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seu pluralisme, hi aportem tot allò que tenim i vivim com a monges.
Al cap de vuit anys d'estada a Puiggraciós, podem dir que la
vida és una contínua recerca i que el que cal, i procurem de fer,
és viure-la amb la joia de la fecunditat, és a dir, portant la nostra
fe a la vida de cada dia.
L'experiència ens diu que podem mirar el futur amb esperança
i en donem gràcies a Déu.
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CUIXÀ: RECERCA MONÀSTICA
I OBERTURA EVANGÈLICA
OLEGUER PORCEL

Cuixà és susceptible de múltiples i variades representacions.
Cada una d'aquestes imatges respon, sens dubte, a perspectives ruferents. Cal remarcar, però, que Cuixà és fonamentalment un monestir on un grup de monjos intenta viure la radicalitat de l'Evangeli.

En el s olc d 'una història mlHenària
Situat al peu del Canigó, a la vessant nord i a dos quilòmetres
de Prada del Conflent, Cuixà va ser fundat pels monjos del monestir d'Eixalada el 879, després que una riuada s'hagué endut gran
part de les con truccions d'aquest monestir i sembrat la mort entre e ls monjos.

Als segles x, XI i XII, com a exponent de la vitalitat de la nova
fundació , sorgeixen les diferents est.ructures arquitectònjques ~s
glésia, c ripta, claustre- que podem admirar encara avui, almenys
e n part. D'altra banda, l'activitat i l'obertura de dos dels seus abats
imprime ixen a Cuixà a partir d'aquests segles un encuny de dimensió europea.
El primer d'aquests abats és Garl, que governa el monestir del
968 al 988. Amic del comte de Besalú i Cerdanya, Oliba Cabreta, i
de Pere Ursèol, duc de Venècia, Gar! inicia aquell moviment de
comunicació europea que el porta a països llunyans i l'empeny a
contraure amistat amb les grans personalitats de l'època.
L'altre abat és Oliba, fill de l'esmentat comte de Besalú. Oliba
es féu famós per la seva contribució en la instauració de . 1a Pau
i Treva de Déu ., un esbós medieval de la moderna . Declaració
dels Drets de l'home.» L'obra pacificadora d'Oliba arribà a tots
els estamen ts del nostre poble, i la seva acció pastoral aj udà amb
eficàcia a la construcció del pals.
Després del segle XIII, Cuixà perd el seu rol capdavanter i la
vida de la comunitat s'cndinsa en una monotonia poc operant. Aban-
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dona t el monestir al moment de la Revolució francesa, concreta~
ment el 27 de gene r de 1793, anà enrunant-se poc a poc, de manera que a començament d'aquest segle els edificis monàst ics havien desaparegut, el sostre de l'església i un dels dos campanars
s'havien esfondrat, i el claustre havia estat desmantellat i e n
part t rasllada t a Prada.
El 1919 tina comuni tat del Císte r s'instaHava a Cuixà i començava la restauració. Després d'uns trenta a nys de certa vita litat, la
comunitat cistercenca come nçà a disminuir d'una manera alar~
mant, fins al punt de quedar reduïda a quatre o cinc monjos cap
al fina l del 1964. Davant d 'aq uesta precà ria s ituació, l'Aba t gene·
ral del Císter decidí de cedir Cuixà a una altra comunitat mon às~
ti ca, i ho va oferir a Mon tserrat. El 29 de novembre de 1965, un
grup de vuit monjos de Montserrat arribava a Cuixà per a començar una experiència inèdita.

Fide litat a l'Evangeli i servei als germans
Realmen t fou una experiència nova del tot, almenys per part
dels qui fórem obliga ts a emprendre-la . La idea de venir a Cuixà ,
en efecte, no va néixer espontàniament d 'un desig comú d'aquell
primer grup, ni va fo rmalitzar-se com a resultat d'un programa de
vida prèviame nt madurat i e n el qual tots ell s, els vuit, se sentissin solidaris. En realitat el grup no era homogen i. N'hi havia d'intc l'lectuals, d'altres que no ho e ren tant. Un s estaven fortament
mnrcats pels corrents in novadors, d'altres e ren més moderats.
Malgra t això, la fundació de Cuixà va representar per a to ts una
ocasió ún ica de realitzar plegats una recerca de fe, de crear conjuntament un espai de llibertat on prevalgués la mesura evangèlica per damu nt les tècniques de l'ascesi o els formulism es jurídics,
on es busqués el desplegament pe rsona l abans que l'estructura
disciplinar. De fe t es va escometre aquesta expe riència amb la
decidida voluntat de viure-la amb profunditat i sinceritat.
L'esforç de canvi, de recerca evangèli ca, de veraci tat personal
i comunitària, esforç no sempre corona t per l'èxit, és més, desvirtuat adesiara pel fracàs, ha imprès en els de Cuixà un cert estil
de vida que es tradueix en les seves relacions personals, co muni ~
tàries i ex ternes per un comportament el menys con vencional possible, pe r una llibertat d'expressió i per una obertura de cara els
problemes crucials dels qui sofreixen opressió.
Pet que acabo de dir, es pot ja entreveure el doble aspecte que
ha caracteritzat la nostra experiència de Cuixà durant els qu inze
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anys que hi hem viscut. D'una banda l'aprofundiment en grup, a
través de la convivència de cada dia, de les exigències de l'Evangeli, inserides en una tradició específica (la tradició monàstica) .
De l'altra, la disponibilitat per a servir els germans, els homes i
dones de la terra, els de prop i els de lluny, per a servir-los en
els seus anhels i preocupacions, en les seves esperances i en els
seus desenganys. Tot això d'acord amb la problemàtica que el canvi ràpid de la cultura i de les situacions planteja a l'expressió de
la fe.
Presència evangèlica i tes timoniatge de la fe és, en resum, tot
e l que comporta la recerca monàstica de Cuixà . Això no sempre
és fàcil. S'imposa una revisió constant de les expressions concretes de la vida, de les respostes a les exigències de la fe . Es voldria que cadascú arribés a prendre la seva part de responsabilitat
en la vida del grup. I gualme nt s'intenta que la coh esió del grup
sorgeixi amb la participació de tots en els moments forts de la
vida del grup - la pregària , e l treball, les reunions.

Vida monàstica: ((ora et labora»)
La n ecessitat de la pregària és un punt on convergeixen l'Evangeli i la tradició monàstica. Parlar de contemplació en la vida monàstica resulta tal volta un xic exòtic, almenys si ho mirem a partir de l'Evangeli . Jesús no ens en diu res. Per això jo no diria que
e ls monjos són o haurien de ser contemplat ius. En canvi es pot
afirma r sense reticències que cal que siguin homes de pregària,
que s 'endinsin en aquesta aventura de fe que deriva del do de Déu
i que Jesús inculca fortament als seus deixebles per l'exemple i
per la paraula.
A Cuixà ens reunim tres cops al dia per a la pregària comunitària. La celebració de l'eucaristia n'és el moment fort. Aquest
ritme de tres vegades al dia no treu res de la importància cabdal
que li correspon en la vida del monestir i ofereix en canvi als monjos la possibilitat de participar-hi tots habitualment i de complir
pe r altra banda amb l'exigència del treball.
Aquest, el treball, és un altre element del viure comunitan l
de la cohesió del grup. Adaptar-s'hi, trobant un equilibri entre el
desplegament personal i el rendiment necessari per a guanyar-se
la vida, no és tasca que s'acompleixi amb pocs dies. Creiem que en
això ens cal arribar encara a una coordinació més rigorosa que
fonamenti les diferents activitats i la projecció del grup .
Situat Cuixà en medi rural, és obvi que el treball agrícola ocu-
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pi un lloc prioritari ent re les tasques del grup, sense voler dir
però que tots els monjos es lliurin a aquesta feina del camp, o
que la facin sempre, tot l'any. Amb tot, és un fet que ocupar-nos
dc la terra i ele la cria ov ina ens ha dut a inserir-nos en el món rura l i a viure de prop la problemàtica humana del estaments rurals.
A més de l 'agricultura i de la ramaderia, altres treball s ocupen
l'activitat dels monjos pe r tal de guanyar-se la vida. Tenim en
primer lloc el servei de guia i d'acolliment, el taller de ceràm ica,
el d'enquada rnaci6, alguns treballs eventuals, sense excloure de
vegades treballs fora de casa .
AI costat d'això que acabe m de d ir, hi ha també una activitat,
més personal potser, d'estu di i reflex ió , o ta coHaboració en acti·
vitats pastorals i socials. Caldria assenyalar encara les estones
consagrades a la lectu ra divi na d 'aprofundiment de la fe i de l'anu nci de la Bona Nova als homes.

Projecció: acolliment ample i arrelament franc i sincer
La manera de ser disponible als altres i de servir-los ha anat
evolucionan t d'acord amb l'experiència que el grup monàstic de
Cuixà ha adquirit en la seva recerca i segons la realitat concreta
d'aquells que anaven venint i vénen encara a Cuixà.

Arribats el 1965 en terres catalanes integrades des de fa més
de tres-cents anys a l'Estat francès, vam confrontar-nos tot seguit
a mb una situació anòma la. Contra e l que havíem cregut i contra
potser el que molts es pensen, e l comú origen català d'aquestes
contrades i nostre no arribà a crear un lli gam prou fort ni a preparar un terreny prou apte de comunicació profunda. Tot i tro-

bar-nos a Catalunya . se'ns mirava una mica com a estrangers. No
semblava que fóssim de casa. Ací érem simplement uns «espanyols •. Per a ltra banda, la polidesa i la cortesia amb què erem
tractats evidenciaven clarament la distància provocada en la consciència del poble per unes estructures polítiques.
Així fou com durant uns anys e ns man tinguérem vulgues no
vu lgues en un carreró sense sortida, que impedia un arrelament
fra nc i sincer. Això mateix ens va orientar també , quasi sense pretendre-ho, cap a un acolliment m és ample, més internacional.
L, situació de Catalunya sud pels anys 65-70 d'una banda, i l'evolució de la societat a França i a Itàlia de l'altra, motivaren un
moviment de joventut, portadora d'inquietuds humanes i religioses, que es concre taven sovint en trobades més o menys informals

32

a Cuixà. E l mo nestir serví d urant uns q uan ts anys de lloc convi ngut d'aq ues tes trobades.

E ls problemes i les qües tion s plan tejades e n a que lles reunions,
les diferents repressions polítiques, sobre tot a Espa nya, ens po rtare n a obrir les portes del mo nestir a tots a quells que les dificultats amb les au torita ts de l p ropi país obligaven a exi liar-se.
Fou, creiem, una mane ra de prac ticar l'Evangeli i de donar testimoni de la nos tra fe.

Avui aquests èxodes fo rçats, pràcticament, ha n cessat . E ls gru ps
en canvi no manque n. Les trobades continue n, pe rò han canviat
de signe. Hom diria que la crítica va lenta, el neguit de recerca, la
força inventiva que empenyien fa pocs anys els joves i ens empenyien a tots per camins encara no fressa ts, reste n com somo rts.
Aquest canvi verificab le en molts dels gru ps actuals repercuteix
també en la mateixa consciència de l servei que els monjos podem

o he m d'oferi r a tothom que truca a les portes del monestir.
De fet, des de fa bastant te mps, i no sola ment pel que acab em
de dir, s'es tà produ int un canvi e n les nostres relacions amb e ls
catalans d'ací, de la Catalunya nord. La s ituació ha evolucionat
tant pe r part d'ells com nostra. Els c ristians dels pobles veïns
s 'han obe rt més. La realitat rural, la d'e lls i la nostra, ens ha fe t
,-etrobar e ls uns amb e ls altres d'una manera més franca i profunda, i de retop s'ha des ve tllat en molts la consciència del mutu orige n cata là.
Això e ns planteja ara una sèrie de qüestions que vo ldríem saber respondre: què representem els monjos de Cuixà pel poble
de Déu de la Catalunya nord ?; què podem i devem aportar-hi ?;
què és e l que de fe t aporte m: un signe de novetat, d'espontane ita t,
de sinceri tat ?; com aprofund ir la nost.ra in serció ? Esperem que el
temps ens orientarà vers una resposta adequada. Hi tenjm plena
confiança. La història dels qu inze anys a Cujxà ens confirma en
aquesta esperança.
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SOLIUS:
PASTORAL DE PRESÈNCIA
JAUME GABARRÓ

El monestir de Santa Maria de Solius neix el 1967 en el context d'anhels i tensions típic de la vida religiosa pels anys del
Concili. Daten d'aquell temps, al nostre pafs, diverses fundacions
i experiències, que miraran d'obrir-se pas amb orientació i fortuna diferents. Els primers monjos de Solius provenen de Poblet i,
com a comunitat filial d'aquesta abadia cistercenca, comencen a
viure en petit grup i lliures de condicionaments l'ideal de vida
monàstica que irradia la Regla de sant Benet; amb fidelitat a l'essencial i senzillesa en les formes.
En un bell paratge de la vall d'Aro (Baix Empordà), a la modesta rectoria de Solius, e nvoltada de bosc, silenciosa, e ls monjos
estab leixen la seva residència dins la diòcesi de Girona, que tan
bé els ha acceptats. AI cap de dos anys aixequen un nou edifici
a tocar de l'església, discret, modern i apro piat. Durant els anys
següents, i fins ara, la comunitat s'ha mantingut, numèricament,
entorn dels deu membres.
Una vida monàstica senzilla
Com vivim la vida monàstica, ara i aquí? Amb una gran Dor'·
malitat. En el nostre temps podríem dir que els monjos poden
tornar a ser, simplement, cristians. Es tracta d'aprofundir en la

fe i en la pròpia vocació escoltant què diu la Paraula de Déu i
quina resposta ens demana. La de creure en Déu. La de conèixer
Jesucrist. La de viure en Església.
Així com «al principi existia la Paraula », aI principi de la vida
monàs tica hi ha l'acolliment d'aquesta Paraula, és a dir, ¡'oració.
Això vol poc soroll, requereix prendre distàncies, determinades renún cies, i disposició d'anar-se tornant pobre. En una comunitat
red uïda com la nostra l'experiència de pobresa, d'abnegació, és
bàsica. Porta a viure la comunió amb Déu (la radicalitat del celibat) i la comunitat amb els germans amb serietat i plenitud. La
nostra manera de practicar l'obediència és també molt familiar.
En la nostra vida , en aquest lloc i ara com ara, tot guarda les
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proporcions na turals. No s'ha pensat que la comunitat hagi per
res d'esdeven ir molt nombrosa, fins a poder-se comptar p er desenes. La pregària litúrgica en s agrada que sigui digna, en gran
part cantada, però sempre a la mesura de les nostres possibilitats. El treba ll, que ocupa bona porció de la jornada (de 9 a 1
i de 3 aS, aproxi madamen t), té la seva plasmació principal en el
taller d'enquadernació de llib res, de caràcter artesà, amb feina
ab undant i ben feta. És el suport econòmic més important del
monestir. Cal dir, referent al treball, que to ta la marxa de la casa,
l'asseguren exclusivament els mateixos monjos (cuina, etc.). En fi,
en totes les coses de la vida , en el vestit (ús de l'hàbit), en el
trac te amb les p er sones, en ¡'educació inteHectual, etc., mirem de
donar res posta i actuar en cada cas amb ponderació i sentit comú.

La fe, l'esperança i la caritat són possibles
E l servei d'Església que volem realitzar és ben bé el de ser monjos. De monjos n'hi h a hagut i n 'hi ha de moltes maneres, és obvi.
En la nostra circumstància, però, tenim el desig i la necessi tat d'assegurar, simplement, els valors fonamentals de la vida monàs tica.
Tampoc no estem en situació d'emprendre altres tasques. Algunes,
les donem igualment per descartades. Viure de cara a Déu, muntar la vida am b la pregària com a objectiu primer, i això comunità ri a m ent. La nostra projecció apos tò lica més gran creiem qu e seria mos trar que la fe és possible -que Déu existeix, per damunt
de tot-, que l'es perança és p ossible -esperança en aquest món
i esperança d'un a ltre món-, i que la caritat és possible ---que es
pot fer comunitat per amor de Déu-. En fi, que val la pena de
viure, i viure precisament a ixí, en cristià pUf. Almenys, la vida monàstica planteja ho nestament i crua la pregunta sobre Déu . Que
ja és un bon servei!
A més a més, és clar, fem coses. Per exem ple, hi ha la projecc ió de la litúrgia, que a treu molts fidels. L'acolliment en pla de
recés a l'hosta tgeria de casa nostra, oberta tot l'any. El canseU
espiritual. L'exposició del Pessebre, veritable catequesi. El mer
testimonia tge de s implicita t i de pau.
Som uns veïns m és. Des de bon principi vam ser m olt b en r ebuts , i ha a nat augmentant la mútua es tima i compenetració. Semp re que ha calgut ens hem a judat , i no fa lten mai m ostres espontànies d'ami s tat. Certament que a ra la gent de Solius sap què só n
els monjos, els monjos sabem quin és el medi humà rural on
vivim.
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La perseverança de cada dia
La nostra ex periè ncia és la d' una comunita t monàstica que s'es~
tà fent, que comença. Experiència que ha comportat, sens dubte,
dificultats, am b encerts i mancances, però bàsicam ent bona. Experiència d e comunitat pe tita , amb els avantatges i desavantatges

propi s d'aquest fet, que exigeix de cert donar-s'hi de debò. ConstilUe ix, també, un oferiment de vida monàstica a l'abast de tothom .
Hi ha la co nvivè ncia contínua, es ta ble . Hi ha la per severança de
cada dia. A casa nos tra no hi bus qu éssiu coses ex traordinàries.
Però ho m pol constatar q ue e l mones tir s'ha anat consolidant. Tenim la il'!usió de co ntinua r en el propòsit, i esperem que Déu,

que ja hi ha ana t fent la seva obra, la voldrà fer créixer encara
més.
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CARTA DE BINICANELLA
GUIU CAMPS

En aportar un testimoniatge al lema d'aques t nú mero de la
vostra revista, no voldria cau re en la temptació d'escriure una
pàgin a agradab le, sinó una pàgina que sigui senzi llament veri tat.

Accepto l'ús present, que qualifica de «contemplativa. la nostra forma de viure i de «pastoral . una altra dimensió del poble de
Déu, però voldria fer constar que aquest llenguatge té història i,
pe r e ll maleix, no crec que situï en la vida eclesial el paper que
hi juga una comunitat com la nostra.
Històricament, aquesta comunitat va tenir el seu punt de partida en un projecte de monestir de «vida s imple., exposat en un
article de revista publicat en diverses llengües l'any 1966 per Benel (Garsias) Colombàs, mallorquí de naixement i aleshores monjo de Mon tserrat. Al momen t de fund ar el mones tir, tal com es
feia aleshores am b experiències semblants, la comunitat va quedar so la la jurisdicció immediata de l'Abat Primat de la Confederació Benedict ina (Sant Anselm de Roma) . La història hauria
cic dir com e l pt·ojectc escri t va passar a la pràctica des d'aleshores fins ara. Aquesta història m'interessa i l'aprecio, però no
crec que en pugui escriure ni una rat lla sense la coHaboració i
l'acord dels meus tres predecessors. Diré només que ac tualment

som q ua lre de comunitat, dos d 'ells encara en període d'estudis.
Es tem en una zo na rural pobra, a 11-12 qms. de Palma, dins el terme de Bunyola. Ocupem un petit edifici del s. XVI i una edificació nova , només amb planta baixa i capacitat de dnc habitacions.
Jo va ig entrar a formar part de la comunitat com a prior el
25 de març del 1980. La coneixia des de l'estiu a nterior. Per indicació del P. Abat de Montser rat, vaig donar-hi unes explicacions
sobre e ls salms a ls dos joves que aleshores havien començat el noviciat. Després, el P. Abat va creure que jo podia aj udar a la formació de la comunitat, i vaig acceptar l'encàrrec. No m'ha portat
aq uí cap tipus de recerca, sinó el propòsit d 'ajudar una comunitat a formar-se, i de servir, a t.ravés de la comunitat, l'Església de
Ma llorca.
Pe l que acabo de dir, ja es veu que, en el moment present, més
que de la funció del monestir, hem d'ocupar-nos de la mateixa
comunitat. Com és costum entre els benedicti ns, celebrem i can37

tem els oficis en la nostra capella. Des del 1 d'octubre de 1980,
és una a ntiga premsa d'oli (s. XVI), molt rústega, adaptada per al
culte. Els diumenges participen en la nostra Eucaristia de 40 a 60
persones, de Pa lma i de Bunyola principalment. En festes com
Nadal i Se tma na Santa, arribem a un centenar de persones. Voldríe m que el nostre culte contribuís a fer que e l poble mallorquí,
trad icionalment molt canta dor, aportés els seus tresors a les celebracions d'estil postconciliar. Potser contribuirem amb altres a
ag lutinar pe rsones dotades de diversos indre ts de l'illa. Dedique m
temps a la pregària, a l'estudi , al t reball rura l i, per part meva,
a cursets i confe rè ncies. Ajudem ta mbé a la form ació del s catequistes de la parròquia de Bunyola i ens preguntem si podríem
con tribuir a obrir un ca mí de vida cri s tiana als joves d'edat pos tca tequètica .
Estem a punt d'obri r al públic la nost ra pe lita biblioteca, que
conté algunes ob res selectes i alguna no exis tent en altres biblioteques de Mallorca.
També la nostra situació en un món rural pobre ens obliga a
ccrcar cami ns per promoure aquest món , econòmicament semima rginat.

Creiem, doncs, que una comunitat benedictina de monjos mall orquins podrà enriquir l'Església i el poble de Ma llorca, pe rò,
mentre la comunitat sigui tan petita, la nostra coHaboració no dependrà tant dels nostres projectes com de les aptituds i la d isponibilitat dels qui forme m la comunitat. Dependrà també, e n certa
mesu ra, de si pode m dotar el monestir amb l'equipament indispensable, com seria una petita hostatgeria o les instaHacions ne·
cessàries per fer més rend ible el nostre treball i així poder dedicar més temps a l'estudi , pel servei del s c reients i de to t ci poble.
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CASAL BELLESGUARD
Una llar oberta i una comunitat monàst ica
Segons la carta de fundació, el .Casal Bellesguard •• és una
llar de silenci que vol afavorir el treball personal d'interiorització, de serenor d'esperit, de pregària ( ...) no imposa cap escola
d'espiritualitat ni activitats de cap meoa. ~s una llar oberta de
bon grat, sense discriminacions de caràcter civil ni religiós, a tothom qui amb sinceritat cerqui un ambient de silenci i vulgui respectar e l silenci i la llibertat dels altres i no creï situacions incompatibles amb el criteri i amb una ètica catòlica, que fundacionalment confessa la institució (_.. ); no és pròpiament una casa de
reunions de grups: les admet sempre i quan donin prevalència
a la interioritat personal i no destorbin ni la finalitat pròpia de
Bellesguard com a estatge de silenci, ni l'ambient propici a un
treball ind ivid ual d'interiorització d'altres hostes que poden, en
aquell moment, conviure en el Casal».
Les monges jerònimes del monestir de Sant Maties-Casal BelIesguarcl hem volgut aplegar tota una sèrie de factors vitals contemplatius-monàs tics que professa el nostre monestir i que s'ad iu
amb les pautes fundacionals del Casal. L'enllaç entre les dues entitats ,-eeau sobre unes persones acollidores, que s'ocupen de la
recepció i que atenen tothom amb tota atenció i amabilitat.
El Casal acull tota persona que desitgi passar unes hores o uns
dies de solitud , de pregària, de treball personal d'interiorització,
de sere nor d'esperit d'una manera individual. El Casal posa a dispos ició dels hostes un ambient de silenci, on no hi manquen una
biblioteca , estones per a escoltar música i un tros de muntanya
plena de pins per a poder passejar. A totes les estances s'observa
el silenci, exceptuant-ne el menjador, on els hostes, si volen, poden parlar durant les hores dels àpats. També, en tremig dels pins,
hi ha una .pustínia» (desert). anomenada així recordant que l'espiritualitat russa donava aquest nom a les cabanes de troncs amagades a les clarianes dels boscos on habitava un «pustfnik» o un
t(staretz».

Els serve is i els qui se'n serveixen
Els qui ho volen, poden participar cn la pregària litúrgica can39

tada (oració de les Hores) i en la celebració diària de l'eucaristia
de la com unitat monàstica.
Tant Ics persones que tenen cura de l'acollida al Casal com les
monges de la comunitat jerònima restem obertes al diàleg amb tota
persona amb inquietuds espirituals i a tota ajuda que sigui com-

patible am b els nostres mitjans.
La major part dels qui freqüenten el Casal són creients: en
bon nombre religioses de vida apos tòlica, alguns sacerdots i missioners; però també és important el nombre de seglars que hi vénen : joves, noies i matrimonis que cerquen uns espais de desert
i un temps de solitud; hi acuden també persones de fora de la
diòces i barcelonina.

Les reli gioses de vida apostòlica hi cerq uen estones de recolliment per a endinsar·se en l'oració i el tracte amb Déu: vénen a
recoll ir noves force s per tal de retornar al seu Ireball am b vigoria renovada . Alguns joves i noies cerquen aquests espais de si-

lenci i l'ambient que els brinda el Casal per tal de discernir la
voluntat de Déu sobre el seu futur. Joves universitaris aprofiten,
a (em porades, la quietud de la casa per a poder estudiar.
~s molt difícil de valorar·ne els resultats, a hores d'ara. La
natura l prudència dels acollidors i de les monges fa que es deixi
els hosles amb llibertat i que no se'ls importuni amb preguntes
ni qüestions. Algu nes persones que han passat pel Casal ens han
fet confidències i ens han dit que, gràcies a la seva estada en
aquest ambient, han aprofundit en el seu caminar diari de recerca vers un compromís amb el món.
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COMUNITAT DE BADAL, AL COR
DE LA CIUTAT TUMULTUOSA
JOSEP VILARRÚBI AS

Els origens
Es t rac ta d'una comunita t Cristiana de presència i acollida a
la ciutat. I ntentem de viure ser iosament compromesos en la pregà ria i oberts a les reaHtats concre tes dels hom es.
Ori gen de l g ru p comunitari fo u la cri da personal de cada u , que
en un temps posterior es va a nar veie nt com una possibilita t de
compartir com uni tària m en t .
Tot això no ha estat fruit de cap recerca especial. Intentàvem
d 'es ta r a tents als s ignes, i compartíem com a cosa de to ts les intuïcio ns de cadascú .
Vàrem confia r la idea de crear a q ues t grup a per sones amb
caris ma de senrei d'Església : responsables de la pas toral diocesana, de vida reli giosa act iva i m onàstica, de l pensament teològic
a ctua l. Llur res posta donada des de bon començam ent, e ns me na
a seguir endavant.
Vàre m començar mira nt d'assegurar d'enlrada un deseiximen t
al mà xim possible de tot el q ue pogués cond iciona r u na ne tedat
en l'obertura a l'Evangel i i a ls ho mes: béns ma te ri a ls, projectes
previs, activitats abso rbents . L'Evangeli, com a pun t definit iu de
referència; ci Pare com a úni ca es tabilitat và li da .

Pregària i acolliment al cor de la ciutat
La pregà ri a comunitàri a és sempre oberta i compar tida am b
les pe rsones que s'hi fa n p resents, especialmen t la p r egària d iària
de 8 a 9 de l vespre. Un caire particular té la celeb ració eucaríst ica d els dijous a l vespre, en la qua l to ts els parti cipants cerq uem
d'anar amarant el nos tre compromís davant les situacions de la
ge nt amb la inte rio ritzaci6 de la pregària; es clou amb un senzill
sopar com pa rtit.
La p regà ria ens ve ma rcada per l'esperi t dels temps litúrgics,
les realitats q ue ens envolten , el mo m ent present en el camJ de
cada u .
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Reconeixem la necess itat inq üestiona ble de la pregana pe rso·
nal. Cadascú la fa al seu ritme i hi dedica cada dia ¡'estona que
li és possible, aix.i com mitja jo rnada setmanal o un dia a l mes.
La pregària contemplativa al carrer és lIna resposta al problema
de la manca de tem ps.
~s essendal per a nosaltres, com a c rida com unitària d'Església, la «presència » en la ciutat. Tots podem constatar com la
gen t vi u immergida e n un brogit aclaparador que provoca tensions,
ango ixes, p resses neguitoses ... les pe rsones es belluguen com esclafades per la immensa roda de la ciutat. Per això, de casa nostra, n'hem fe t un espai obert de silenci, de pau i pregària. un lloc
d'acollir i de comparti r. El considerem una aportació de la comunitat parroquial al servei de tot s els ge rmans.

Presència i serveis
La presèncin a la c iutat no ens permet de restar tancats a casa.
Cadascú, i com a fe t com unitari , respon a la seva missió personal
devers els germans: dedicació a nois inadap ta ts socials, servei a
vell s solita ri s del barri, servei de mitjans de catequesi, anunci de
la Parau la, an imació de comu n itats, grups de joves i ado lescents.
La presèn cia de pregària a la pa rròquia ens hi fa ser també a
nivell de tasca pas tora l com a coHabo radors, segons la Unia i les
possibilitats de la comunitat.
Juntament amb persones que volen compartir pregària i compromís fe m uns serveis (persones, ma teria l, d iner ... ) a s ituacion s
difícil s ta nt de prop com del tercer món.
També anem fome ntant les relacions humanes amb e l veïnat :
les que comporten la vivenda propera, anar a comprar, donar o rebre un cop de mà. Ens considerem i volem scr una llar més en
e l barr i, a mb la fesom ia pròpia de la comunitat.
Una dimensió comunità ria que volem viure a mb a utenticitat és
l'es perit ecumènic de les esglésies. Això ens mena vers lIns deter·
minats contactes i ens fa donar un caire ecumènic a la pregà.
ria comunità ria .
Tot plega t comporta unes exigè ncies d'estudi, d'informa r·nos
de l que ens envolta, de lleure comunitari ...
Lògicament existeix el risc que una cosa cavalqui sobre l'altra
i s'arribi c i desbordament. A voltes es present en tensions entre la
pregària reposada i e l ritme de la ciutat, o l'atenció i la resposta
activa a persones i situacions. D'aCÍ la importància d'establir uns
temps «sagr a tsll de pregà ria pe rsonal i comunitària , de trobades
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comunitàries i de lleure. Les trobades comunitàries de di sce rni ~
m ent i compromís comparti t són setmanal s; a més dediquem al
recés i a una comunicació més aprofundida una jornada mensual
fora de la ciutat.

Fer camí
Des que vàre m començar, ara fa tres a nys i mig, no hi ha hagut ca p canvi de línia. Hi ha hagut, sí, progressius aclariments,
s'ha anat avançant en les conc recions, s'ha anat definint una unifi ~
caci6 comuni tària, tot dins el mateix enfocament general.
En e l moment present, la irradiació apostòUca de servei ecle·
s ial, la veiem e n la presència contemplati va dins una comunitat
parroquial , enmig de gent ficada com nosaltres en el bramul de
la ciutat. I en les tasques amb marginats i en l'animació de co~
munitats i grups.
De ca ra al futur, no preveiem res ni tenim res programat. No
pensem ni en una consolidació, ni en un canvi ni en una de sa pa ~
rició com a grup. Ens sembla que el que se'ns demana és d'anar
fent camí, de moment tots j unts: el camí de cada u , pelegrins
amb Jesús , implicats i compro mesos e n una Església pe legrina.
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EL NOSTRE GRUP DE PREGÀRIA
CARME VILARÓ

SEBASTIÀ BARDOLET

Heus ací uns mots breus però que trasllueixen la vida i el to

d'un gmp de mestres joves i estudiants que cada dijous, a dos
quarts de vuit del matí es trob en a Vic, només per pregar.
Quan hi són tots, arriben a la vintena. La colla és composta per
gent de Torelló, St . Pere, La Gleva, Manlleu, Vic, Vilaseca, Puigla-

gulla, Taradell, etc. Cada pregària està orga nitzada d'una mateixa
manera, una mena d'adaptació de les lAudes tradicionals: salms,
càntics, silencis, lectures de la Bíblia i d'autors moderns, oracions
pe rsonals que hom porta escrites i, com a punt culminant, el Pa·
renos tre.
Té importància destacada, ens sembla, el facto·r est~tic: un ciri
enc~s

enm ig del grup, un ram de flors sàviament cof/ocat, la mú-

sica suau. d'una gu itarra o d'una flauta que acompanya la medita-

ció serena ...
La if(usi6 mantinguda al llarg de dos anys ha cisellat una pelita comunÍ/at que ens sembla sòlida malgrat la seva independència i unll

elevada dosi de llib ertat. -

M.T.

Aviat farà dos anys d'aquella primera trobada. Dos anys que
va m decidir començar el grup de pregària: sí, senzillament això,
unir-nos e n la pregària un cop per setmana. Només calia llevarnos un xic més d'hora i, desafiant la nostra vida noctàmbula, posar-nos davant d'un Déu que, més matiner e ncara, trobem inamovible, vetllant la pau adormida del dia que clareja.
D'aleshores ençà hem anat descobrint amb goig setmana rera
setmana l'expe riència de sen ti r-nos units per aquest beuratge espiritual que ens fa sentir pobres i ens fa viure l'amor de Déu , que
ens fa viure en la «ve ritat» i en la «vida».
Sí, ja fa dos anys. Tot va començar en una anada a Montserrat.
Nosaltres, els que aquell cap de setmana vam pujar a Montserrat ,
no ens coneixíem gaire, havíem coincidit a l'Escola Universitària
i era la p rimera sortida que fèiem plegats. Vam adonar-nos que
ens agradava cantar, caminar, riure, contemplar el si1enci de la
nit, descobrir la bellesa de les coses i de les persones i .. . a la fi
vam ado nar-nos que ens agradava pregar. Així, després d'haver can·
tat, caminat, rigut, contemplat, quan ja amb el cos cansat d'uns
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dies viscuts amb plenitud và rem asseure'ns a reposar, sortí amb
timidesa i qui sap si fin s i tot amb sorpresa la nostra primera
pregària.
El grup ha crescut, e ls escenaris han canviat, nosaltres som
gairebé els mateixos i la gent que s'ha unit a nosaltres n'ha copsat el seu encant, el seu sentit. Cada nova pregària ens és una exigència per continuar amb autenticitat la tasca d'esdevenir per.;ones cristianes, testimonjs de l'amor de Déu, enmig de les nostres
circumstàncies i de les del món. Cada dijous, desvetllats de la
son de la nit dels homes, deixem que la mirada de Déu mantingui
desperta la nostra vida.
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PREGAR SOLIDÀRIAMENT
VfCTOR CODINA

I.

HISTORIA RECENT DE LA PREGÀRIA

Es impossible comprendre Ja situació actual de la pregària
sense fer esment de l'evolució que als darrers anys han experi·
mentat la praxi i la teologia de la pregària entre nosaltres. El rit·
me accelerat de canvis que vivim fa encara més necessari aquest
recurs a la història.
Simplificant i tipificant els moments cimals d'aquesta evolució
històrica en e ls darrers 30 anys, podem distingir com tres etapes
importants en el desenvolupament de )a pregària a casa nostra.
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La pregà ria , inqüestionable
Era la postura tradiciona l que tots nosaltres visquérem durant e ls anys 50. La pregària era un fe t evide nt, que ningú no
qüestionava. Es definia la pre gària com «aixecar el cor cap a Déu
per demanar-li mercès », definició que si nte titzava m o lt bé l'espiritua lit at m és contempl a tiva d e la pregària c ris tiana oriental (<<ascc nSllS mentis in Dcum » de Joa n Damascè, que SL Tomàs recollirà a la 2:_2 .-, q 83, a I, ad 2l i la dim ens ió més evangèlica i agustiniana de la pregària de petic ió (<<oratio petitio quaedam cst ., que
ta mbé Tomas citarà a la 2:_2.-, q 83, a l, cl.
Es discutia sobre mètodes d 'oració , es parlava de les dificultats ps icològiques per a p,-egar. Ics diverses escoles d'esp iritualitat es barallaven sobre e ls graus de contemplació, o sobre les exceHè ncies de l'oració personal i litúrgica, però ningú no posava en
dubte la pregària ni la seva e fi càcia. De fet, però, sovint, e n nom
de la pregària se sacrali tzave n s ituacions ambígües o s'afavorien
un inte rioris me i un es piritua lis me sospitosos .
Seria injus t negar e ls fruÍls positius d 'aque lla pregà ria tradiciona l, però també ho seria no reconèixer els límits que aque lla
vis ió medi eva l de la pregària començava a ex perimentar a mitja n de l segle xx. Com s'ha escrit amb una certa acrimònia, mentre les e coles d'espiri tualita t discutien sobre la contemplació infu sa , la massa ob re ra s'a nava a llun yan t de l'Església ...

La pregà ria com a qüestió
Cap a ls anys 60 arribaren a nosaltres les o nades del moviment
secular que, feia temps, sacsejava el món europeu: ja el 1945
Die tri ch Bonhoe ffer havia e ngegat la qües ti ó sobre el sentit de
la pregària en un mÓn secula r. De sobte ens invad.ire n els llibres
de Robin son, Harvey Cox, Evely, que divul gaven - i sovint abaratien- les intuïcions teològiques de Barth, Tillich i Bo nhoeffe r. Ràpida ment fe ren for tu na slogans i afirmacions com «pregar és obrirse a l ge rmà ", «pregar és viure de forma compromesa », «lota la
vida és pregà r ia ». Eren e ls anys en què cantàvem a l'esglés.i a - amb
gran m eravella del mateix L1u1s L1ach- allò de: . Fe no és esperar,
re no és somnia r. / Fe és penosa lluita de l'avui pe l demà. / Fe és
un cop de falç . Fe és don ar la mà. / La fe no és viure d'un record
passa t. »
Les difi cultats de la pregà r ia no eren solament pràc tiques i psicològiq ues, sinó també teò riques i teològiques. La c rítica que fei en
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a la religió els «mestres de la sospita. interpeHava fortament la
consciència dels cristians: ¿no serà, la pregària, una alienació, una

forma d'alimentar la resignació passiva del poble oprimit?; ¿no
serà, l'oració, una forma d'immaduresa infantil, que espera que
Déu ens resolgui els nos tres problemes i ens consoli davant la
duresa de la vida rcal?; ¿no serà potser un engany això de «parlar
amb Déu >, una manera de projectar cap al cel el nostre desig insatisfet?; ¿no servirà la pregària per mantenir l'home en una perpètua situació de dependència i inferioritat?
S'afegia a tot això la dura experiència de la buidor i la superricialitat del nacional·catolicisme, que anava multiplicant consagracions al Sagrat Cor, espais religiosos a la TV, l'àngelus a la
ràdio, eucaristies en festes civils i militars, congressos eucarístics,

processons, etc., mentre el pob le vivia sota la dura repressió de
la dictadura, patia de manca de llibertat i de justícia, i era impunement reduït al s ilenci i torturat.
No mancaren veus que encoratjaven a redescobrir un sen tit

més profund de la pregària: teòlegs com Rahner, Schillebeeckx,
Àlvarez Bolado, Gonzalez de Cardedal i CastiJlo; mestres d'espirit ualitat com Voillaume, Raguin, Estradé i Ballarín; fi lòsofs com
Nédoncel le i Vergote, i fin s i tot marxistes ateus com Machovec.
Malgrat tot, la pregària per a molts crist ians esdevingué impossibl e i no pocs l'abandonaren. Idèntica cri si experimentà la pregària litúrgica, un cop passat el primer en tusiasme concilia r. Semblava com si tol s'ensorrés sota la força d'un terratrèmol univer·
~ a l. El silenci de Déu es feia angoixós.

La reconquesta de la pregària
Als anys 70 s'experimentà com un canvi de rasant teològic. La
civilització occidental, centrada en )'«homo faber» , entrà en una

crisi que s'ha anat agreujant. a les darreries d'aquesta dècada. El
maig francès del 68, el moviment contracultural, la fascinació creí·
xent per l'orient i les seves tècniques de concentració i d'èxtasi,
els moviments ecologistes, el desencís del model de societat ac·
tua!. .. han fet nè ixer una nova atmosfera, que ha estat recollida
pels nous corrents teològics i espirituals. Neix una teologia més
sens ible a la festa, a l'estètica , a la contemplació, a la gratuïtat. al

sfmbol, al ritu, a la mateixa religió -fins i to t a la religió popular. Moltman n, el segon Harvey Cox, Mateos, Maldonado, la comunitat de Taizé, patrocinen un retorn a la pregària sense oblidar
el compromís. Pertot arreu s'experimenta un «revival» religiós. i
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també entre nosaltres. Neixen moviments de renovació carismàtica, grups de pregària, i una nova a fició per les re ligio ns de
l'orien t i les sectes esotèriq ues. Per a molts joves , la droga i el
sexe tenen un sen tit quas i bé sagrat, de comunió còsmica i de fusió, de recerca de la gnosi. També retorna un interès nou per les
manifestacions religioses massives, per concen tracio ns mul t itudinàries a l voltan t de líders esp irituals.
¡;'s ben possible que molts pensin que la pregària ha es ta t salvada i reconquerida, i que ja podem descansar tranquils. ¿ Pode m
però, donar-nos per sati sfets d'aquest nou revifament re ligiós? Si
l'onada secu la ritzadora, tot i que descobria aspec tes ben certs,
havia es tat unilateral i ambígua, no ho és menys l'onada reli giosa
que ara ens envaeix, tot i que ens faci recuperar aspectes massa
obli dats .
Ara, tal vegada podríe m repetir amb Lluís L1ach : - No és a ixò,
companys, no és això.»

11.

A LA RECERCA D'UN NOU HORITZÓ

La ziga-zaga de la recen t història de la pregària no és més que
un moment de la dial èctica e ntre acció i contemplació que de fa
segles viu la com unitat cristiana. Fer la història d'aquesta tens ió
significaria escriure una his tòria de l'espiritualitat. Quan aquesta
te nsió es perd i s'elimina un dels dos extrems, alesh ores e l cristia nisme es degrada o en un pelagianisme activista o en un iBumini s me psicològic i quietista. Les fórmules per man tenir aq uesta
te nsió dia lèctica també ha n a nat variant segons els temps: l' << ora
et labo ra » benedictí, el «contempla ta a liïs tradere» tomista i el
«in actione contempla ti vu s » ignasià, són tres models d'i ntegració
entre pregària i vida.

Perspectiva bíblica
Cal remarcar, però, que la síntesi pregària-vida es dificulta a
mesura que la pe rspectiva bíb lica es va perdent i guanya terreny
el dualisme neoplatònic que fa de la contemplació l'ideal de l'home
perfecte. A l'Escriptura, en canvi, tota aques ta qüestió es planteja
de forma més unitària.
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A l'Antic Testament la pregària brolla de la vida i dels esdeveniments de la història de salva ció. Als salms, Iú ressona més el
soroll de la p laça i de la guerra que el silenci de la soledat. La pregària profè tica és compromesa socialment i políticament i critica tota forma d'hipocresia (vg. Is 58) . La pregària d'Israel no és
alienant ni màgica, ni tampoc projecció de la imaginació de l poble, sinó resposta agraïda i ac tiva del poble a la iniciativa salvífica de l Déu que a llibera i salva , i que vol instaurar el seu Regne
de justícia i de dret entre e ls homes.
Els evangelis exhorten a pregar a mb confia nça i perseverança
(vg Mt 6,8 ; Lc 11 ,11 -13; Mc 11 ,23; Jo 16,26) i posen condicions per
a una veritable pregària: cap hipocresia (Lc 18,\1 ; Mt 6,5), ni xer·
ra meca (Mt 6,7), ni sacra lització de situacions d'injustíc ia (Mc
12.40; Mt 5,23-24 ), ni a lienació es piritua lis ta (Mt, 7,21 ). A Lluc, l'e·
va ngelista de la pregària, e l fragment de Marta i Maria (Lc lO,
38-42) s'ha de llegir després de la paràbola de l bon samarità (Lc
10,30-37).

la pregària de Jesús

En s int eressa sobreto t veure el com portamen t de Jesús , la seva
pregària freqü ent a la muntanya (Mt 14,23) , a par t (Lc 5, 16; 3,2 1;
9,18.28-29). a la nit (Lc 6,12). malgra t que el poble el cerqui (Mc
1,37).
La pregà ria precedeix els moments i.mportants de la seva vida :

elecció dels dotze (Lc 9,29). ensenyament del pare nostre ( Lc I I.I ),
gu a rició del nen epilèptic (Mc 2,29). temptació de Pere (Lc 22 ,22) ,
la creu (Lc 23,34).
Vold ríem , però, a tu rar-nos breument: en quatre moments especialment s ignifica tius :
I. La teofania baptismal (Mc 1,9-11 ; Mt 3,13-17; Lc 3,2 1.22 ; Jo
1,32-34): aquesta experiència es piritual de Jesús, elaborada teològicament pels evan gelistes a la llum de la Pasqua, no es pot deslligar del re t del baptisme de Jesús per Joan : Jesús es fa solidari
del poble i dels peca dors que esperen ser ba tejats per Joan, i ex·
pressa a ixí que el seu messianisme no és pas gloriós sinó de ser·
vei i solidaritat. Aquest servent humil és el veritable Fill .
2. L'exultació m essiànica (Mt 11 ,25; Lc 10.21). Jesús s'alegra
que Déu Pare hagi reve lat als petits i senzills els mis teris del Reg·
ne. L'exultac ió de Jesús passa pel reconeixement que el Pa re s'ha
posat a l cos ta t dels febles i en con tra dels poderosos d'aquest
món.
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3. El darrer sopar (Mc 14,22-25; Mt 26,26-29; Lc 22,15-20; IC
11 ,23-25). Deixant de banda tots e ls problemes exegètics i de c rítica
històrica , podem afirmar que, en aquesta darrera pregària litúrgica pasqua l, J esús res umeix en el pa i en el vi b eneïts, oferts al
Pa re i compartits amb els deixebles, el que h a estat la seva vida:
una entrega eucarística a l servei del Regne.
4. La pregària de Cue/semaní (Mc 14,32-42; Mt 26, 36-46; Lc 22,
40-45; cf He 5,7-9) _ La pregària a Guetsemaní recull la lluita més
fonda de Jesús , el mome nt c ríti c en què J esús veu la totalitat
de la seva vida i el confli cte final de la mort com a fracàs humà
del seu messian isme humil comença t al baptisme. La pregà ria,
però, desemboca en un a fidelitat a la seva missió i en una entrega
fi lia l a Déu , el seu «abba », q ue preludia ja el que serà la seva
mort con fiada e n el Pa re.

L 'horitzó del Regne

Certament , a ls evangelis el centre no és la contemplació (aquesta paraula només surt un cop , referida als qui de lluny estant
contemplave n com a es pectadors la crucifixió (Lc 23,35), ni tampoc la simple activitat humana, sinó la fidelitat al Regne de Déu,
un Regne que vol ins ta ura r la justícia i la fraternitat cntre els
homes , començan t pels pobres i els petits. Jesús experimenta Déu
com a Pare i exulta en l'Esper it qua n en tra en comunió amb aq uest
pla de Déu, tot solidaritzan t-se amb els pobres i pecadors. La solidari tat amb els pobres i peti ts d'aquest món és med iació neces·
sària per a l Regne i per ta nt per a experimenta r Déu com a Pare,
tal com li esdevingué a l mateix Jesús . Ens trobem don cs al m o ll
de l'os de la pregà ri a cri s tiana: des de la solida ritat amb el s germans, i concretame nt amb els p ob res, pode m anomenar Déu Pare:
Pare nostre!
El nou hori tzó per situar la pregària és el Regne, Regne, però
que press uposa la solidaritat.
¿ ~s casual que allà o n s'ha assumit seriosament l'horitzó evan·
gèlic del Regne, fl oreixi una nova espiritualitat? ¿No són prou significatius els noms de Solentiname, Romero, Espinal, Comin , Cuspinera ... ? ¿O els dels bi sb es Casaldàliga, Càmara , Iniesta, Proaño?
¿ O els del s escriptors Galilea, Sobrino, Paoli , L1anos, Casañas, Loidi ... ? ¿O els de tantes comunitats c ristianes populars i de movi·
ments cristians que viuen de debò l'ideal que L. Boff formula corn
a «contemplativus in Iiberatione»?
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III.

INICIACiÓ A LA PREGÀRIA EN SOLIDARITAT

L'Església primitiva. durant el catecumenat, iniciava els nous
cristians a la pregà ria, i els .entregava» (traditio) el Pare nostre.
Més tard, encara que l'Església mai no ha deixat de pregar, s'ha
anat descurant una veritable iniciació a )a pregària. I si avui volem
ressituar la pregària en l'horitzó del Regne i de la solidaritat, ens
cal una nova iniciació a la pregària.
Per tal d'ajudar aquesta tasca, proposo les següents qüestions :
Des d'oil preguem? La pregària no és un acte amat, sinó que
s'insereix en la vida. No n'hi ha prou de trobar tècniques de con·
centració mental o espais de silenci. Cal preguntar-nos des de quin
lloc social preguem, des de quines solidaritats i quins compromisos. El Dé u d e Jesús només és accessible des de la solidaritat amb
els pobres, des de l'opció pel seu alliberament radical i tota\. La
pregària [eta amb les mans brutes de sang (sang de negres, sang
d'indis, sang d'obrers, sang de camperols, sang dels febles, sang
d'immigrats .. .) no pot pujar al ce\. El nostre Déu no acce pta la
pregària que amaga la injustícia (Is 1.11· 17; Mt 5,23·24).
Trobem Déu en el germà pobre? El nostre Déu es manifesta
no en la llunyania majestàtica sinó en la pobresa del germà. Tot
defensan t la justícia i el dret del pobre, coneixem Déu (Jr 22 ,13·
16) ; to t a collint el germà desvalgut, acollim el Crist (Mt 25, 36).
Ens cal iniciar·nos a l'espirituali tat misteriosa i amagada d'aquest
trobament quotidià amb el Senyor pels carrers de la vida.
Saben'l atu rar-nos! Ens cal una pedagogia nova per aprendre
a callar, a admirar·nos, a badar, a retrobar el sentit profund de
la nostra exis tència. Ens cal repetir amb Maragall :

«Aquell que a cap moment li digué: Atura't
sinó al mateix que li dugué la mort,
jo no l'entenc, Senyor, jo que voldria
aturar tants moments de cada dia
per fe'ls eterns a dintre del meu cor»
Gosem dir Pare nos/re? Aquesta mistagogia del silenci i la con·
templació és però només el primer pas per avançar cap a una di·
mensió més explícitament de fe, d'obertura a l'«abba» de Jesús, i
per desitjar que vingui a nosaltres el seu Regne. Això ho podem
fer pe rquè hem rebut l'Esperit de filiaci ó, que ens fa participar
de la mateixa vida de Jesús (Rm 8,15; Ga 4,6). Aquest clam al
Pare no és purament individual; és una pregària comunitària,
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eclesia l, solidària amb el clam de tota la creació que anltela ser
a llibe rada de tots els esclavatges a què ha estat sotm esa (Rm
8,20-23). Aques ta pregària és font d'esperança i de cora tge da vant
to ts els Guetsemanís de la nostra vida, tinguin el no m que tinguin : desencís, fracàs, desànim, malaltia, vellesa , mort .. .
Sort im de la pregària m és sensibles als pobres? Una pregària
evan gèlica e ns ha de fe r més solidaris amb els ge rma ns, es pecia lment e ls més op r imits. En fo rmulació clàssica , la contemplació
ens ha de porta r cap a l'acció; en fo rmulació de Doro thee Scme,
ha d'haver-hi continuïtat e ntre el «viatge d'anada » (mo ment contem pla tiu ) i el «viatge de tornada . a l món. La p regàr ia no és cap
abso lut i e l seu veritab le «tes t» és la vida , j conc retament el etest»
que Jesús do nà com a senyal escato lògic de to ta la vida humana:
la sensibilita t enve rs els germans desvalgu ts (Mt 25) .
Una autè ntica mistagogia o iniciació a la pregària hauria d'incloure tots aquests aspectes, sense deixar-ne caure cap. El que la
nostra gene ració necessita és apre ndre no vament a dir - un di r
que s igui express ió de to ta una vida- e l Pare nostre.

IV.

PREGAR AMB EL POBLE

Cada ma tí, anan t del meu barri terrassenc a la Facultat de
Teologia, em trobo a l'autobús i al tren am b una mostra be n s ignifica tiva de l poble pob re i senzi ll : els qui van de bon m a tí a
.l'hospita l de la segure ta t social a fer cua per ser visita ts (dones
e n es tat, vells amb bas tó , mare s amb infants, xicots enguixats,
ho mes amb radiografies, gitanets amb la mare ... ) ; no is que
van a l'escola pro fessional; homes que comencen el seu torn de
treball; dones que van a fer fei nes a cases de l'eixampla barcelo ní ; gent en atu r que va en busca de treball; el cec que va a
vendre cupo ns en una es tació del me tro ...
Un voldria aprofitar aques ta esto na del ma tí per fer una mica
de pregària, una pregària metòdica, clara i tranquHla, com la que
e ns proposaven els clàss ics m anuals d'espiritualitat. Però la vida
s 'imposa brutalment, i un cop submergits en aquest immen s pob le que ens estreny ñ s icament pertot arreu i ens escalfa a mb el
seu baf d'humanitat, no tenim més remei que fer pregària de tot
a llò que ens envolta: la gitana que embo lcalla , amb una te ndresa
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infinita, el gitanet que té fred posant-li el seu jersei; el vell que
suspira amb una estranya resignació; el jove que viu en carn pròpia el dra ma de l'atur; les mares que comenten la diferència entre
les escoles dels seus fill s i les que veuen tot passant en tren; la
dona que no té cap enveja de la luxosa casa on va a fer feines,
llevat de les roses del jardí; el soldat que se'n torna a Melilla després d'uns dies de permls a casa seva; el nord-africà que mira astorat tot el que l'envolta; uns homes que parlen de la collita d'oIives a Andalusia ... Aleshores, la pregària es converteix en un
immens clam , el clam del poble, l'anhel dels homes per la seva
alliberació, un immens, massiu, sord i anònim «Pare nostre», sense paraules, que puja al cel i que sens dubte és escoltat, perquè
és el clam dels pobres, neix de l'Esperit i commou les entranyes
del Pare de Jesús.
Pregar solidàriament vol di r, en darrer terme, pregar des del
poble, o, millor encara, pregar amb el poble.
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BASES ANTROPOLÒGIQUES
DE LA CONTEMPLACiÓ
LLurs DUCH

El tema que ens ha estat proposat hauria de ser exposat, per
ta l d'aconseguir un plantejament adequat, d'una manera molt més
aprofundida de l que ens serà possib le de fcr en aquest breu article. Caldria, en primer lloc , mos trar Ja q ualita t a ntropològica de
la reli gió; en segon lloc, s' hauria de determ inar el marc de referència que defineix el nostre moment hi s tòri c; i , finalment, seria
necessa ri d 'esca tir la manera concre ta com el cristianis me acompleix la seva miss ió s:1 lvadora en IJ. nostra conjun tu ra cspàciotem poral. Desp rés d 'haver considerat aquestes tres qüestions fóra
possible d'es ta blir fonamentalment les bases antropològiques de
la contemplació en tant que acció religiosa cristiana en el concret
del nostre temps i e l nostre lloc . En aquesta breu expos ició, però,
cns li mitarem a indi car al guns as pectes del quc hom podria anomenar . les fonts a ntropològiques de l religiosum., per ta l de posar e n re lleu, en la mesura que això sigui possible. la condiciona litat (cultura, feso mia, personal, te mperament, etc.) de la contemplació, per un can tó, i la seva incondicionalitat, per l'alt re, és
a dir, c i se u arrela me nt en l'ésse r humà, siguin quines siguin les
c ircums tàn cies hi s tòriques e n q uè aques t es troba .'

La pregària, encontre de ,'home amb Déu, ra Font

D 'una manera molt genèrica entenem per contemp lació l'encontre de l'home amb la fon t, l'origen, de li1 seva exjstència. Expressan t e l mateix d 'una forma més clàss ica es podria dir que contemplació és experime ntar Ïlt statu viae l'status pa/riae. I encara :
viure l'e ternitat en e l temps (Eliade) .

1. Per evitar malentesos cal dir de beU an tuvi Que no proposem
un tractamen teològic de la qüestió, sinó, tal com es diu en el títol d'aquest article, UDa consideració ant ropològica.

55

Qua lsevol d'aq uestes tres fórmules pressuposa e ls dos tre ts
que, segons el nos tre pa rer, s'ha n de tenir e n compte qua n es conside ren els fenòmens rel igiosos: 1) la hi s torici tat de l'home, és a
dir, la seva submissió a un tem ps i un espai concre ls a causa de
la seva finitud congènita; 2) la seva possibilitat, pel sol fet de ser
home, de ser un homo religiosus, és a dir, l'encontre de l'home
amb Déu , to t i que s'esdevé en el seu temps concret, no depèn
primordialmen t de determinats factors conjunturals, sinó que, e n
la seva «nat uralesa_, aques ta possibilitat és una dada que es pot
actualit za r en qua lsevo l moment. Encara s'hauria d'afegir que
l'enco ntre de l'home amb ¡'origen de la seva ex is tència - i a ixò
en la modern itat és una constatació mo lt més comuna del que
sembla a primer co p d'u ll- sovint té ll oc dc l'arma aparen tment
no reli giosa. En la mode rnitat, els «llocs rel igiosos» tra di cionals
són sovint su bstituïts per d 'a ltres instàncies, a través de les quals
hom ex periment a l'I ncondiciona l que, d'una manera o a ltra, hi
ha en el cor de qua lsevol cul tura «profana. (T illich). Aques t as pecte, però, ro man al marge de la nos t ra exposició.
La cultura occ idental, a partir sobretot dc Desca rtes, h a tendit a sobrevalorar el s ubjecte. Un subjec te que cada vegada es
t robava íntimament aïllat en el temps i l'espai. Aleshores, l'encontre de l'home amb Déu ten ia tan sols la forma de «diàleg interi or »; fórmu la que molt sovin t només serv ia per a indicar el monòleg del jo amb s i mateix. Que aqucs t «dià lcg int crior» desproveït dc referències - i l'homc és un ésser referencial per cxccHèncb.- ha acabat amb frcqüèncb. en l'afirmació abusiva del subjecte
i en la negació de Déu, és u n fet m assa eviclent perquè e ns hi detinguem. A més, ca l ten ir en comp te que aq uest ta rannà solipsista que sovint apareix e n la «med itació" moderna és una realitat
que no pOL considerar-sc a l marge de la conce pció bu rgesa de l'cxis tència, per a la qua l l' home és un «subjecte de necessitats » ( Hege)), que es realitza combativamen t - àdhuc en e n l'àmbit cs p iritua l- en la competició amb e ls a ltres, que també \'olen imposar
i satisfer ll urs necessita ts materials o «esp iritua ls ». Ai xò, naturalment i afortu nadament, és una gene ra litzac ió que té magnífiques
excepcions com, per exemple, Teresa de Li sieux , Gan dhi. Casaldàliga, Teresa de Calcuta, e tc.

Un encontre mediat i empès pel desig de trobar
AI nostre entend re, la base antropològica primordial cie la contemplació és l'enco ll lre, o, si voleu, el desig de I robar. Com ha dit
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a lgú , «l'home no és fruit de la necess ita t, s inó dc l desig» ( Bachelard ). Es tracta, doncs, d'un e ncon tre empès pel desi g; a ixò sí:
un des ig que conti n ua se mpre esse nt des ig, perq uè ma i no es d ó-

na l'adequació perfecta entre el que se cerca i la manera concreta
com ,'ho me ho troba. En c i fons, c i desi g satis fet s ignificaria la
insa tisfacció o bé l'a utoe ngany. Per a ixò quan ~s pa r la d'e nco n t re,
sobretot en l'àmbit es piritua l, s' ha d'afeg ir tot seguit: encontre
m edial. Amb aq ues ta ex pressió vo lem s ignificar que ci camí d e
l'home vers la «pà t r ia d e la idcntidal » (Bloc h ), vers la reco nciliació
a mb s i m a teix, passa inevitable me nt pe r lot un seguit d 'c tape s, de
g raons, d 'a.scensions, que, tot palesa nt la ca tegoria fin ita de J'ésser
humà, és a di r, la seva subm issió a l'es pa i i al temps, li permeten
d e descobrir en to t encontre, encara q ue no sigu i estricta ment
relig iós. alguna cosa d'abso lut, q ue sobrepassa la seva condició empírica. Dient-ho d'un a a ltra mane ra: en tot veritable enco ntre , ci
co ntemplatiu descobreix, experimenta, a lgun a cosa d el mi s teri de
Déu . En e l se u se r-en-el-món , l'ésse r humà té la poss ib ilitat de
copsar alhora la p rofund itat, e l «més enllà. d'ell ma teix, del cosm os i d els a lt res i la r ela tivita t i la fun cionalitat d e toles les fórmules que pre tenen «d e finir » Déu i l'home. Això sign ifi ca que la
«visió de Déu » é.:; u na via obliqua que, com tan asse nya da men t
de ia la ve lla teologia, va de les «coses visi b les a les in vis ibles» . En
a qu es t se ntit, don cs, hem pa r la t suara d 'enco n tre med ia t, és a
dir: c i món, e l pro pi s u bj ecte i e ls a ltres són pa rà bo les de l d ivilltlnt
q ue, a causa d e llur frag ilitat e xpress iva, revelen i acul le n Dé u, o,
com ha dit a lgú, i a ixò és especia lmen t r ellevant en el nostre temps,
fan avinent la presència de Déu en forma d'absència (JÜngel). S 'ha
de d ir enC3r3 q ue en l'expe ri è ncia d c la lim itac ió (encontre med iat) r au pe r a l'home la poss ibi litat d e supera r els límits de la
pròpia condicionalitat es pàcio-tempora l. Aleshores, la finitud congènita de l'home, co ndu ïd a i ensenyada pel Desig que roma n sempre Desig, pot ser la base pe r a l'enco nlre de l'ho me amb Déu; un
encontre que s'esd evé sempre en ima tges, és a dir, e n i sota les
co ndicions d e la co rporalitat , de l'espa i i de l temps.

Memòria i tradició
Un altre fac tor d'enorme im portà ncia pe r a la conte mplac ió és
la memòria. La m e mòria és també una forma c readora d 'existència humana. (S 'ha de dir, amb to t, que e l reco rd pot ac t uar també
negativament com, per exemple i fent re ferènci a a Jorge Ma nri-
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que, quan s'afirma que «a nueslro parescer, cualquier liempo p asado fue mejor»). Memòria vol dir actIlalitzar el potencial religiós
dels esdeveniments del passat i anticipar l'acompliment fin a l de
l'home ( << viu re l'e ternitat en e l temps»). Des d'una pc rspecti\3

religiosa, rememorar és retrobar en el presen l l'eficàcia salvadora
del passat, e l qual aleshores de ixa de ser m er «passat» i t.::s converteix e n esdeveniment. No es tracta d'un retrobament «imag inat »,
«so mniat», s inó d 'un a ex periència (d'ex-perior fe r cam í) que s'actualitza mitj ançant els diversos en con tres que imposen les necessi ta ts i cI desig d 'e te rnitat viscuts aquí i ara. Aleshores l'<<encara
no_ del futur s'anticipa c readorament, perquè es confessa que ni
c i ma l n i la mor t ni totes les altres forme s dc la nega ti vi tat no tindran la dar re ra paraub. La problemà tica de la memòria, tal com
ací ha es tat sumàriament descrita, cal vinc ul ar-la amb la de la
tradició.: La tradició és la realita t de la consciència i de l condicionament his tò ri c . L'home, pe r a bé i per a ma l, es trob a constantment referit a la tradició. Sense tradició no hi ha his tòria; sense
tradició i sense història no hi ha home, i a l'inrevés. Per això, la
trad ició és una magn itud ant ropo lògica que no pot ser bandejada
sense córrer ci pe rill de des truir la hu manitat de l'home, ja que
la vida, tant la física com l'esp iri tu a l, es transme ten de «gene ració
en ge ne raci ó» en la mes ura preci sament en què hom manté una
im mediatesa viva i hi s tòrica amb la pròpia tradició. La rememoració creadora del passa t e n e l prese nt s'esdevé en ci fluid d 'una
manera determinada de comprendre ¡'ex is tènc ia. La contemplació, com a encon tre amb Déu , rep una feso mia peculiar, que s'in scriu dins el marc forjat pels p unts de referència comuns, perquè
la fon t de l'existència és l'úl1iversa! concret. El Déu que surt a
l'encontre de l contemp latiu és e l deus sem per 111aiar, però per a

2. En aquest país s'ha d'anar amb moll de compte amb el conce pte .tradició», perquè, com és prou sabut, en nom seu s'ha negat
molt sovint el dret a la vida en el present. El pensament reaccionari
-i, sovint també, paradoxalment, el revolucionari- fa una interpretació molt estreta, políticament i religiosament interessada, de la tradició. En algunes ocasions, hom ha identificat la tradició amb determinades formes de vida com, per exemple, la camperola, a la qual s'oposari a gairebé com un invent diabòlic, la forma de vida urbana. Curiosament, molt sovint els «apologetes del camp » eren - són- homes eminentment ciutadans. Tan sols hi passen els caps de setmana; a llí tenen
lleure per a ena ltir les seves exceHències, amb la condició, això sí, de
tornar el dilluns a ciutat
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l'home concret té un ros tre part icul a r , s 'aut olim ita, pren forma en
l'cs pai i en ci tem ps, d'aco rd a mb Ics ima tges, e ls valors i la hisI.ò ria propi s de C3C!:l I.rad ició. es aq ucs la (Iclrrcra la que ha d ona t
forma en el t ra nscu rs de ls segles a ls teorígens i les me tes de la
comunitat ". L'home a teny a llò qu e és comú a tot s els homes a
través d 'allò que li és propi : i a ixí s'exp ressa d'una a lt ra mane ra ]a
seva finitud congènita, la qual, mal gra t tot, és capaç d'infi nit en la
mesura que sap tra nsfigurar cre adora men t la seva dete rminació espàcio-temporal.

L'home , actiu i contemplatiu
. L'ho me no és ni àngel ni bès tia , i qui fa l'àngel, fa la bès tia .
( Pascal). Aquí rau , al nostre en tendre, la indissoluble un ió de Ja
vila aCliva i de la vita cOl1 tem plativa; unió que es des prèn de la
ma teixa cons tituc ió de l'ho me com a ésser pe nsant , volitiu i a fectiu. Les formes conc re tes com cada persona realitza en el concret
d e la seva exi s tència aques ta unió són molt dive rsificades , però
sempre hi haurà u na mútu u re ferència d'aq uests tres ni vells, que ,
cn rea lita t , són e ls qu i ato rguen a l'ésser hu mà la seva fesomia carac terís tica. El pur encont re a mb Déu es dóna molt excepciona lment. Per això calen les «ocas ions» que el provoquen, és a dir, aquelles circums tàncies mit jançant les q ua ls e l subjecte es veu con fronta t amb la rea lit a L quo tidiana, e n tan t que conjunt d 'esdeveniments
sofe rts, rea li tza ts res po nsablemen t o, simpleme nt, acce ptats , pe r ta l
que hom pugui descobrir e n ell la presència a magada, e l deus abscondit us, la conte m plació de l qua l s'a.ssoleix, generalment mitja nça nt un camí de purificació inte ri or.

Els me s t res espirituals
i els llenguat ges que permeten l'e ncontre amb Dé u
Aq uí seri a el ll oc oportú de parlar dels «mes tres espirituals» ,
perquè la vida contemplativa és sempre imitació, la qua l cosa s uposa l'exis tè ncia d'un ap renen ta tge que inicia en a quest ca mí. Pe r
això, en to tes les religions, la re lac ió mestre-deixe ble posseeix una
importància extraordinàr ia. Co m fàcilme nt es com prendrà, e l mest ra tge es piritua l corre e l ri sc de pe rve rt ir-se i , a causa de la seva
mateixa excelsitud , ocasiona aleshores conseqüències senzilla ment
catastròfiques. Un dels aspectes que més negativament pot incidir
en els «mes tres espiri tuals . - i a ixò, crec, és força generalitzat a
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casa nostra- és el fe t de trobar-se vinculats a una . c1ientela lt conc reta, sovin t lligada a ells de forma . personalíssima lt o afectiva,
que, conscientment o inconscientment, ob liga els mestres a d ir allò
que els altres volen escoltar. Aleshores, a l'<< espiritual . li passa e l
mateix que a la vedelle del nostre tem ps: renun cia a la seva lIi bertal interior per continuar exercint una re lati va influència sobre e ls
i les «fan s» que el segueixen.
En aquest breu ar ticle s'hauria hagut d'haver parlat encara dels
llengua tges que pe rme ten l'e ncontre cie ¡'home amb Déu. O, expressan t-ho d 'una altra forma: s'hauria d'haver considl:ra.t la qüestió
del simbo li sme. Aquestes aproximacions sÓn importants des dc la
perspectiva adoptada en aquest ar ticle: bases antropològiques de
la con templació. En la bibliografia que ofe ri m e l lector trobarà estímul s suficie nts per a continuar aques ta reflexió.'

Avui. com ahir
No voldríem acabar se nse posar en relleu la necessitat de contemp lació que té l'home dels nostre!) dies. Contra el que ha dit
Me lz, per exemple, l'home modern no és menys con te mplatiu - i,
doncs, més actiu- que e l d 'èpoques passades. El que ha canviat és
la referència sociocultural o n l'home d'avui pot fer l'encon tre amb
Déu, la qual cosa significa un capgirament dels models espirituals
tradicionals; però -i aq uesta és la nostra convicció- l'home (i,
per tant, ,'home modern) és i serà un finitlls capax iufi nit i.

3. LI. DUC H, La experiencia religiosa en el conlexto de la cultura
contempordnea, Barcelona 1979.
M. EUADE, IniciaciOfles místicas (1958). Madrid 1975.
R. S. ELLWOOD, Mysticism and Religion, Englewood Cliffs (N.J.) 1980.
Mystische Erfahrung. Die Grenze menschlichen Erlebens, FreiburgBasel-Wien 1976.
Religiose Grunderfahrungen. Quellen und Ges ta lten (ed . W. SnwLz),
Freiburg-Basel-Wien 1977.
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CONTEMPLACiÓ ALLIBERADORA
JOAN LLOPIS

No hi ha dubte que la teologia llatino-americana representa una
alenada d'aire fresc en molts aspectes de la reflexió sobre la fe.
També, per tant, en el camp de l'espiri tualitat, la pregària i la
contemplació. Molts creuen que els teòlegs llatino-americans no
s'interessen gaire per aquestes dimensions, diguem-ne, més «passives » de la vida cristiana; però la realitat és molt diferent: se'n
preocupen molt i intenten harmonitzar-les profundament amb els
aspectes .actius» de la fe , especialment amb la realitat bàsica de
totes les seves reflexions teològiques: l'alliberament.
D'aquí neix, pel que fa a la pregària contemplativa, la noció
de «contemplació alliberadora», que no té pas el sentit intimista
i merament espiritual de certa tradició ascètica i mística -la contemplació all ibera dels lligams amb la matèria-, sinó que vol re·
fe rir·se a un alliberament integral de l'home i de la societat: la
contemplació és un fa ctor necessari de la lluita alliberadora con·
tra totes les esclavituds. Una presentació força completa, si bé
molt esquemàtica, de l'estat actual de les reflexions dels teòlegs
Ilatino·ame ricans sobre l'espiritualitat i la contemplació, la podem
trobar en un número extraordinari de la revista mexicana «Christus», corresponent a desembre del 1979 i gener del 1980, en què
van coHaborar les revis tes .Dh\logo » (de Guatemala), «Mensaje»
(cie Xile), «Revista Eclesiastica Brasileira. , . paginas» (clel Perú),
. ECA » (cI'E I Salvador) i . SIC » (cie Veneçuela).
El número esmentat conté articles de Jan Sobrino, Leonardo
Boff, Segundo Galilea, Pedra Trigo, Raúl H. Mora, Alfonso Cast;Ilo, Luis G. del Valle, J uan Hemandez Pico; Sergio Cabo, els quals,
des de diverses perspectives, ofereixen suggeriments molt notables
al tema del paper de la contemplació en la praxi cristiana de l'a-

lliberament. Ens farem ressò clels punts de vista més significatius.
(Podeu veure també el ll ibre de Sobrino, Galilea i Castillo, Oraci6n c ris liar1G y liberaci6n, Bilbao 1980).
Fidels a la realitat

Per a Jan Sobrino, el punt de partença de tota espi ritualitat
veritablement c ristiana és l'«honradesa i la fidelitat envers la rea61

Iitat ». «L'espiritualitat -afirma- suposa el reconeixement de la
realitat i no pas la seva manipulació. Però això no vol dir que
s'hagi de deixar la realitat tal com és. En el seu si porta l'exigència de negar la seva negació i d'alimentar els seus aspectes positius. Dit d'una manera cristiana: l'exigència d'arrencar el pecat
i fomentar la vida» .
• El problema de l'espiritualitat -diu també Jon Sobrino- no
és altra cosa que la correspondència a la revelació de Déu. ( ... )
Però la revelació com a "dipòsit .. indica únicament una doctrina
sobre Déu i no garantei x una experiència de Déu. L'experiè ncia esriritual de Déu només es realitza quan Déu es manifesta in actuo
Però això, tant av ui com al llarg de la revelació bíblica, únicament
es realitza a través de la hi stòria real. Per això l'honradesa i la
fide litat envers la realitat volen dir que l'home permet que Déu
continuï manifestant-se i hi pugui haver, d'aquesta manera , una
experiència de la comun icació de Déu. »
Segons Sobrino, aquesta va ser l'espi ritualitat de Jesús: «La
seva fidelitat al regne de Déu és m ediació per a la seva fidelitat
al Déu del regne. La seva pregària d'acció de gràcies, d'acceptació i de lliu rament a la voluntat de Déu és l'expressió de la seva

relació am b la històri a en fer e l regne . En la pràct ica d'humanitzar
els a ltres , Jes ús es presenta com l'ho me davant Déu. En la pràctica

d'agerma nar els homes, Jesús es presen ta com el Fill davant Déu .•
Jesús va fer exactament el con trari del que, segons sant Pau , fan els
homes «que reprimeixen amb injustícies la veritat» (Rm 1,18): Jesús
va fer justícia a la realitat, i per això en ell es revelà la gràcia de
Déu : «Per això -acaba dient Sobrino- Déu apareix en la seva
veritable realitat per a Jesús, i per això ell po l invocar-lo com a
Pare dintre de la seva correcta relació amb la realitat. I pe r a ixò
podem dir sis temàt icame nt que en Jesús s'ha revelat l'aspecte darrer del miste ri de Déu per a nosaltres, perquè s'h i ha revel3t també el que sign ifica fer justícia a la reali ta!.»
La conseqüència d'aquestes refl exions és que no hi pot have r
cap espiritua1itat cristiana autèntica que no mantingui una fidelitat constant a les coses tal com són i que no procuri transformar-Ics des de dintre d'acord amb la «veritat» que tenen en el
pla de Déu .

• Contemplativus in liberatione ..

Molt vinculat amb el punt de vista anterior, hi ha tot el que
diu Leonardo Boff sobre la contemplació alliberadora. L'autor
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esmentat es tà convençut que «el que fonamenta la pràctica i la
teoria (teologia) a llibe radores és una experiència es piritual d 'encontre a mb el Senyor dels pobres. Darrera de to ta pràc tica innovadora en l'Església, a l'arrel de tota teologia veritable i nova, hi
ha amagada una ex periència religiosa típica •.
Però, segons Boff, «Déu no sor geix merament com una catego ria definida dintre de l marc re ligiós, sin ó com esdeveniment dc
sen tit , d'es perança, de futur a bsolut per a l'home i la seva his tòria. Aques ta situació fa possible una ex periència pròpia i típica
del mis teri de Déu ». De cara a aq ues ta experiència, té molta importància el convenciment que «Déu ha privilegia t els pobres com
el seu sagrament d'auto-comunicació: en els pobres Déu ha fet
sent ir Ics seves exigències dc solidari tat, d'ide ntificació, de justícia
i dc dignitat ~. Per a ixò, «lluita r amb els pobres, identificar-se amb
els seus an hels, és co mbregar a mb Crist pob re i viure en el seu
seguiment. Aquesta perspectiva implica ser cont empl a tiu en l'alliberament -contemplat ivu s in lib eraliol1e- i suposa una nova
forma de cerca r la santeda t i la un ió mística 3mb Déu ».
Boff reconeix que la tradició espi.ritual del cristianisme m és
au tènt ic ha busca t sempre la unitat en tre la fe i la vida , tradició
que s 'ex pressa , en el cas concret del monaqu is me, en la cèlebre
fórm ul a: ora et labora. Més endavant, en descobrir els c ris tians
l'a ut onomia de les rea litats profan es i la di gni tat autònoma del
treba ll , el lema en certa man era s'inverteix: labora el ora. Però
:lc lua lment, afirma Boff, «la síntes i que cal elaborar i que està
e n ges tac ió a l'Amèrica lla ti na és la de l'oració en l'acció, dintre de
l'a cció i amb l'acció. No es tracta de pregar per un cantó i d'actuar per un a ltre, ni d'un a pregà ria fora del compromís concret
'\mb l'alliberac ió de ls oprim its, sinó de pregar en el procés d'af1 ihcra ment , vive nciar una trob ada amb Déu en la trobada amb
els ge rmans» .
Leonardo Boff creu que aq uesta síntesi vital i conc re la ha estat semp re el secret de tota vida au l'ènticament c ris tiana , «però
a l'Amèrica ll atina - d iu- ens toca viure una situació d'algu na
manera nova o, si més no, amb accents molt particu lars. El problema no és simplement la re lació oració-acció, sinó oració-alliberam ent, és a dir, oració-acció política, social , històrica , transformadora . E n la seva formulació correcta la qüestió es planteja en
termes dc Mís ti ca i Política: ¿com estar compromès rad icalment
:nnb l'a lli beració dels opri mi ts i al mateix temps compromès amb
la font de tota alli beració, que és Déu? ¿Com compaginar la passió pe r Déu -característica de tot home veri tablement re1igi6samb la passió pel poble i la seva jus tíci a , nota disti nti va de tot
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militan t políti c? Aquesta síntesi , si vol ser completa i consistent ,
ha d'ap rofita r tota la riquesa de l'ora et labora, de la pregària com
a encon tre privilegiat amb el Senyor; ha d'aprofi tar també la veritat present en el labora et ora, en el valor religiós del treball i
del compromís realitzador de la justícia i la fra terni tat • .
Pe r a Boff, la sfntesi esmentada ha de partir d'una veritable
experiència de la fe: . Per a l'home de fe la realitat no és, originalment, profana i sagrada. sinó si mplement sacramental: revela
Déu, evoca Déu, és embolcallada per la realitat divina. Per això,
l'experiència de fe unifica la vida perquè contempla la realitat
unificada per Déu com a origen i destinació de tot. En tant que manera de viure, la fe viva implica una act itud contemplativa del
món: veu i troba empremtes de Déu pertot arreu . Però no n'hi
ha prou que Ja fe sigui viva; cal que sigu i veritable J només és
veritable la fe que es fa amor, veritat i justícia .»
La contemplació alliberadora dó na molta importància a la sacramen talitat dels pobres: . Els pobres no solament tenen necessi tats que cal socórrer; són portadors privilegiats del Senyor, destinataris primers del Regne, amb un pote ncial evangelitzador de
tots els homes i de l'Esgl ésia . (. .. ) El creient mira la classe dels
pobres am b ull s de fe i hi descobreix el Serven t sofrent de J ahvè.
Però aquesta mirada no es queda en l'aspecte contemplatiu , com
si f/utili tzés" el pobre per a unir-se al Senyor. Crist s'identifica
am b ells i hi vo l ser servit i acollit.»
«Per a ixò -acaba afirmant el teòleg brasiler-, per a aq\lell qui
ha comprès aquesta pcrspecti\'a, el servei alliberador dels germans constitueix una veritable "diaconia" al Senyor, una associació amb la seva obra redemptora j a11iberadora , i una "litúrgia"
real en l'Esperit. Això és el que significa ser contemplativus in
liberatione. La con templació no es realitza solamen t en l'cspai
sa¡!rat dc la pregària, ni en el recinte sacrosan t de l'església o del
monestir; troba el seu lloc també en la pràctica política i social.
banyada , sostinguda i alimentada per la fe viva i veritable, pràctica
que objectivamen t realitza la salvació.»

Pregar des de la nit obscura de la injustícia estructural

Els teòlegs lIatino-americans que refl exionen sobre les exigències d'una pregària compromesa i d'una contemplació allibe radora
saben que hi ha moltes dificultats per a poder-les complir perfectament. Però creuen que pertany també a la nova espiritualitat la
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tasca d'assumi r en la pregària i l'a cció to tes aq uestes difi culta ts.
La tra di ció cristiana n 'ha p a r lat molt, de les dificul tats que troba l'home de fe e n la seva vida de pregària, i a l llarg dels segles
ha donat testimoniatge del desert que la persona ha de travessar ,
to t acceptant la purificació del seu egoism e, fins a arribar a la
terra promesa d'un contacte amb Déu senzill, en for tidor i a legre.
Sant Joan de la Cre u parlava d'una de les e tapes d'aquest ¡tine·
rari com d'una «nit obscura de l'ànima».
E l teòleg Iuan Herm'tndez Pico observa: . La dimen sió social
de la sa lvació, la salvació en la història, la salvació de tot un po·
ble, es pecia lment del poble dels pobres, és també una marxa, la
marxa de tot un poble vers el seu alliberament a través de l de·
sert de la injustícia estructural i establerta que ens envolta. Pe r
a aquest procés d'alliberació, en què les persones mantenen el

seu valor irrenunciable precisament a través del seu lliurament
a l compromís solidari, no hi ha una trad ició cristiana que els ¡HUM
min i la pregà ria. De la Bíblia ençà, no s'h a creat gaire cosa en
aques t sentit. I tampoc no s'ha reflexio nat gaire sobre el que s ig
n ifica prega ,- des de la "nit obscura" de la injustícia estructural ».
Pe r a l'autor esmentat, és molt important d'assumir aq uesta
ac titud d'acceptació de la «n it obscura », no pas a mb esperit masoquis ta. s inó amb l'esperança de l veritable a lliberament de ls pobres. «Hem d'aprendre a dialogar amb Déu -d iu H ernfmd ez Pico---des de l'experiè ncia de la injustícia humana, esperant, sense que
ar ribi ma i, el Déu qu e consideràvem úti l perquè h avíem après que
preservava la sort dels poderosos i de ls rics. Hem d 'aprendre a
despulla r-nos de l Déu omn ipo tent i impassible i aprendre vitalment (cosa , aquesta, més difícil que no pas dir-ho amb els ll avis)
que l'omnipotència de Déu passa per la feblesa pacient de deixar
el se u Fill abandonat i assassinat en la tortura de la creu a m ans
dels injus tos. Hem d'aprendre així, en una convuls ió immen sa de
les nostres inclinacions més íntimes, que Déu, el revela més l'amor
de donar la vida pels altres en mi g de 1>Ot lluita ne '- la justícia. que
no pas el poder d'imposar una de terminada vida a ls altres.»
«Així, don cs -conclou Hermlndez Pico-, cal pregar en e l compromís d'alli berament. D'una m anera nova . Des de la nil ob scura
de la injustíci a, que sempre s'amaga en el nostre cor. I la tasca
principal és que aq uesta pregària purifiqui el nostre egoisme perquè ll uitem per la veritab le jus tícia , aquell a qu e se sembra amb
amor rad ical, i per a ixò recu ll un amor encara més radi cal. Per
fer-ho, no coneixem pas els mots, "no sab em què hem de demanar, però és ell , l'Esperit, q ui prega en lloc nostre, amb gem ecs
que no es poden expressar" (Rm 8, 26). Per a ixò, encar a que
ens encerclin , no en s aixa fen, quan el nostre h oritzó és, des del
M
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nostre pecat i també des de la nostra justícia, la recerca humil
de la justícia del Regne .•

Conclusió: la mística cristiana
Aquesta ràpida mirada als principals corrents espirituals de la
teologia llatino-americana actual ens fa adonar que es tracta d'una
redescoberta de les arrels mateixes de la veritable mística cristiana, la qual no pot oblidar mai que el camí d'unió amb Déu no
passa princi palment per la contemplació de la naturalesa ni pel
mer camí de la interioritat, sinó fonamentalment per la via de
l'amor eficaç al proïsme. Per això, podem treure lliçons molt positives d'aquesta nova espiritualitat, que, de fet, és tan antiga com
el cristianisme.
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ESGLÉSIA, SOCIETAT I ESTAT
AL LLINDAR DELS ANYS 80
SALVADOR CARRASCO

Reemprendre la lectura sistemàti ca de la premsa per detectar
l'ac tualitat eclesial i sòcio-política resulta m és complex i difícil
cada dia . Cal es tar atent a realitats ben properes i quotidianes i
a les grans qüestions generals d'un món i una societat en canvi
p rofund, en crisi: crisi de res tructuració del capitalism e, que tendeix a unjformar el món; crisi del que podríem continua r qualificant d e d.reta i d 'esqu erra; crisi de models i d'alternatives .. .
molts comence n a descobrir a r a que no hi h a alternatives ni models . qu e som a l temps d e la incertesa i l'experimentació, malg rat que mo lt s altres s 'entes tin a co ndu ir-nos per camins de scgure ta ts i dogma t is mes. Cada d ia resulta m és d ifícil e n tendre et
que s'esdevé a l nostre vo ltant, fin s i lot go saria d ir qu e cada dia
3 u!5menta el nombre de perso nes que interioritzen aqu esta s ituació d'in certesa i de canvi, qu e viuen amb profunditat experiè nc ies
de soledat, aïllament , confusió. Tot plega t és res ulta t d'un a profund a cris i cultural q ue ha capgirat els valors i ca nvi a totes les
priorita ts. Romandre al peu d el ca nó, amb ferma volu nta t d e fer
la fe ina ben fe ta , és dur. E l ca nsa men t s'h a fet present en molts
ll uitadors , d'altres han fe t u n pas més i han d eixat la lluita de
construcció d'un m ón que voldríem nou i dist int. Rea1itat i subjectivitat , tot sembla penetrat d'ambigüitat. Aquesta s ituació és
viscuda a les gran s ciutats --escric des de Barcelo na- amb un
cert drama tisme i, a d'altres indrets , am b unes peculiaritats i rep ercussions ben distintes. Però es tracta d'un context general que
c rec haver prese ntat a mb realisme.
El terna d'aqu es tes pàgi nes no és el canvi sociològic.' Però h em
de s ituar tots els fets que comentare m en aquesta situació global . Crec poder afírmar amb raÓ que una de les notes distintives

1. Sobre el canvi sociològic i el concepte de . crisi. : J . Bestard
Món d'avui i Fe cristiana, Saurí, Montserrat, 1979, p. 23. I. SoteJo, El
conceplo d e crisis, . Sistema., 40 (gener 1981). p. 25-38.

67

d'aquest any que repassem és que l'evolució sòcio-religiosa del país
i les qüestions plantejades a nivell de relacions Església-Estat c0mencen a afectar c1irectament la vida quoticliana dels ciutadans i
dels creien ts. El procés de transició avança i va prenent una fesomia determinada. No se'ns plantegen ja qüestions de caire constitucional ni de principis, sinó problemes i reformes concretes del
dret que afecten la vida quotidiana de les persones (regulació del
divorci, ensenyament ... ).

Una societat en crisi

Deixem de banda els aspectes globals de la crisi.' Apuntem-ne
només alguns tre ts generals importants. Han sorgit nous moviments socials, més o menys marginats de la política i dels grans
interessos econòmics (feminisme, ecologia, fenòmens contracultura ls, etc.) que desafien els parti ts, la societat sencera i també la
mateixa Església. els cre ien ts inquiets i preocupats per l'evangelització i la presència en el que són avui les «fron teres» de l'Església. Fenòmens que no són tota lment nous i que -amb les diferèn-

cies ben marcades per les distintes èpoques- s'han donat en els

grans momen ts de transició de la història. Entenc que avui es
veuen més agreujats per la crisi quasi total de «nómos ètic» de referència. ¿ Com no assenyalar aquest fet a l'hora de preguntarnos per les r elacions Església-societa t?
Les institucions i les persones que detenen el poder es tro·

ben també sotmeses a una forta crítica. Sovint es remarca l'ab·
sència de coherènc ia ètica en e ls polítics. e ls governants i els
aparells eclesiàstics. En resulta una manca de credibilitat. I hom es
pregunta seriosament si aquestes apreciacions - podríem dir·ne
«de carrer_ no apunten cap a un fet real: el divorci poder·ètica,
política·vida social i ciutadana, Església·nous corrents socials.
No és, doncs, casual que aquest any s'hagi escrit i parlat molt
sobre els moviments «radicals» i que els fenòmens de la constes·
tació social prenguin nous aires i noves orientacions. Quan nosaltres encara parlem dels «passotes., a Holanda ha sorgit ja una

nova realitat que cal seguir de prop : el «moviment kraker' (El
País, 10.12 .80) .

2. Vegeu Tres eines per a la comprensió d'lltl ",ó" en crisi, «Eina »,
3 (abri l, 1979), p. 11 -88.
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Potser augmenta la consciència ciutadana que s'imposa una alt ra
organització social, a lhora que augmenta la tendència galopant a la
burocratització de les instàncies que fins fa ben poc eren capdavanteres del movimen t popular. La democràcia que estem dibuixant entre tots cada elia s 'acos ta més a un escenari tragicòmic. Un
no sap, de vegades, si riure o plorar. Resulta alannant que homes
que aquests a nys han participa t activament en la tran sic ió des
de l partit centrista puguin escriure amb raó: «Per què continuar
descrivint el tinglado espanyol ? Per totes bandes, a qualsevol lloc
de la nostra geografia continua en pe u el complex d'interessos,
pri vilegis, situacions confuses, connexions inconfesables, hàbits dolents i esperits pitjors. » l Hem parlat de manca de credi bilitat;
podríem afegir que la política espanyola necessita una renovació
prorunda i persona litats polítiques è tiques.
Sumem a aquest panorama el rebrot dels «neo-integralismes»
que sembla q ue ens cauen a sobre, i podrem veure que l'Església
tampoc no s'escapa de tota a questa problemàtica.
La realitat resu lta dura, res iste nt i tenaç. ¿Com lI uüar contra
aquelles «connexions inconfessables», contra els grans interessos
econò mics que e ns han manat durant la major part de la nostra
història conte mporània i que avui continuen manipulant-ho tot,
més subtilme nt que mai , teledirigin t la vida espanyo la i la catalana? Perq uè ja hem arri ba t a tasta r e ls límits fins on els grans
inte ressos de sempre pe rmeten d'arribar en el procés de transició. Han caigut utopies i models socials que resulten in viables.
Caldrà - com assenyalava E. Pou lat- torna r a llegir e l que havíem ll eg it . tornar a apre ndre e l que havíe m après. I reco rdar que
tan sols hi ha models a l'interior d'aquella comunitat humana que
s'esforça pe r respondre als seus problemes, sense deLxar-se manipu lar per conside racions externes; sense caure , pe rò, en una concepc ió prome teica de la vida. També passà l'època en què els volu nta rismes resultave n suficie nts per a lluitar. ¿Haurem de repe-tir sense parar que la democràcia és més una fo rma de vida que
no pas una mane ra d'escollir el gru.p dominant?
En aquest marc, certament fosc, l'Església ha d'anunciar la Paraula viva de Jesús: ¿Com s'ho farà per proclamar les benaurances? ¿Pe rò com no veure que, precisament en aq uest context,

3. M. Jiménez de Parga, cE t Pals •. 9.12.1 980. t6. Vegeu també P.
Cas tcllanos, ¿Qué ha Iracasado? . EL Pa ís» 7. 12.1980; R. Tamames, Crisis de la sociedad y reflexiótt sob re los partidos po1ít icos . • EI País » 25-2627. t 1.80.
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aquell missatge rep una actualitat i una vivesa extraordinàries? Tots
hauríem de repensar seriosamen t que «c i futur no ve cavalcant
so bre ca p Pegàs celestial, sinó sobre la pacient construcció tcr-

mítica d'unes noves estructures, on el món personal tingui un lloc
de primacia» (José María Gon:zalez Ruiz, «Los ex-jóvenes», El País,
27.6.80).

Entorn de l'anticlericalisme
No feia gaires anys que es parlava de «l'anticlericalisme de dretes ». Descomptant algunes excepcions, l'esquerra havia deixat de
criticar els camins de l'Església a l'antiga manera vuitcentista. Però
amb la sorp resa del «revival» general que vivim ha torna t a sorgir
¡'anticlericalism e d'esquerra. I no li han mancat raons, certament.
L'any 1978, que jo record i i sàpiga, començà a ensenyar l'orella en
algun a revista de tirada reduïda i públic juvenil (Butifarra, febrer
1978). Amb el pas dels anys la polèmica ha tornat a suscitar-se. Remarquem-ne algunes fites : . Osadia clerical», de F. Savater (El
País, 21.3.80), començava la disputa; evocava la tradició espanyola
de l «cuerdo y sabroso anticlericalis mo », amb una certa nostàlgia
de ls «cümecuras de antaño »; «ante el desarme conciliador y decadente de la izquierda -afegia- se crece hoy la osadía cle I"Ï cal» .
No es quedà tot aquí. 4
Però ens cal anar més a fon s d 'aquest fenomen i d'altres de
sim ilars en què l'enfrontament poble-J erarq uia ha estat frontal
i rad ical (<<El "caso Taragoña", un cont/icto única en la Cristian·
dad»: El País, 1-2.5.80).

Darrera d 'aquestes anècdotes s'amaguen qües tions importants :
secularització i noves formes de sacralit zació; reli gió i iHustració;
reduccion is mes ideològics de l fe t religiós; ressorgi ment de les religions històriques (de l'Islam, conc re tament); replantejament , coincidint amb la mort d'Alfons Comín , de la vella crítica marxista de
1a religió, que ens crèiem ja caducada (vegeu: «Mienlras Tanta »

4. José M. Gonzalez Rui z, Yo soy anticlerical, «El País», 23.13.80 i
El diablo esta en los templos, «El País» 3.4.80; Cardenal Taranc6n, Cie·
ricalismo y anticlericalismo «Ya» 3.5.80 (es tracta d'una «carta cristia·
na.) ; J. L. Aranguren, La Jglesia como poder, .El País. 4.7.80; Las obispos de Wojtyla, «Triunfo» nov. , 1980; J . M.· Prada, Del antic1ericalismo
al divo rcio y otros temas, «El País» 5.11.80; R. Sanchez Ferlosio, Por
alusiones, . EI País» 14.11.80.
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n." 2) ; el fenomen dels «tacitos., tan vinculat al sector dels «propagandistes. catòlics.'
De cop i volta, el tema de la relació fe-poIJlica, Església-societat, torna a aparèixer sobre la taula de reunions d'especialistes
(Ya, 3.7.80) o en algun llibre significatiu.'
Acabem de citar la mort d'Alfons ComIn_ I hauríem de recordar una altra defunció important de l'any 1980: la de José María
Gil Rabies. Dos símbols de l'actitud dels creients davant la societat , dues maneres d'entendre i de viure les relacions fe-vida política, dos protagonistes destacats de dues èpoques ben diferents.
Algun dia la història haurà de valorar i sospesar, amb la distància
suficient, l'a portació d'ambdós pe rsonatges i dels corrents d'opinió que representaven. El temps haurà de dir-nos què en queda,
del «llegat » de cada un d'ells. (T r eball, n. 638, 31.7-8.8, 1980; Ya ,
16.9.80) .

L'Església «postconciliar»: balanç provisional

Durant dos anys s'ha gastat molta tinta en come nta ris del que
ha suposat per a l'Església el pontificat de Joan Pau Il. Diferents
veus d'Església s'han anat manifestant sobre les qualita ts de lidera tge del Papa, els seus viatges arreu del món, les seves preses
de posició en temes ètics o morals ... Finalment, tot això resulta
secundari. No és tan important la persona del Papa com la marxa
de l'Església ' postconciliar • . I ens en calen una anàlisi i un balanç serens.

To t sembla indicar que entrem en una nova elapa del procés
conciliar. Una etapa en què l'accent es posa més sobre les preocupacions de la vida intraeclesial que no pas sobre les relacions Església- món ; aquestes no per això són oblidades, ans al contrarí
semblen reenfocades. Sentim a parlar sovint de .ta gran disciplina. eclesiàstica, de formes més estables de vida eclesial, de l'ortodòxia i l'observança de la normativa litúrgica, de la cjusta. interpretació del Concili Vaticà Il. I no és que no siguin aspectes a
considerar seriosament. Més aviat inquieta el fet que l'accent sem·

5. M. Fraga, Cristianismo y política en los años 80, . Va _ 3.7.80; C.
Moya, La cues tión universitaria y el nacionalismo, . EI Pals» 6.12.80.

6. O. Gonzalcz de Cardedal, V. Tar.neón , M. Gonz:ílez y N. Jubany,
I glesia y politicll en la E spaña de ¡IOY, Sfgucme, Salamanca, 1980.
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pre va a parar sobre aquests punts i no sobre d'altres complementaris i potser més positius: la necessi tat de continuar en la recerca de formes noves de vida religiosa i espiritual capaces de donar
nlè als moviments i a les forces renovades que resten a l'Església ;
la valoració de l'esperit creador i dinamitzador, capaç de viviFicar
més la litúrgia i la vida interior dels creients i dels grups i les comunitats cristianes; el punt de partida real de tota planificació
pastoral; el sentit de procés de la fe i no tant l'obsessiva inquietud per l'expressió teològica ortodoxa ...
Amb tot, cal adme tre la necessitat de revisar el passat més recent. Després de quinze anys d'experimentació i laboratori pastoral hem d'admetre la necessitat i la conveniència de seure per tal
de ref1exionar sobre e l camí recorregu t fins ara, i fer-ne una va loració serena i al més desapassionada possible.
Pel meu criteri, dos són els intents més signifi catius de reflexió
en aaues ta lín ia sobre el passat més recent de l'Església a Espanya. J. Jiménez Lozano escrivia el desembre de 1979 un lúcid article: «Sobre la involución en la Iglesia » (El País, 26.12.79). Es
preguntava si realment l'Església havia fet aquella evolució que
avui ens permetia parlar d'involucions O si més aviat el Vaticà II
no havia passat com a pluja d'estiu i oreneta de primavera en
uns moments molt peculiars de la nostra hi stòria . En una altra
or<1sió continuava la seva refl ex ió entorn de la manca d'acceptació i de rebuda del concili Vaticà IT : (<<Mil días de la I glesia. El
País, n.' 1000, 22.7.79). El catolicisme més vell i polític, el més desca radament vinculat -i no deixa de er un mèrit, aquesta clan'dat- al règim polític passat, bo i entenent la marxa del nou pontificat com una refermança en les seves posicions, ja ha anunciat
que «cal començar de nou » (com si re de positiu no s' h a~ués fet!)
(Ya, 17.11.1 979).
L'altra veu que em sembla que val la pena destacar és la del
teòleg Olegario GonzaJez de Ca rdedal. En una sèrie d'in teressants
articles de premsa aborda el balanç o moment ec1esial (<< T!llesia
1980. , Va , 27. 1-2 .2.1980). El primer, . DeI entusiasmo al reoliegue»,
e ns parla dels anys 60-70. de les conseqüències del Vaticà n , del
que a ser el postconciIi . dels ideals que va despertar i de les actituds que va dibuixar. Finalment, fa notar la temptació d'un cristi an isme introvertit i desconfiat. Al SCp"on article. «La Tglesia exfrover tida», dibuixa els «models. d e re lació Església-Món que, de
fet. han funcionat entre nosaltres durant aouesfs c1;:\rrf"rs anvs.
L'Església ha d'estalviar-se caure en la trampa de 1'(''Xl rrioritat
pura. obli dant que la seva vida s'alimenta i es nodreix del Missatge de Jesús. Els altres dos a rticles, . La I glesia int royectada., i
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fl: Ante el futuro, coraje y esperanza», aborden la capacitat eclesial
de ser present en la programació de l futur i les actituds a mantenir davant l'Església_
A l'hora de parlar dels balanços apareguts a la premsa, hem
de citar el Dr. Marcelo Gonzalez (.Ser mas hombres», Ya, 28.6.
1980) i « Cosas ex trañas en la I glesia Española», del bisbe Guerra
Campos (una àmplia ressenya apareix a Ya, 20.3.1980). Naturalment segueixen unes línies radicalment oposades als anteriors.

Els acords entre la Sta_ Seu i l'Estat espanyol

AI nostre article darrer (QUADERNS DE PASTORAL, n. 59) , deixàvem el relat dels fets a l'octubre de 1978. Firmats els acords, un
nou marc jurídic regia les relacions entre la Santa Seu i l'Es tat
EspanyoL' El 4 de desembre se signaven i s'intercanviaven els instruments de ratificació dels acords. Segons el ministre d'afers estran gers, Marcelino Oreja, es tractava de l'aplicació de les previsions const.itucionals i de la consagració dels dos principis que
han de regir les relacions entre ambdues potestats : els d'independència i cooperació. El Nunci Dadaglio, pe r la seva banda, comentava que aquell acte era un moment hi stòric i que els Acords serien punt de referència obliga t per a l dret concordatari (La VangLlardia, 5.1 2.79). No fa ltà alguna veu, en aquells dies, que anunciava proble mes immediats amb motiu del divorci (Ya, 8.1 2.79).
El 28 de juliol del 1979 es reunia la Comissió d'afers exteriors
del Congrés per debatre la ratificació dels acords. Els comunistes
presentaren dues propostes de reserva (entorn de l'assistència religiosa a les Forces armades i del reconeixement civil del matrimoni
canònic que acabava restringint les possibilitats de divorci) i altres
dues de no ratificació en matè ria d'ensenyament i assumptes cultura ls (La VQ¡' gtla rdia i Ya, 29.7.1979). La Comissió va rebutjar
aquestes propostes comu nistes, amb l'abstenció dels socialistes.
Una altra proposta del diputat Heribert Barrera en contra de qualsevol privi legi docent per a l'Església fou igualment rebutjada (El
País, 1.8.79).
E l Ple del Congrés dels Diputats ratificava els Acords el \3 de
setembre. Novament e ls comunistes s'oposaren a l'acord sobre ensenyament religiós, en aquesta ocasió juntament amb els social is-

7. Los aCLlerdas entre la / glesia y España, BAC, Madrid, 1980.
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tes: ducs ordres del Ministeri d'Educació que regulaven t'ensenyament religiós i esquivaven, segons ells, el contingut dels Acords.
El Ministre Otero va comentar que era «una ordre de caràcter provisional, fins a la ratificació dels acords. (El País, 14.9.79). Però
foren prorrogades i van regir fins a la publicació de l'ordre del
16.7.80 sobre ensenyament de la religió i la moral catòlica a Batx ill erat i Formació professional.'
Més tard la premsa publicava la notícia de l'i n lent parlamentari de recórrer con tra e ls Acords. El PSOE es negà a ratificar la
demanda (El País, 17.10.79).
El mes d'octubre el Senat ratificava els Acords, els quals eren
s ignats definitivament el 4 de desembre. El novembre es preparave n ja les comiss ions mixtes que havien d'abordar les qüestions
pende ntes de negociació: cultura, patrimoni histò rico-artistic, mitjans de comunicació, ensenyament i economia. Aquesta darrera acabava la seva tasca l'any 1980, prèvia a la resolució definitiva de la
Nunciatura i el Govern sobre els impostos a entitats religioses (Ya,
11.10.80) . El mes de juliol passat, per la seva banda, la Vicaria
general castrense enviava als seminaris les normes de l'Estat Major de l' Exèrcit sobre el servei m ilitar de clergues i religiosos (Ya,
18.7.80).

Del Nunci Dadaglio a l Nunci Innocenti
Però en aquest punt la notícia de l'any va ser el canvi de Nunci, ci relleu de Monsenyor DadagHo, cun Nunci alliberador. (A .
Manent, La Vanguardia, 28.10.1979); cel Nunci del postconcili. (. Ecc1esia » 7.6.1980); cun home que mai no ha dit aquJ una cosa i n'ha
escrit a Roma una a ltra » (Ya , 10.10.80); el Nunci de . Ia transició .
(La Van guardia, 5.10.80).
La notícia es feia pública a Madrid, el 4 d'octubre, i no a Roma
com és costum. El substitueix monsenyor Innocenti, fins ara Secretari de la Congregació pels als sagraments. Tot sembla indicar
el final d'una etapa. El novembre havia presentat les credencials
al Papa el nou embaixador espanyol davant la Sta. Seu J . Joaquim
Puig de la Bellacasa, que substitueix el difunt Angel Sanz Briz. El
Nunci s'acomjadava d'Espanya agraint les coHaboracions que hi
havia trobat _e n les hores no gens fàcils de Ja transició. (Ya , 1.11.

8. . Documents d'Església •. n. 310 (oct. 1980), c. 595-608.
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80); i fent un repàs d'aquests darrers anys, comentava q ue l'evoluc ió eclesial espanyola va ser feta «amb certes presses». L'Esta t
Espanyo l li va concedi r la «Gran Cruz de Carlos III».
En una primera entrevista de premsa, el n Oli nunci declarava
q ue preocupe n a Roma «una major fidelitat a la doctrina i a la
gran di sciplina de l'Església e n tots els camps, la uni tat interior
de l'Església, l'actuació dels re ligiosos, l'acatament a l Magisteri i
a les orientacions pontificies, la posició dels moviments d'apostolat laica l, l'ensenyança, la indi ssolubilitat del matrimoni. .. » (Ya,
2. 12.80). Declarava ta mbé .L'Església i la política son dues realita ts comple tament distintes. L'Església, l'únic que desitja és el bé
de les ànimes» (El País, 8.10.80). Ha pa rl at de . l'au tèntica renovac ió indi cada pel recen t Concili . i de l'amor «del poble espanyol
a l Papa » ( Ya, 27 .11 .80; e ls s ubratllats són meus) .
Ens resistim a fer comentaris d'aquestes primeres manifesta(':on" i no entrem, enca ra, en judici s i opinions. Qu e els donin

la mesura de l'obra i el pensamen t de l nou Nunci. Només afegircm que -almenys- en dues ocasio ns solemnes el Papa Wojtyla
ha fe t esment d'Espanya: amb mo tiu de la beatifi cació de] bea t
0 '56 i en la recepc ió de credencials del nou amba ixador. I convé
,"ccorelar que en totes dues ha parlat de la «trad ició catòlica de la
nació es panyola». del pluralisme de la societat. del «patrimoni (de
fe) de la nació . i de ls . pri nc ipis que ha n configurat l'à nima d' un
poble i les seves expressions vitals . (Ya, 1.11.79; 30.12.80).
Algunes revistes han denunciat que a Mons. Innocenti li han arribat informes. cartes, de núncies requ isitòries. pressions d'alguns
que sembl en desitjar que es miri la reali tat espanyola amb e ls
seus ull s (Ecclesia, 8. 11.80, p. 5; Vida Nueva , novembre 1980,
p. 11) .. i es queixen quc ens vi ngui un «vigil an t», i no un bisbe ,
que e ns retorni al catolicisme conservador més recalcit rant i que
acabi am b les restes del treball d'aquests quinze darrers anys de
postconcili.

la llei de llibertat religiosa

El BOE publicava el d ia 1 de juliol de 1967 la «Ley sobre libertad religiosa » que ha regit fins a l juliol de l'any 1980. Ja feia molts
anys que e ra un cadàve r jurídic: responia a normes concordatàries d'es tricta confessionalitat catòlica i no traduïa l'esperit conciliar del Vaticà Il . Nous aires començaven a bufar en la Direcció general d'afers eclesiàstics, que el 1978 canviava de denominació (i passava a ser . d'afers Teli giosos ~) i s'anunciava una actitud
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de neutralita t en la política religiosa del Depa rtament. De re t come nçaven els contactes amb distintes esglésies, comunitats i confessions religioses_ El mes de març de 1979, el Sr. Zulueta era
substitult pel nou Director general, Sr_ Nasarre, home procedent
d'«Izquierda Democn\tica . i membre de Pax Romana. L'objectiu
prioritari que es proposava era d'arribar a l'aprovació d'una lic i
orgànica de llibertat religiosa. L'equip anterior havia establert ja
unes bases o criteris generals (La Vanguardia, 26.5.78) . Es tractaria d'una . Ilei marc • . L'U d'octubre era conegut per la premsa
un resum del projecte_ Les bases s'havien comunicat a diferents
confessions i esglésies (Ya, 9.6.78). El feb rer següent el text ambava a coneixement de l'opinió pública (La Vanguardia, 7.2.79).
La Comissió constitucional del Congrés dels diputats es reuní
cI 14 de febrer pe r a dictaminar el projecte-llei. A la Comissió va
ser acceptada una esmena del Sr. Fraga Ir¡barnc, que proposava
l'esment exp lícit de l'Església Catòlica (Ya, 15.2.80). El Ple del Congrés n'iniciava ci debat el 25 de març. S'hi va parlar fins i tot de
la gucrr:1 cid1 i de Ja necessitat de superar enfronta ments his tòrics. La menció explfcita de l'Església catòlica fo u rebut iada. La
llei era aprovada i començaria a regi r el 25 de juliol (La Van gLlardia, 25.7.80).'
Cal des tacar ci reconeixement de l dre t de llibe rtat re li giosa in·
dividual i comuni tària (art. 2); l'atribució de p ersonalitat juríd ica
a les .associacions i entitats religioses que ho demanin i la unificació de registres per a to tes les esglésies i confessions religioses que
ho desitgin .
E l text definitiu de la lle i corregia l'article tercer del projecte,
esmcnan t-ne sign ifica tivament alguna ambigüitat perillosa.
Text definitiu (art. 3,1): . L'exercici dels dre ts que dimanen de
la lliberta t religiosa i de culte té com a únic límit la protecció
de l dre t dels a ltres a l'exerci ci de les lli be rtats públiques i els
drets fonamenta ls, així com la salvaguarda de la seguretat, la salut i la moralitat pública, elements constitutius de l'ordre públic
protegi t per la Llei en l'àmbit d 'una societa t democràtica • . (Projecte, art. 3: . L'exercici dels drets que dimanen de la llibertat
religiosa i de culte tenen com a límit el manteniment de l'ord re

9. [ d.; també a . Ecc1esia. 1973,9.8.80, p. 16- 17. Comen taris au tori tzats sobre la Lle i: E. Nasarre, El va lor simbólico de la ley de ribertad
religiosa, . Ya,., 25.3.80; Colaboració a Debate: Libertad Religiosa, . Vida

Nueva. 1240, 29.8. 1980: J. Jiménez Lozano. Sobre la ley de circulaci6n
de iglesias, . EI País., 16.4.80.
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públic protegit per la llei, que comprèn, en tot cas, el dret dels
alt res a l ple exercici de les llibertats públiques, així com la salvaguarda de la seguretat, la salubritat i la moralitat públiques. ).
Resta, amb tot, una ambigüitat important a l'article 7,1, sobrela qual va ldria la pe na cridar l'atenció: .U. L'Estat, tenint en compte les creences religioses que existeixen a la societat espanyola,
esta blirà, si escau, acords o convenis de cooperació amb les Esglésies, Confessions i Comunitats religioses inscrites al Registre,
que per llur àmbit i nombre de creients hagin assolit un notori
arrelamen t a Espanya. En to t cas, aq uests acords seraQ a provats
p e r Llei de les Corts generals. - Dos. En els acords o convenis,
i res pectant sempre el principi d 'igualtat, hom podrà estendre a
Ics dites Esglésies, Confessions i Comuni ta ts e ls beneficis fisca ls
per a les Entitats sense final itat de lucre i totes les altres de caràc ter benèfic •.
Ens podem demanar quins són «l'àmbit. i «el nombre de
creients» que fan que una Església. Comunitat o Confessió reli-

g iosa «hagi assolit un notori arrelament»; què s'entén per «notori
arrelament »; qui ha de determinar s i els tenen o no. I no és qüestiÓ me nor , perquè hi ha en joc la possibilitat de beneficis fiscals.
E l projec te anava més enllà, encara, i els recone ixia explícitament
la facult at de creació i fom ent de fu ndacions i institucio ns educati ves i assistencia ls (¿implicava que els que no signessin aquell s
aco rds no gaudirien d'aquest dret?) .
L'aprovació d 'aq uesta Llei orgàn ica ha esta t un pas més, seriós
i important , en la normali tzació i posada al dia de la legislació
c ivil sobre dre ts humans. La publicació de l'ordre del 16 de juliol 1980 sobre . l'ensenyament de la religió i la moral de dive rs es Esglés ies. Confessions i Comunitats a Batx illerat i Fo nnació
profess iona l. ho ha es ta t en l'apl icació i regu lació del d re t de llibertat re lig iosa. Cal esperar ara conè ixer l'opinió del s propis interessa ts.
En matè ria de drets humans que afecten l'exercici de Ja llibertat rel ig iosa cal recordar que el Senat va pl an tejar una propos ició de lle i sob re cementiris civils (La Van guardia, 24.1.1 978) i
que, segons no tícies de premsa, som en vigílies de la redacció d'una
llei que reguli l'objecció de consciència (La Van guardia, 8.6.1980).

De nou l'ensenyament

Du rant aques t any 1980 l'ense nyament ha toma t a ser un dels
camps de confron tació social i política. Una sèrie d'ordres ministerials i de lle is centrave n el debat escolar.
77

S'ha regulat l'ensenyament religiós a les escoles i instituts de
Batxillerat i de Formació profess ional."' Amb aquestes disposicions
ministerials tornava a sorgir l'antiga problemàtica del professorat
de religió dels centres oficials. Un cop més s'han repla ntejat les
reivindicacions econòmiques d'aq uest sector del professora t. sense
que es noti encara una preocupació per la pas toral. No prejutgem
la jus tícia de les reivindicacions que presen ta (Ya, 4.11.1 979), però
c ns agradaria, alhora, detectar una certa inq uietud pastoral.
Per a ltra banda, amb motiu del debat i l'ap rovació de la Llei
orgàl1ica que regula l'es tatul dels Cen tres escoTars/1 la qüestió esco·
lar s'agre ujava de nou. Els socialistes presentaven un recurs d'inconstituc ionalitat (Ya , 15.10. 1980). basat en el c riteri que els articles 15, 18 i 34 de la Lle i infr inge ixe n els 16, I i 2. 20 .1 i 7,'
de la Const itució. La pressió de la FERE sobre l'episcopat va ser un
ret (La Va/lg/lardia , 16.11.79) i l'episcopat espanyol es manifestà ,
un cop més, sobre "ensenyament. Com deia un diari madri leny.

amb raó, «hi ha en joc el model d e societat . (Ya, 24 .11.79). Així,
doncs. e n el fon s es rebutja un model social i se n'afavoreix un
a ltre. La prej!unta a pla ntejar és, al meu entendre, per on passa
el Re¡me de Déu a l'escola: pel testi monia tge dels cre ien ts o per
Ics inst ituc io ns confessionals? Ve lla polèmica, que continua actua l encara que hagi entrat en la via morta. Val la pena remarca r
el re t que, des de l'any 1969, l'episcopat espanyol s'ha manifestat
sobre matèries d'ensenya ment en 38 documen ts. Els bisbes han
j Uf!a t fort. Ara tenen la paraul a les escoles cri stian es : seran capa-

ces de fer la tran sformac ió a què es van comprometre ?; què volen dir quan manifesten que es ba scn en un «human isme d'inspiració crist iana?»: en quin model de societat l'emmarquen i com

el fan de rivar de l'Evangeli o l'hi relacionen?
AI mi g d'aquesta polèmica , un fet significa tiu ha estaI r emarca t amb un cert èmfas i per la prem sa catòlica: segons les estadís-

10. Em refere ixo a Ics ordres ministerials del 28 de juliol de 1979
(inútilme nt van intentar els socia li s tes la seva immediata derogació a l
Congrés), renovades per un curs a primers de gener del 80; i a les de l
16 de juliol de 1980, qu e aca bave n amb la provisionali tat de tes anteri ors i apli caven al camp de l'ensenyament els c riteris aprova ts a la
Llei de Llibertat reli giosa . A )a Plenària de la Conferència episcopal
espanyola del novembre de 1980, s'aprovaven les ormes per a la concess ió del títol d'idoneïtat per a im partir l'ensenyament reli giós a l'es-

cola (<<La Vanguardia., 12.11.80).
lI. Butlletí Oficial de l'Esta t del 27.6.80, n. 154, 14.633-14.636.
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liques de la . Guia de Cen tres educatius ca tòlics-1980. (FERE ),
aquests han vist a ugmentats e ls a lumnes de BUP (Ya, 22 .12.1980).
No deixa de c ridar molt l'atenció que, mentre des de les institucions religioses educatives es critica la tendència a l'estatització,
el professorat dels instituts es demani on va orientada la política
educa tiva del Ministe ri d 'educació que degrada de manera sistemà tica i progressiva la situació dels centres oficials.
Un a ltre aspec te que s'ha debatut, també, sobre l'ensenyament
és la LIei d'Autonomia. Universitària (LAu). Segons alguns sectors
ca tòlics, el projecte era susceptible, ta mbé, d'inconstitucionalitat,
«per no reconèixer la llibertat de creació d'universi tats privades»
i no asegu rar-Ios la sub venció ( Ya, 24.11.79) . AI rerafons de la polèmica hi ha , sens dubte, e l projecte de creació de . Ia gran universitat catòlica» ( Ya, 6.7.80) ." Socialistes i democristia ns apetien
per igua l a la Constitució per fer front a textos que són contraris a les seves alternatives. La llibertat de creació de noves univers ita ts privades i la seva subvenció es tatal han es tat, precisa-

ment , e ls dos punts més debatuts a la Ponència del Congrés que
dicta minà e l projecte de LA U a finals de desembre de 1980.
El debat sobre la llei de divorci

El projecte de Lle i que modifica la regulació del matrimoni en
e l Codi Civil i e ls proced.i ments a seguir en les causes de nuH.itat ,
separació i divorc i va ser dictaminat per la Ponència de la Comiss ió de Justícia del Congrés a finals de desemb re de 1980. La premsa el publicava íntegre e l 21 d'aq ueU mes. Encara resta un Uarg
camí a recórrer i la primavera tomarà a revifar-se la polè mica.
Una pol èmica que ha estat aferrissada i que h a tingut com a protagonis tes des tacats l'episcopat, sectors democristian s d'ucn i el
Minis te ri de Justícia, que ha jugat fort.
E l 24 de nove mbre de 1979 l'episcopat es panyol, en una nota,
s'oposa va al divorci pe r consens, reafirm ava la doc trina catòlica
tradicional i assenyalava alguns criteris per a «una eventual legislació sobre e l divorci •. El setembre de 1980, e l cardena l Marcelo
GonZ¡\lez feia pública una instrucció pastoral contra e l divorci (Ya,
28.9 .1980) i a prime rs de desembre, tornava a interve nir en el ma-

12. F. Martín , Unive rsidad de la Igles ia: d esventuras de una autonomia, . Ya _, 23.10.80; U. Valero, Unive rsidad privada en EspafÏa, . Ya12 i 14.11.80.
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teix sentit. L'Dsserva/ore Romano va fer allusió repetidament a
les posicions del cardena l de Toledo; també Ràdio Vaticà se'n van
rer ampli ressò (Ya, 24.10.80) . Les preses de posició episcopals han
estat nombroses. La reacció social davant aquestes intervencions ha
es tat molt forta, també. Tot plegat , un debat que, certament, resulta anacrò nic i que ha fet sorgir els vells «dimonis » clericals i anti-

clericals de tradició vuitcentista. Aquesta polèmica ha fet oblidar
el problema de fons: el sentit de la famnia i la seva positiva tutela.u
La qües tions de la LAU i el divorci han possat en evidència les
divisions ideològiques internes del partit del govern. Ara, potser,
podrem trobar resposta a a lgunes preguntes que ens formulàvem
en una altra ocasió: «fins a quin punt el cartell de partits que
e ns governa sota la sigla d' uco és expressió d'una concepció democristiana ?; ¿quin influx hi tcncn altres corrents i quin és e l
pes i la força que hi assoleix el sector d'origen o procedència democristiana?.14
En plena polèmica divorcista esclatà l'escàndol de les «fugues.
dc causes matrimon ials i les respectives anuHacions. La Signatura
Apos tòlica hi ha pres cartes.

Dos arti cles ens han semblat clarificadors en tota aquesta picaba ra lla divorcis ta. El d'Antonio Garrigues cAneu i prediqueu. no
a neu i domineu » (Va, 7.12. 1980) i el del degà de la Secció SI. Pacià
de la Facultat de Teologia de Barcelona, Antoni Matabosch «Els
pros i contres d'una llei. El divorci i els catòlics. (La Val1guardia,
10.12 .80).
Aquest és l'estat de la polèmica en acabar l'any 1980. El projecte ja ha estat dictaminat: divorci per consens, menció explícita
del dret canònic i afirmació que «el matrimoni es dissol , qualssel'ol que siguin la fórmula i el temps de celebració, per la mort o la
decla ració de defunció d'un dels cònjuges i pel divorci. (sóc jo qui
sub ra tllo). Però li espera, encara, un llarg camf.
1981: perspectives i qüestions

L'any 1981 serà important i ric en fets: renovació de càrrecs
de la Conferència episcopal espanyola, via tge papal i possible re13. J. M.· Via, Marejada previsible: Divorcio descafeinado . • La Van -

guardia. , 18.1 1.1 980.
14. S. Carrasca, Església i Estat durant la transició política, .Quaderns de Pastoral . 59 (desembre 1979), p. 58.
80

orientació de la vida i e ls camins de l'Església a Espanya, acabament del debat de les lleis del ruvorci i d'autonomia universitària.
L'any 1982 arribaran a l'edat de retirar·se del ministeri episcopal
e l cardenal de Madrid j l'arquebisbe de Tarragona. Aquest seguit
de fe ts su sciten diverses qüestions: realment és irreversible el
camí fel per l'Església a E spanya aquests darrers vint anys? A la
Sessió pública concilia r del 18 de nove mbre de 1965, Pau VI parlava a ls bisbes de la «nova psicologia de l'Església • . Els bisbes espanyo ls se'n feien ressò m és endavant . També va parl ar de com
a «l'acció de l'arada , que r emou la te rra, succeeix el conreu or·
denat i positiu »: fei a aquests comentaris per explicar com l'Església acabava un a eta pa i e n començava una altra. Si resulta certa l'ap reciació que entrem en una n ova ctapa del procés conciUar,
¿com no recordar aquella «nova psicologia eclesial» per a desitjar que la nova ctapa - potser de nOll conreu pacient, ordenat i
positiu- es ti gui en consonànci a amb la p sicologia que la m o tivà ?
¿Com d o na rem major c red ibilitat a l'Església davant la societat,
a evangelitzar la qual és envia da?; ¿mantindrà la nostra Església,
en tots i cadascun dels fidel s, e n els jera rques i les institucions, la
consciè nc ia de la funció nut ncia que té davant la societat, sense
caure en noves Iigitimacions del poder politic, sense tornar als
somnis de cris tia ndat i a ls afa nys resta uradors d'èpoques ja passades?, sabrem caminar en la recerca i el «constant a prenenta tge
cic , ~ ince rtesa» que ens impo!'>a la socie tat en ca nvi i trans ició
en q uè vivim ?; ¿sabrem viure en una socie tat pluralista i demacrà t ica. sense im posar a ls no catòli cs les exigències i les concepcions que deriven de la manera com l'Església ca tòlica se situa
dava nt ,'home i el món?; ¿tindrà m és importància i prio rita t l'anunci evangeli tzador que ens portarà a les fronteres de l'Església
o dominaran la inquie tud i el negu it de qui es replega i tanca en
les seguretats de sempre?
Tots aques ts interrogants conviden a una reflexió teològica profunda que ens a judi a e ncertar l'actitud que h em de mantenir davant l'Església i davant els desafiament s que té plantejats al llindar dels anys 80.

B arcelona, desembre 1980
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SET LíNIES DE FONS PER A
UN MODEL D'ESGLÉSIA
RAIMON RIBERA

Voldria presentar, de mane ra esquemàtica i donant per super
sades moltes coses, set aspectes per a mi fonamental s del qu e

hauria d'ésser un model d'Església que orientés ci nostre treball
de transfo rmació de la nos tra diòces i. Crec que és urgent un debat
sobre aquesta mena de qüestions , amb vista a clarifi ca r les op·
cions pastorals que te nim al davant. Pe r això el tftol hau.ria d'anar

segui t d'aques t subtítol: «guió per a un debat d'opcions pastorals •.

1.

L'evangelització, criteri fonamental
El punt de referència amb què valorar les nos tres inicia tives

pastoral s hauria de er empre aquest: -afavoreix l'anunci de la
bona no/íeia, de l'Evangeli, de Jesucri st.? Si introduíssim explícitament aquest c riteri a l'hora de revisa r la nos tra pràctica pastoral,
podriem avançar amb molta més llibertat i confiança pel camí de
la renovació.
Aq ues ta prioritat de l'evangelització mantindria també la preocupació constant per dur el missatge cris tià als sectors socials
que n'estan més allunyats. I molt especialment, perme tria de posar
sempre en prime r terme de la nostra òptica pas toral ci món dels
pobres, els senzills, e ls oprimits , e ls marg inats: aquells que són

els primers destinataris de la paraula de Jesús.

2.

La construcció de la comunitat cristiana
La tasca de cons truir la comunitat cri s tiana ha d'anar subordi-

nada a la d'evangelització; però coneixem prou bé la seva importància per a fer possible l'expressió i aprofundiment de la fe . Cal ,
do ncs, promo ure totes aquelles realitats comunitàries on la paraula
evan gèlica arriba a la persona, on la fe es «v iu », s'explicita i es
comparteix.
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Crec que és me todo lògicament útil la dis tinció entre aquest nivell
- de base» i el nive ll «d 'estruc tura », que són aparell s al ervei de
la vida de la base. (Des prés, com que la realitat és com és, les
coses es barregen; pe rò di stingir aques ts dos nive ll s pot ajudar
molt a enfocar mill or la pas toral).
Tradicionalment Ics parròquies teni en e l monopoli del ni ve ll
de base. L'aparició dels movime nts especialitzats i, més tard, de les
comunitats de base, va anar diversifi cant-lo. Crec que, de cara a l
futur, cal treballar en la promoció si multània d 'aquests tres grans
tipus de reali ta ts de base:
a) parròquies, enteses bàsicament com a «espais de cele bració
litúrgica » en un sentit ampli (sagrame nts, pregàr ia). El que crec
important és abandonar la pretensió que les parròquies s iguin
un itats de la pas toral de conjunt , que vulguin fer una m ica de tot.
Crec que caldria oblidar fins i tot els seus límits territori als, i passar a una imatge de . focus d'atracció . al voltant d'un temple i
in se rits en l'esquema pas toral d'un arxiprestat. D'aquesta manera,
la parròquia podria dedicar les seves energies a millorar la qualita t
i la diversita t de Ics celebracions de tot tipus que ha de promoure.
Així esde vindria una realitat eclesial viva i plena de sentit;
b) comunitats, enteses bàsica me nt com a espais personalitzats de vivència de la fe. L'anonimat par roquial és substituït aq uí
per un coneixement concret de la persona per part dels a ltres
membres de la comunitat. No c rec que es pugui d ir que l'anon imat
s igui pitjor que la personalüzació; sim ple ment, l'un posa l'accent
e n el vincle essencial que suposa compartir la fe, i l'altra en la
possibili tat d'intcrpeHació eva ngèli ca d'una vida concre ta . L'un
té e l pe rill de no arribar prou d irectam en t a la persona, i l'altra el
perill de quedar massa mediatitzat per les relacions interpersonals
i de grup. Crec que cal promoure les comunitats des d'u na òp tica
àmp lia, diversiñcada, en fun ció de les difere nts realitats;
e) movime'll s, entesos com a conjunts de grups cristians arrelats en un medi específic i que tenen com una de les seves prioritats l'evangelització d'aquest med.i. La diversitat dels medis i
dels esti ls de treball els d ifere nciaran molt, però és normal que
s igui així. En un momen t com l'actua l de divers ificació dels grups
socia ls, algun s moviments patiran les indefi nicions i transfo rmac ions del seu mateix medi.
En general, crec que on ens juguem e l futur de la nostra Església és en la vi ta litat d'aquestes realitats de base. Crec que és
a quí on cal abocar la major part dels esforços .

Sl

3.

Una estructura simple i eficaç

L'estructura ha de ser un apa rell senzill al servei de les realita ts
de base. El que la justifica és la seva capaCi tat de pro moció i
ajuda a la vida de la base. Ha de ser, per tant, u na es tructura simo
ple, que demani un mínim d'esforços; i eficaç, co nstantmen t reví.
sada en fun c ió dels seus res ultats. Això li donar ia la flexibi litat i
"agilitat que necessita.
En aq ues t sentit, jo sóc par tidari d'un «mode l de dos nivells »,
l'a rxiprestat i la diòcesi. L'arxiprestat hauria de ser la unita t terri·
LOria l bàsica de la pastoral de conjunt , i hauria de coincidi r amb
un barri, poble, subcomarca o comarca. Crec, i això em sembla
important, que ci seu lamany ha d'estar e n funció de les seves
«force s», de la seva capacitat de cobrir els diferents aspec tes de

la pas to ral de conj unt. Dos arx iprestats veïns sempre s'haurien de
poder ajuntar s i veuen que sols no se'n surten; i s i una part d'un
arx iprestat es veu prou forta, sempre pod ria esdevenir-ne un.
La diòcesi hauria d'estar formada per un conjunt homogeni
d'arxipres tats, coincident, e n el cas català , amb una comarca o
una regió, aproximadame nt. Crec que a Catalunya es podrien mantenir Ics vui t diòcesis actuals, amb una profunda revisió dels seus
límit s. però afegint-n'hi quatre que resultarien de la divisió de
¡'actual macrodiòcesi de Barcelona; concretament, el Maresme
(fins a l Besós), el Va llès, e l Penedès (en sentit a mpli ) i e l Baix
Llobrega t (inclòs l' Hos pital et ). Arriba ríem a ixí a una Catalunya
amb dotze diòcesis, cosa que crec adient.
Ara bé, aquest projecte no és realitzab le cie segui da . Per come nçar, doncs, gosaria proposar l'organització immediata de la
diòcesi de Barcelona en cinc zones pastora ls, coincidents amb Ics
quatre noves diòcesis més la de Barcelona (ci uta t), cada una d'elles
presidida per un vica ri e piscopaJ amb plenes facultat s sobre la
zona.
4.

Democràcia en la comunió

Crec que democràcia vol dir per a la nostra Església la participació de to ts en la presa de decisions que afecten l'o rie ntació, el
funcionam ent i la imatge de l'Església . L'accent en la corresponsabilitat posat per l'Assemblea Diocesana ens porta per aquest camí.
I la traducció més immediata d'aquest pri ncipi és la c reació dels
Consells Pas torals, dels qua ls l'Assemblea subratlla e l caràcter re·
presentatiu i decisori. Sense aquestes dues connotacions serà molt
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difícil in troduir una reforma real en les nostres estructures dioce·
sanes.
Els passos concre ts immed.iats que proposaria per a engegar
aques t procés serien:
a) revisió dels lími ts de les zones i e ls arxiprestats ac tua ls,
d'acord amb els c riteris exposats en l'apartat anterior. Una comjs·
sió d'experts hauria de presentar una proposta concreta a la Com issió d'Organització del Consell Pastoral Diocesà, la qual la disc utiria i la sotme tria a l'aprovació de la reunió plenària de l Consell .
Llavors l'ha uria d'aprovar l'Arquebisbe de la diòcesi, i hauria de
ser posada en pràc tica immed iatament i en un sol bloc. Això im·
pli caria e l nomenament del s ci nc vicaris episcopals i de ls arxi pres·
tos correspone nts;
b) realització d'uns cens de persones i en titats in teressades e n
la pas toral, a nivell d'arxi prestat ;
c) creació del Consells Pastorals d'Arxipres tat, presidits per
l'arxiprest. Com a suggeriment, jo diria que haurien de constar
d'unes vin t persones, les quals e n formarien part per quatre anys
i es renovari en per meitat s cada dos anys. Per a formar e l Consell,
la meitat dels mem b res serien elegi ts per l'Assemblea d'arxiprestat, conj unt de les persones censades; l'altra meitat serien mem·
bres des ignats pe r les e ntitats cristianes ac ti ves a l'arx ipre tat;
d) creació de ls Consells Pastorals de Zona, presidits pel Vicari
episcopa l i forma ts pels arxiprestos, un delegat de cada Consell
Pastora l d'arxiprestat de la zona i e ls representants de les en ti tats
cristianes ac ti ves al conj unt de la zona.
ParaHelament, s 'hau.ria de dotar les zones dels corresponent s
equips de govern i òrgans executius.
Crec que, si aconseguíssim de tirar endavan t aviat aq uest pro·
cés, la diòcesi de Barcelona fa ria un gran pas en la di recció assenya lada per l'Assemblea Diocesana .
Qui pot impulsar aquest procés? Crec que hauria de ser una de
les tasques del Consell Pastoral Diocesà P rovisional de Barcelona, el
qual hauria de recollir les injciatives que des de la base puguem
emprendre tots en aquest sentit . ~s important que convergim en
un mateix proj ecte; altrament, la dispersió d'esforços pot rer inviable qualsevol inte nt de transformació.

5.

Una comunitat tota ella ministerial
Crec que l'obstacle principal per a una revitalització de la basc
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i una reforma de l'estructura com les que aquí se suggereixen rau
en la manca de recursos humans. L'ún ic camí de sortida és que
tothom assumeixi el seu paper, un paper actiu, per modest que sigu i, en la vida de la comunitat. Crec que si els laics noten que
l'Església també són ell s i també depèn d'ells, respondran a la
crida.
Però aquest procés no s'ha de fer des d'una òptica purament
tècnica , de divisió del treball, perquè té un sentit molt més profund .
Ha de significar la recuperació, per part de la comu nit at, dels mi·
n isteris fins ara monopolitzats pel clergat. El paper dels laics,
tant a nivell dc base com d'estructura, no ha de ser una «feina»
sinó un mini steri eclesial, i per tant convenientme nt reconegut i
celebrat per la comunitat cristiana.

6.

Una Església autofinançada

La fidelitat a l'Assemblea e ns ha de portar a emprendre la darrera embranzida vers l'au tofinançament, que coronj els molts
passos que ja s'han fet en aquest sentit. Amb una mica d'esforç,
l'aconseguirem .
Alhora, hauríem d'adaptar l'organització econòm ica de la nostra Església al model d'estructura eclesial aquí dibuixat. Crec que
e ls arxiprestats haurien de ser també la unitat econòmica bàsica:
haurien de comptar amb un tresorer i haurien de fer públics els
seus balanços i pressupostos. L'orientació de la gestió econòmica
arxipresta l correspond ria al Consell Pastoral d'Arxipres tat. Els
excedents de cada axiprestat serien passats a la diòcesi (zona). El
Consell Diocesà (de zona) supervisari a la gest ió econòmi ca global
de la diòcesi (zona), fent possible la interpeHació mútua entre les
diferents unitats que en formen part.
L'esperit de pobresa evangèlica hauria de presidi r tota la ges tió
econòmica de la nostra Església.

7.

Una Església arrelada i autònoma

Tot aquest procés de tra nsformació ha de ser simultani amb un
reforçament de la nostra consciència d'Església local en tant que
Església cata lana. Hem de refermar la nostra ll ibertat d 'esperit
per tal d'assolir de fet l'autonomia que ens correspon, corn a Es86

glésia local, respecte a la Conferència Episcopal Es panyola i al

Vaticà. La nos tra primera fide litat ha de ser a l'evangel ització del
nos tre país.

Tal com demana l'Assemblea, cal la constitució d 'una Conferència Episcopal Catalana. Cal crear lligams entre els Consells Pastorals de les diverses diòcesis. Cal impulsar organismes eclesials a
nive ll català (sec retariats int erdiocesans i d'altres). El reforçament de la nos tra entitat eclesial ens perme trà un major arrelament en el nostre poble, pas indefugible si volem ser veritables
portadors de l'Evangeli de Jesucrist.
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Problemes a la JOC catalana?
A finals de l'any passa t poguérem llegir, a la premsa que s'edita o arriba a Barcelona , que hi
bavia molt enrenou a la JOc. E s
deia que hi havia una escissió al
seu in teri or entre una branca que

es volia independitzar totalment
dels bisbes i de l'Església i una
alt ra que es vo lia dir Església,

que els bisbes hi havien pres part
destituint i nomenan t, que hav ien
enviat la policia als seus locals,
que es repetia el conflicte de l 68,
que la JOC internacional hi havia intervingut amb una carta del
seu president ...
To t plegat, posat dins una ma88

te ixa o lla i ben remena t, feia un
brou que te nia tots els gus tos . i
algú ho va prendre per escudella, quan la sopa que fem a Catalunya té un altre gust molt diferent . Aixl s'han pogut c rear ma lentesos.
Per això e m sembla escaient, a
petició de QUADERNS DE PASTORAL, de presen tar, encara que
d 'una manera breu i esque màtica, com tenim les coscs a la JOC

catalana . Una exposició més t1arga des d'un punt de vista històric, metodològic i que precisa a lguns fet s esdevinguts fa uns mesos , apareix en una entrevista que

- Foc Nou » fa a en Tan a Casa cu·
be rta, consiliari de Catalunya .
Amb aquestes qua tre ratlles no
es pre tén de dir als de fora de
Catalunya com ho h an de fer,
però sl que es vol deixar clar que
ni la nostra identitat, ni el nos·
tre procés s6n els que segueixen
a d'altres terres.

la nostra experiència :
el document de Manresa
Des prés de la desfe ta que ocasionà la crisi del 68, agreujada
m és tard aquí pe l con flict e que
hi provocà ca p al 73 una organització obre ra Que s'apoderà dels
a ll iberats, la JOC catalana quedà
reduïda pràcticament a zero. Ai xò .
que podi a haver es ta t la desfeta
tota l, permeté de reconstnlÏr molt
lentament lIna JOC típicament
nostra, amb una «experiència acumulada ». com diem a l'interior
del moviment , a mb una vida que
s'ha a nat a pouar a la .TOC espanyola i inte rn acional, però que j a
h a fe t hi s tòria pròpia aquí.
Aquesta expe ri ència està resu mida en el que anomenem «Document de Ma nresa,., un documen t aprova t l'any passa t per tots
els militants, no publi cat encara,
el qual ens pe rme t de tenir un
esquema de refe rència a l'hora
de resumir els punts centrals de
la JOC, que es podrien concretar
en aques ts:
- la JOC és un moviment
obrer, que se situa dins la classe
obrera, que assumeix la seva op-

c i6 de classe i que entén la classe obrera en un sentit amp1i i
plural. com ho és la rea lit at obrera dels pobles i ciuta ts de Ca talun ya;
- la JOC és un movime nt educatiu , és una alternativa a la consciència, i com a tal no vol ser altemativa a cap organHzaci6 de
les que s'ha donat el movi ment
obrer; els seus militants poden
p ertà nyer a l'organitzaci6 obrera
que creguin més convenient (o no
pertànyer a cap) sempre que no
impedeixi de tira r endavant una
acció educativa;
- la JOC és un moviment cristià, d 'Església i evangelitzador:
pren com a punt de referència
constant J esuc rist, vol viure la fe
dins la f!ran comunitat' de c reien ts
que és l'Esglés ia , i ta vot fer conèi,er. Això es viu en l'acció de
cada dia , es treba ll a en tes revi·
sions de vida. i se celebra en gnlp ;
- la JOC és un movimen t j uvenil. protagonitzat per joves i
diri git als joves. aten t es pecialment a ls aspec te j u venils de
qual sevol fet.
To t això hi és viscut des de Catalunya, des del movi me nt obrer
del Principat. des de l' Església
cata la na . des de ls joves de la nostra terra, i no des d'un país fi c·
tici j c reat des de dalt. Ai xí,
don cs, els problemes que passen
a un altre lloc no són els nostres,
no ets hem creat nosaltres, ni ens
toca de resoldre'ls, to t i que no
volem deixar de donar un cop de
mà, des de casa, a qui ens h o
demani.
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Un procés de creixement
unes opcions
En aquests moments la JOC catalana viu un vertader procés de
creixement, seguint els camins
esmentats anteriorment i en un
clima de serenor forjat a còpia
d 'anys. A aques t procés hi ha
contribuït fortament un equip de
consiliaris, que, mitjançant l'as·
s umpció sovintejada de fu ncions
de suplència, més prò pies de mi·
litants que d 'adults, ha ajudat a
la creació d'un estol de milita nts
capaços de protagonitza r la ma rxa del moviment des de baix.
To t amb t O l , hi ha un s rocus

de tensió, p rovocadors de cris is.
que reapa reixe n pe riòdi came nt a
la JOC, sorgits del seu interior o
vingu ts de fora , i que no podem
desc ui dar. No és pas q ue a quests
punts d e tensió siguin nostres en
aques ts mom ents, per ò com que

ajuden a precisar la nostra realita t. e]s e nume ro:
-

la JOC és un moviment si m-

pleme n t educat iu , fo rta me nt polit itzat, que representa una alternativa davant d 'altres gnlps
obrers, e n el qua l te nen cabuda
els creients, o és un moviment
edu ca tiu , cla ra m ent c ris ti à i evangeli tzador , plenament inserit dins
el moviment obre r, i que no ofere ix una alternativa política?;
- la JOC és un moviment d'Església, màximament preocupat
per a fer de transmissor i de res·
sò de la Jerarquia, o bé és un
movim ent j uvenil i ob rer, fid el
des d'a qu í a Jesucrist i a l'Esglé90

sia. amb Wl esperit sempre c rí.
tic?;
- la JOC és un moviment <cuidat» i dirigit pels adults i consiliar is que hi treba llen , o un moviment de p ro tagonisme juvenil ,
on els adults hi fa n un pa pe r d'a·
companyament?;
- la JOC pot canvia r a lguna
de les seves tres lle tres pe rquè
així ho deci deixen e ls militants
de mocràticament. i aquí no ha
passa t res, o bé llavors hem de
dir que s 'ha trencat el moviment
i que ja és una altra o rganització?
Aquests pu nts no són ciènc ia·
ficció, sinó que actua lment marquen una d ivisió en la JOC internaciona l i esta ta l. Pe rò la JOC
cata la na està plena ment per la
segona opció, tenint p resen t, això
no ob s tant, que una part sovint
cond iciona l'altra.
Aquesta opció no és fruit d'u na
teo r ia o d'una decla ració de pr inci pis. sinó q ue s'ha forjat en la
vida al ll a rg d 'una colla d 'anys ;
i és aquí on h i ha la força i l'optimis me de la nostra JOC.

Construir moviments obrers,
construir l'Església a Catalunya
Aquest estil de fer Església mitjançant els m oviments , és un camí viu i creixent altra vegada a
Catalunya: és una fe rma convicció i un fe t dins la JOC i en d 'altres moviments.
Des de fa un tem ps, per exem ple, s'estan fent intents d'a proxi-

maci6 a una altra realitat sem·
blant i àmplia que es d6na a Bar·
celona, la JOBAC (Joves de Barris
Cristians) . Plegats --ells amb un
punt de partida als nuclis de bar·
riada, amb una fideli tat clara
d'Església, amb una aproximaci6
cada cop més neta a la realita t
obrera; nosaltres amb la memòria històrica de moviment d'Església juvenil i obrer, purificat en
moltes crisis- podem oferir en
un futur no llunyà un espai en·

grescador a joves obrers cristians, a adults i a capellans.
L'experiència d'una i altra vegada ens diu que no podem anar
a remolc d'altres llocs, ni en ma·
ments de tempesta ni en temps
de calma, i que no seria pas cap
di sharat demanar, a aque ll s que

en s6n més responsables per mi·
nisteri, una major potenciació
dels moviments obrers i de l'Església catalana immersa en
aquests ambients.
Ramon Bufi

Barcelona: Jornades conclusives de
l'Assemblea diocesana i aniversari episcopal

L'any 198 1 sembla que ha ca·
mença t bé per a l'Església de

Primera setmana

Barcelona : 25 .000 persones mobi litzades per l'Assem blea Diocesana no és cosa que passi ca-

Tal com passa en el Regne dels
Cels, o n els darrers són e ls pri·
mers , es va come nçar per l'últim
tema , e l VI lI , sobre Parròquies ,
petites co munitats i moviments
eval7gelitzadors. I tal com sol passa r als regnes d'aques t mó n, van
haver de pagar l'aprenentatge de
ser e ls peoners , perquè a primera
hora de la tarda es va presentar
un plec de 54 esmenes i noves propostes, que va estar a punt de

da dia. Ta mpoc no és bufar i
fe r ampoll es recollir i estud ia r
e ls centenars d'esmenes i propos-

tes noves, organ itzar les sessio ns
conclusives, amb les votacions
dels de lega ts i de les conclus io ns
definitive s, e tc., etc. Doncs bé:
lots e ls ca ps de setm ana de gener
i febrer es van dedicar a l'aital
tasca, malgra t l'èxode ciutadà a
què Ja m ajoria de barcelonins
-cristians o no- es tem avesa ts .

b loquejar.ho tot. La gent estava
nerviosa, quedava la mar de feina per fer , i es va haver de reso l91

dre l'impac te amb una vo tació sec re ta improvisada. Ai xò va fe r que
fos la sessió més ll a rga i m és tensa i que no es pogués donar e l
resultat de les votac io ns al fin a l
de la jornada, perquè no hi va h aver poss ibilitat materia l de re r-ne
e l reco mpte .
E n canvi, l'endemà, va have r-h i
la sess ió més curta. El tem a del
di a era el V l i , so bre e ls Marginats. Fe ia un fred qu e pelava , pe rqu è va ser e l d ia de la g ra n neva da nacional. La ràdi o de ia qu e
les ca r r e teres s 'ha vie n g laça t i qu e
calia ana r amb cade nes, que al
Tibida bo hi hav ia co txes b loquejats per la neu, i a ltres ca la mita ts. To ta l, q ue en a tenc ió a la
ge nt de fo ra de Ba rcelo na-ciutat ,
es va a b reujar la sess ió. Pe rò, ma lg rat tot, va se r m o ll inte nsa i co lpido ra. «El cri s ti à no pot ignorar Ics s ituacions dc pobresa i
m a rginació que viuen mo ltes perso nes d e la nos tra socie ta t, i l'Església ho ha de rer conèi xe r a totho m ». E s va de ma na r més partici paci ó de la basc en Ics ins titucions dedi cades al servei dels marg ina ts, es va di scutir s i l'Esglés ia ha via d'organitzar les seves
obres socia ls, o coHa bo rar a mb
les q ue vagi c reant l'Ad m inis tració, i fin a lme nt es va pa rl a r de la
necessita t de preocupa r-se de l
Tercer Mó n, el g ran ma r ginat.

Segona satmana
El dissabte 17 de gener, va
toca r la sessió final del tema IV,
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la J oven/lI l. Els j oves , j3 sc sa p ,
semp re do nen un J. no la de colo r ,
d 'optimis me i c reati vita t. Fins
i to t clOr. Juba ny no es va poder
es tar de dir qu e l'hav ie n o mple rt
de j o ia i d 'esperança. Va n di r que
vo lien a pro pa r-se a l'Església amb
con naça , i que, per ta nt , li demanave n q ue es presen tés a mb un
ros tre evangèlic clar, que denunciés Ics s ituacions d 'injus tícia, que
no a profités la seva s ituació de
pri vilegi, qu e evités les mani festac io ns po lítiques pa rt id is tes, i
q.ue ac tués a mb a ute ntic ita t i senzi ll esa. Que els ac tes litúrgics fossi n més crea ti us, qu e la d iòcesi es
d ividís en b isba ts més pe tits, que
s'abolís e l celibat ob liga to ri per
~ I s capellans i conti nuess in en el
seu mi ni steri els capell ans casats .. Galans corn sempre, també
va n de manar que s 'aca bés d 'un
co p la di scri m inació de la do na a
l'Església i que pogués tenir les
m a te ixes res po nsa bilita ts eclesia ls
que a ss umeix l'ho me, ta mbé e l
presbite ra t. Un a ltre punt impo rta nt es rere r ia al pro blema del
se rvei mili tar i de l'obj ecció d e
consciència.
El diumenge , es va dedi car al
te m a lli, els Sagram elTts. D'entrada, es vu fer cons ta tar un a realita t de fons: la reli giosi ta t popular ha via acce ptat el baptisme i
la prime ra comunió, i e n canvi no
es preoc upava massa dels a ltres
sag raments; pe r altra part, Ics dive rses s ituacio ns de fe de les vari adissimes comunita ts cris ti an es
d e la diòces i de Barcelona, tan
pluralis ta : nu clis u rba ns, barris,

món obrer, món rural, immigrats,
com unitats religioses, comunit ats
de base, moviments ... de manaven
un esforç de c reati vitat i d'imaginació per adap tar-hi els directori s, més avbt pensat s per a comunita ts molt vives i preocupades
de la formació ca tequètica en cada c tapa de la vida dels fidels. Es
va parlar de la manca de sacerdots, i dc la necessitat d'estlldbr
la possibilitat que sigui lliu re ¡'opció del celibat per a ls ministres
de la comunitat cristiana ; del baptis me de ls p~rvul s, i del s adolescents, de l matrimoni civil i el sagramen t del matrimoni, etc., etc.
Una sessió molt ben organitzada .

Tercera setmana
Es va comença ,' pe l lema l i, la
Catequesi, que, en certa manera,
com plemen tava cI dels sagraments. També s'hi endevinava la
preocupació pels diversos destinataris, infant s, adolescents,
adults; prepo.rac ió de ca tequistes;
imaginació per adaptar una unitat de doc trina a una gran varietat de realitats sòcio-cu !tll rals: inte Hectua ls, món obrer, rural, popular, minusvàlids, malalts, vells,
etc. Ap rofitar e ls moments fOrls
de l'any litúrgic per rer catequesis adaptades, la catequesi sacramental, i la relació amb les ce lebrac ions de la fe. ns un dels punts
on es veu més important la responsabilitat de ls laics, sobretot e n
un temps de manca de sacerdots,
i per fer-los sentir corresponsa-

bles de l'evange lització permanent.
El diumenge 25, es presentava
e l tema que havia interessat més
fide ls cristians, s i ens hem de
guiar per les insc ripcions : 527
grups, que totalitzaven 5.728 persones. El n. V, dedicat a la Fal1lília. o es pal negar que els membres de la ponència han treballat
i presentat moltes esmenes, van
editar un nou llibret de propostes
revisades com a instrumenl de treball per a la sessió final. Les concl usions van quedar tan ben estructurades i expressades, que són
la peça . Nobel . de l'Assemblea.
I no sols per la forma, s inó també pel contingut. S'hi nota una
obertura i un esperit d'acolliment
extraordinari . I també, que són
gent que toquen de peus a terra
i que saben e mmarcar els problemes dintre la situació general de
la nostra societat. Però lnés que
fer-ne elogis, serà interessant posar un parell de conclus ions per
mostra.
~ Que l'ensenyamen t i la pas toral de l'Església se cen trin fonamentalment en la promoció positiva de l'amor generós i fidel segons l'Evangeli, com a acció més
pròpia de les comunita ts crist ianes per afrontar el problema del
divorci . (22).
. Cal considerar també les situacions concretes no típiques en Ics
qual s es troben no poques persones; recordem, sense equipararlos: pares i marcs solters, separa ts, separats i tornats a ajuntar,
presumiblement --en un futur no
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Uunyà- divorciats i divorciats
tornats a casar civilment, parelles ajun tades, persones que
viuen en comunes, catòlics batejats casats civilmen t, homosexuals en convivència re lativament
estable i a ltres, L'Assemblea demana que l'Església treballi en
el canvi de certes acti tuds socials injustes respecte a aquestes persones, i que e1la mateixa,
a tots els scus nivells, fidel a ls
seus principis doctrinals i pastorals, posi en primer pla l'acolliment i la comprensió tle cada perSOlla i la seva situació, tot buscant e l seu bé rea l i possible»
( 48),

Quarta setmana
Es notava que ja s'estava al
fina l de la cursa. Per això el tema l , sobre la Co/'responsabilitat,
tenia un a ire d'anar per feina i ser
ben realista. Per exemple, es \'a
demanar que, corn a fruit de l'Assemb lea, es creés Ull Consell Pastoral Diocesà encarregat d'impulsar e l procés de la corresponsabilització i de vetllar per l'acompliment dels altres resultats de
l'Assemblea, Que si hi havia coses que no es podien fer immediatament perquè depassaven les facultats diocesanes, que el Sr.
Arquebisbe les transmetés a Roma. En una intervenció es va dir
que Barcelona no volia ser una
illa dintre l'Església, sinó lleva t.
Cal fer notar que es van aprovar
totes les propostes presentades,
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fora d'una que demanava que Ics
dones poguess in accedir a l presbiterat. (Sembla mentida, la por
que e ls fem, Marc de Déu!)
El final va correspondre al lema VI, sobre e l Món Obrer, Tal
com escau a la seva problemà tica, les propostes eren concre tes,
radicals i clares com l'Evangeli:
. L'Església ha d'estar deslligada
d e tota ideo logia i dc tot poder
polític i econòmic» ... Ha de bandejar la seva pretesa neutralitat
i fer opció pels pobres, la justícia, la llibertat i els drets humans» ... Que tot cristià, qualsevol que sigu i la seva classe social ,
adopti un estil de vida senzi ll ,
cerqui formes de major testimoni evangèlic i visqu i del seu propi trcball i no de l'cxplotació d'altres persones ». L'única proposta que no va passar (ni tan sols
després d 'ha,'c r-I a csmcnoda) era
la que demanava que es reconegués com a legit ima per als cristians l'opció soc ia lista, fins i lot
d'inspiració marxista. Es veu que
l'exemple de l'Alfons Comín no
era s uficient pe r vèncer la por
a l perill ro ig. En acaba I", el Or,
Jubany va demana r: «." Per Déu ,
no trenqueu la comunió! Jo faré
101 el que pugui perquè aquesta
comun ió es mantingui sempre»,

Cap a l'aplicació
de l'Assemblea
El dia 14 cic feb rcr es va fer
una gran jornada de treball amb
totes les autoritats de l'Església

de Ba rcdona: ci Consell de prcsi·
dè ncia, la Comiss ió organi tzadora de l'Assemblea, el s membres
de cad a po nè ncia, els 48 delegats
e legit s. sis pe r cada lem a, i dos
re presentants de cada zo na. Tota I I SO pe rsones.
El Bi s be va declarar d 'ent rada
qu e hi hav ia tem es a prova ts pe r
l'A ssemblea que de passaven to·
talm ent e ls seus poders, pe r exem pl e , el del celiba t vo luntari dels
capellans, l'ordenació de Ics do·
nes, la recuperac ió de ls ca pe llans
se cular it za ts pe r a l mi.ni s teri, la
divis ió de Ja diòcesi, la Con fe·
rè nc ia e piscopa l, i to t e l re ferent
a la mo ra l m a trimo nia l. Va assegu rar, tan ma teix, q ue les faria
a r r ibar a la Sant a Seu quan a nés
a fe r la vis ita «a d lim ina». (De

que elaborés el reglam ent per a l
fun cio na me nt de l Consell Pas to,'a l Diocesà, q ue de urà fe r dues
o tres sessio ns plenà ries anuals
i treba llar pe r comissio ns.

Doctor Jubany:
vint-i-cinc anys de bisbe

momen t , es va endu r les Concl u-

E nt re mi g de les sess ions conc lus ives , e l dijo us 22 de gener es
va escaure e l XX V a niversari de
la Consa grac ió Episcopa l del Bis·
be Na rcís Cardenal J ubany . Ell ho
\'o lia ce lebrar d iscre ta me nt i senSe fe r so ro ll. Però, ja se sa p : e ls
seus a mics i coHaboradors no ho
podien pas permetre. La gen t li
vo lia fe r regals, però ell va trobar

s ions a la Conferència Episco pa l
Es pa nyo la ).
Des prés, e l Consell de Govern
va presen ta r e l prog ra ma immed ial de treba ll, i els dive rsos grllp~
c i va n a na litza r punt pe r pun t i
c i va n d isc u ti r. En gene ral la crítica va se r força du ra, perquè els
se m blava qu e no s'hav ia recollit
l'es perit de l'Assemblea . • Vo líem
a m o r , i e ns ofe riu un secretari a t !. .. » va d ir un dels represen tan ts de l poble.
Pe rò tot va aca bar bé , co m e n
les ro nda lles. El Carden a l va treurc' un tru mfo de la butxaca i
els va fe r a tots me mbres de l
Conse ll Pas to r al Diocesà que ha·
via demana t la ponència D. L Es
va n votar se t d'aques ts m emb res
per a una Com issió p re para tò r ia

co mpliment s i va o brir u n com pte a Càritas pe r ta l q ue e l rega l
es transformés e n co municació
de béns a mb els més pobres. Volia fer lIna Euca r is tia d'acció
dc g ràc ies, i va o m pl ir dos d ies
la ca tedra l: una co nceleb ració
amb més de t res-ce nts sacerdo ts,
i una m issa a mb e l pob le fidel,
re ligioses i a utoritats.
A més, els seus coHabo rado r s
més íntims. Consell de govern ,
Delegats d.iocesans , Sel1linari i
personal de l Bis bat, li va n oferir
un a rece pció amb totes les de la
lle i a l sa l6 de l tro n de l Pala u epis·
copal. Diu q ue feia molts anys
que no s'hav ia obert. Po tser pe rqu è hi ha unes p intures més a viat
una mica lletges ...

q ue no cra hora d'obsequis ni
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El Dr. Oau mal, bisbe auxiliar,
li va fer Ull discurset la mar de
cà lid i emo tiu , molt familiar, per-

què havien estat companys de
curs, i va fe licitar també la mare
del Bisbe Narcís que havia tingut
el goig que molt poques dones
poden tenir:

celebrar les noces

d'argent episcopals d'un fill.
E l Vicari genera l li va fe r ofre-

na d'uns quants rega ls si mbòlics
com és ara l'ed ició en cata là de

les «glosses, publicades a l Full
domini ca l, un nú me ro especia l del

Butlletí Oficial del Bi sbat amb la
relació de tots els escrit s del Or.
Jubany . r ell va donar, després a
Ja missa, una estam peta de la més
pura tractició eclesiàstica i jeràr·
quica, pe rquè hi sortia el Bisbe
conversant am icalment amb el
Papa Joan Pau Il.

Final de l'Assemblea, triomfant
Però el regal més bonic va ser
la celebració -a l cap d'un mes,

dia per dia- del rinal de l'Assem·
blea, amb

milers de

persones

omplint el Palau d 'Esports de
Mo ntjuïc. cantant i celebrant una
Eucaris tia realment d'acció cie
gràcies. Hi havia un equip sonor
amb toles Ics de la li ci, i tanma-

teix, s'hi notà. La gent, a més,
ca ntava i rcia voleiar els papers
de les cançons acompassadamcn t,
com si ross in un vo l de gav ines.
Ara tots desitgem que aq uest
esperit i aquesta eufòri a ens doni forces per donar una resposta
autènticament cristiana a1s problemes de l nos tre temps. Amén.
B"rceIO/ /O, 22 de f ebrer de 1981
Adonls. rral Albó

Girona : Aires d'Assemblea
Arreu de l'Església catalana
corren aires assemblearis. El personal en actiu -no tot, és veritat; a cada bugada perdem un
llençol- ha toma t a armar-se
d'esperança escatològica i ha acudit a la crida. Amb menys agressivitat, però amb més realisme
i amb més radicalisme que mai.
Els capellans, perquè estan cansats de jugar el paper de tapa96

forats i parepedaços a les parròquies. Els laics, tan bon punt
han arribat, han dit que si els cridaven, deuria ser perquè tenie n
unes ofertes interessants per ferlos (altrament no els haurien cridat), i que aquesta oferta no podia ser altra que la de la plena
i total participació de tot el Poble de Déu en totes les decis ions
de l'Església. Els religiosos ... cal

fer capitol a part dels religiosos,
sobretot de les religioses. Fa to ta
la impressió que l'element feme·
ní encara no ha trobat el seu pa·
per a l'Església : caUen, somriuen ,
voten ... i no ga ire res més. Greu
problema, el de les religioses . E n·
cara no han paït el Concili i j a
voldríem que païssin la democràcia: massa menja per als seus petits estómacs eclesials. Els laics,
en canvi, s'han adonat que la J erarquia els necessita. I ara passen factura . Els capellans rasos
-en especial els rectors de parròquia- són els més moixos i
reticents alhora en aquest afer;
encaixonats per tots costats : al
nord , la jerarquia; al sud, les
obligacions parroquials; a l'est, el
laka t conscient ; i a l'oest, la democràcia nou nada, malden per

descobrir en què consis teix -en
què rcd imontris consisteixJa
seva tasca pastoral enmig d'un
món indifer ent i entre uns ca tòlics ah:ma lits i insípid s .
La d.iòcesi de Giro na ha es tat ,
si no vaig errat de comptes. la
peonera en aq uesta cosa de t'A s-

semblea del Poble de Déu. Ja fa
més de tres anys Que hi estem
treballant. El fruits no SÓn gaire vis tents, oerò Déu n'h i do dels

passos fet s ! Ara ja no podem ni
somiar que tornaran a venir els

temps de lliga r els l'OSSOS amb
llo nganisses; ::tra és el temps de
salvar com s j ~u i les restes del
naufragi. I en..; hi dediquem am b
bastant de coratge. Catalunya no

és Polònia. l ia ha passat el temos
de fer assemblees obreres a les

parròquies i de fer grans declaracions al costat del poble oprimit.
Ara es tracta de revitali tzar i animar el petit ramat dels de sempre. l para de comptar.
El primer assaig d'Assemblea
de tot el Poble de Déu es va celebrar pel gene r va fer un any. Des
de llavors, born ha treballat les
conclus io ns o propostes aprovades i assumides pel bi sbe Jaume.
Un organ isme cabdal de tota
aquesta etapa postassembleària
-organisme que va néixer per votació democràtica- ha estat la
Comissió permanent de la Jornada diocesana de Pastora]: quatre
laics, quatre religiosos i quatre
capellans s'han anat reunint assfduament i puntualment per posar en solfa la lletra i l'esperit de
la Jornada. Si hagués de resum ir
en un mot el treball ret i l'estel
Que ha iHuminat el treball de la
Comi..;sió permanent , io diria:
hom ha engega t la participació
ple na de tot el Poble de Déu -sobretot dels laics- en totes les
tasques i decisions pas torals de
la vida diocesa na. Aquesta és la
gran intuïció i la gran reali tat.
S'ha creat un Consell de laics,
un Secretariat de Pas toral fam iliar, i estan naixent Consells pastorals a tots els nivells , comencan t pel Consell diocesà de Pastoral. Fins i to t s'estan posant e n
etapa de revisió el paper, les funcions i la compos ició de l' Eouip
diocesà de Govern . Sense oblidar
la qüestió econòmica, (l'Tan trencacolls de totes les esglésies dio·
cesanes.
97

Què en sortirà de tot això ? Déu
dirà. Sigui com sigui , totbom té
la convicció que aquesta és, se·
gu rament, la d arrera oportunitat.
Si falla, bona nit i tapa't! l , que
Déu hi faci m és que nosaltres!

la qüestió econòmica
Aquest és, sens dubte, un dels
cavalls de bata lla de la qüestió
eclesial. No és aques t el lloc d'ex·
plicar el perqu è. Només ha ig de
recordar que no hi ha ningú que
sàpiga com funcio na a ixò de l'economia diocesana; ni els matei·
xos capellans. La realita t és que
deu fun cionar molt precàriament
i amb moltes estretors. Però to t·
ho m es pensa que ens amaguen
coses. T el mateix pensen els laics
pe) que fa a l 'economia parro-

quial.
Solució: comp tes clars i pe rso·
nes competents al front dels nú'

vencions tan minses. La gent, en
general, no es creu que l'Església
diocesana tingui dèfici t . I a Ics
parròquies passa el mateix. La
gent -fins i tot els de mi ssadiu que l'Església té mo lts diners
i que les par ròquies fa n gra ns
. safa tades> i reben molts dona·
tius.
Caldria acla rir l'afe r de les
possessions (terrenys i immobles)
dels instituts i les congregacions
religioses ; capítol a part . per cert,
de l'economia de l'Església. Els
collegis religiosos perd en di ners
- això po t ser veritat-

però la

gent no s'ho creu. T té dre t a no
c reure-s'ho, puix en una economia de mercat les coses han de
rendir.
Si no escatim i aclarim aquest
gali matias, tots els esforços pastorals són en va. A Girona hom
n'és conscient , d'això. T volem
pre ndre el toro per les banyes .

meros. l , sobreto t , in formaci ó,

consell i ges tió democrà tica. Que
tothom e ntengui que la cosa dels
«calers» són faves comptades i
que «no hay mas ce ra que la que
ardclt, tal com diuen els castellans.
Els laics es pregunten com es
pot compagi na r un decret de suo
pressió d'aranzels amb t'augment
d'un 100 % de l'estipe nd i de les
misses (això acaba d'ocórrer a
Girona en el plaç d'uns pocs me·
sos).
Els Moviments d'apostolat i els
Secre tariats diocesans no comprenen com e ls donen unes sub-
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Altres notícies

Acaben de sortir nous arxiprestos. No caldria di r res - la cosa
entra dins de la ru tina c1ericalsi no fos perquè aquesta vegada
s'ha canviat el sistema d'elecció.
Aquesta vegada no ha estat di rec·
ta. Cada arxiprest at ~Is capella ns- h a presen tat una terna al
bi sbe. I aq uest h a elegit qui li ha
semblat , desp rés d'escoltar alt res
persones i enti tats de l'arxipresta t , si n'hi ha .
Raó: sembla que. en eleccions
anteriors -que eren directes per

part dels capellans de l'arxiprestat- les coses s'agafaven en broma, en alguns casos. Algunes d'aquestes eleccions havien estat
preses com una befa a la pastoral
diocesana i a la Jerarquia.
Hi ha hagut arxiprestats que
s'han enfadat amb el canvi de
normes d'elecció. Han dit que, s i
el bisbe podia triar qui li donava
la gana, que no calia fer consultes. Sé d'algun arxipres tat que
només ha presentat cI nom d'un
candidat, com a contestació al
sistema d'elecció.
Justícia i Pau va organitzar una
conferència sobre el divorci civil
i les seves imp1icacions eclesial s.
La va donar el P. José M: DíezAlegría. Ultra el fet que van assistir a ¡'acte alguns rebentadors
de «Fuerza Nueva . i alguns antidivorci d'. Acción Familiar". e l
fet és que, a nivell diocesà, també hi va haver qui es va emp ipar. El bisbe va rebre pression s.
I també altres pe rsones . Pe rò a la

fi el senyes va imposar i es va
poder fer ¡'acte.
Una nota de premsa va produir
un esvalot. Deia la nota que un
grup de matrimonis gironins havia estat rebut pel Papa durant el
Sínode. I es donava a entendre
que aquests matrimonis hi havien
anat en representació oficial de
¡'Església diocesana. El rebombori va començar quan hom va saber que aquestes parelles eren de

l'Opus Dei o pròximes a aquest
ins titu t secular. El Bi sbat es va

veu re obligat a fer una nota, desmentint que hi haguessin anat en
representació diocesana. Les coses van quedar al seu lloc quan
els mateixos interessats van dir
que això era veritat.
To thom va dir: Ho veus ?; s i

passa , passa. Sempre val més protestar!
El sou dels capellans ha pujat
de 29 .000 pIs. a 32.000 pIs. El cost
de la vida ha pujat moll més.
Joaquim Pla

Des de la Terra Ferma
El procés de la fe dels joves
Els tres prime rs dies de gener
d'aquest any, una trentena de
consiliari s i animado rs de la fe

de joves de diferents amb ients i
organi tzacions vam trobar·nos e n
unes «TV Jo rnades de cons ili ari s
animadors de la fe del s joves» .
Després d'haver tracta t sob re
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la possibilitat actua l d 'un treball
amb joves, sobre la Revisió de vi·
da i e l seu es perit i sobre la re lació en lre moviments i parròquies,
enguany ens havíem proposat de
dibuixar les e tapes del procés o
itinerari de la fe de ls joves. Ens
servia de base, o si més no de dinamitzador, l'. I tinerari de la fe »
prepara t per a ls adults pel Secretari interdiocesà de Catequesi.
A les Jornades, vam seguir l'esquema de la Revisió de vida: veure, jutjar i act uar. Va ajudar-nos,
com a expert, en Sa lvador Carrasco, Consiliari del Moviment d'Universitaris i Es tudiants dc Barcelona , que f3 deli anys que treballa
amb joves d'ambient estud ia nt.
En el primer temps, veure, vam
intentar precisar unes etapes ,
unes dificul tats i un es línies de
fons. La po ada en COmú va centrar-se entorn de dues qüestions :
a) sobre la conscienciació cristiana en un entorn advers i e l perill de separació dels joves
creients i de privatització de la
seva fe que podria comportar i
que ens cal bandejar des de l primer moment; b) sobre els COI1tinguts de fe a transmetre de manera que responguin a la real itat
i a les necessitats i expectatives
actuals dels joves.
En el segon temps, jutjar, en
Salvador Carrasco, després de
deixar ben clar que e l procés de
fe passa sempre per unes etapes
i que ca l r es pectar el ritme de les
persones i dels gups, va assenyalar aques ts continguts bàsics
de tota pedagogia de la fe : la des-
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coberta de la pe rsona de Jesús
( << per què crec en Jesucris t i no
en un altre»); l'experiència d 'Esglés ia ; la descoberta de l senti t de
sagramen t; l'ex igència moral. I
va acabar formulant unes qüestions de fons, ent re les quals hi
havia aquestes: a) la contradicció cntre el procés de reccrca
creien t i la imposició d 'unes formulacions dogmà tiques de la fe;
b) la dificultat de fer una experiència d'Església que no resulti
allunyada del s joves; e) l'actitud
a mantenir pels consiliar is i ed u·
cadors de la fe dels joves.
El tercer moment, actuar, va
kr-se de manera especialitzada:
món rural, món obrer, món estudiant , escolt isme i M !JAC.
No ca l dir que vam acabar amb
un compromís:
treballar en
aquesta línia de reflexió dins de
cada movimen t o organ ització
amb vista a anar precisant aques t
itinerari que és e l que buscàvem
en Ics nost res Jornades.

Del Secretariat de Catequesi
Aques t estiu hi ha hagut un
canvi en la Delegació de Ca teque·
si : ha estat nomenat Delegat diocesà Mossèn Josep Anton Loperena, reclor de la parròquia de
Be ll-lloc, a dotze qu ilòmetres de
Lleida, que LOt just ha acabat a
Roma estud is de pedagogia.
E l nou De legat s'ha posat en
moviment i ha visitat els diver·
sos equips arxiprestals dc pastora l per tal de polsar Ics opinions

i les expec ta ti ves. D'aquÍ n 'ha sortit la necess itat de crear un equip
integrat per persones que treballen e n cateq uesi e n e ls diversos
medis : món rural, món o brer i
mó n ciutadà.
Aques t eq uip j a ha e laborat un
programa de vuit tro bades d 'acord amb ci que ha n demanat el s
catequistes. Tenen lloc e l sego n
dimarts de cada mes al loca l de
l'Escola de Teo logia i cons titue ixen, bàsica me nt, un curse t d 'in iciació per a ca tequi s tes d'infants,
en el qual es comb inen els continguts, la pedagogia, Ics tècni·
ques amb una bona dos i de convivè nvia . El cente nar d'assistents
indica la necessi tat d 'aquest serve i i el bon ressò que ha troba t.
Pe rt ocant a la Cateques i d'adu lts, s 'c · tà duent a ter me un a
co ns ult a prop de LO ts aq uell s qu e
hi treba lle n. Pel-q uè es fa necessària llna posada e n comú de
tots e ls esforços que es fan en
aq lles t ca mp .

Laics i capellans de parròquies
A partir de l'any passat hi h a
regularment una trobada conjunta de la ics i ca pellans que treba·
lIen en parròquies. Són unes quin·
ze, les representades, la majo ria
de la ciutat de Lleida. Un petit
eq ui p dc dos laics i un capellà
n'assegura la secreta ria .
Després d'haver-se e mbra nca t
en e l le n1a de l' <<e vangelització •.
enguany s'ha n est ima t més d'afron ta r-se a una qües tió concreta:
la pasto ral de l sagrament d el m a·
trimoni.
Que treba ll in aL'l:i, de co~ tat.
laics j capell ans és una g ran cosa. e.s clar que hi ha difi cul tats,
que hi ha desconfiances i recels
his tò ri cs ... pe rò estem condemnats a treballar ju nt s i, doncs , a
e ntendre'ns. La cons tància donarà els seus resul ta ts a la ll arga .
Endavant. .. 1
Xavier Baliste

Tarragona: l'Església que hem d'anar fent entre tots
Els d ies 15· 16 de novembre i
6·7 de desembre va tenir lloc l'As·
semblea dels representants dels
grups de l Consell diocesà de Pas·
to ra l a l coBegi de Sl. Pau de Tar·
ragona . S 'hi aprovà el document

. L'Església que hem d'ana r fe nt
entre tots. per 126 vo ts afirmatius, un de nega tiu i ca p en blanc.
Aquest document de vin t-i-cinc
punts és f"uit d'una àmp lia parti·
ci pació: re flex ió prèvia en grups.
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redacció primera per una comissió, esmenes pels mateixos grups
i redacció final.

Guia i norma a nivell diocesà
«He llegit i mcditat les conclus ions (escriu clOr. Pont i Gol en
unes rallles de presentació). 'hc
fet pregària davant el Senyor. No
hi trobo res de contradictori amb
la tradició de l'Església universal: ni en l'aspecte de l'anunci de
la fe ni en el de la pràctica eclesial. Més encara, hi resta discernit allò que en l'Església és im·
mutable pel seu origen evangèlic
d'allò que, d'acord amb els sig·
nes c~lIl\'ia n t s dels temps, és mutable » ( ... ) Per tant, les vint-i-cin c
propostes, que. com a fraternal
consel l m'heu proposat , Ics faig
meves i em plau que siguin guia
i norma, a nivell diocesà, per a
ajudar al creixement vital i harmònic de la nostra comuni tat i a
la consegüent eficàcia apostòlica
de la nostra missió en els moments actua ls .»
Es trac ta de l primer document
qu e ha elaborat e l Consell diocesà
d e Pastoral. El podeu llegir, ínte·
gre, a . Documents d'Església»,
junt amb e l text de presentació
qu e signa el Dr. Pont i Gol (nú·
mero 320, cc. 339·352). Un simple
repàs permet d'entreveure-hi unes
línies s ignificatives. Són, a parer
nostre, les que presentem a continuació, tot remetent als apartats del text.
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De l'Església que tenim
a l'Església que volem
Així, d document fa una lectura d e l'Església com a Poble de
Déu que ha d'avançar decidida·
ment per la via de la democratització i del res pecte a la llibe rtat
de co nsciència (Ic); de pobresa,
desvin culació de poder temporal
i de priv il egis ( Id); de comunió
evangèlica i no pas d'organització
burocràtica i legalista (2c). En
aquest mateix sentit, (( cal que el
pastor de la nOSlra Esg1ésia sigui
un bisbe encarna t en e l tarannà
propi de l pa ís» (J b).
Aques ta Església s'ha d e sentir
i declarar sempre i en tots e ls ambients evangèlica i mISSIonera
(7a). Ha de potenc iar, per això,
e ls moviments d'apos tolat laïcal
per a l'evangelització dels dife·
rents ambients (1 1a). Ha de se r·
vir «efi caçment l'home i la seva
problemàti ca act ual», ava nçar-se
a a: denunciar tala mena de situ;)cians i estructures inju ~ te s » , i
«esmenar la falta de presència so..
lidària com a Esglés ia en e ls
problemes dels més pobres i ma'"ginats de la soc ietat, així com
l'adhesió i comunió amb els qui
sofre ixen per defensa r els drets
dels homes i dels pobles.. Ha
d'actuar, doncs, en conseqüència
i estar disposada a acceptar com
un bé Ics denú nc ies que li'n puguin pe rven ir (12). I s'h a de des·
prendre - dels béns no h is tòrics
i no artístics» si no pot demostrar·ne la utilitat pas toral (4b).
Pe] que fa a la seva organitza-

c ió interna, aq ues ta Església ha
de comptar amb la totalitat del
Pob le de Déu , concretamen t amb
e l Consell diocesà de Pas tora l (5),
que cal estructu rar (25), i amb
els re ligiosos (20). Ha uria de
co nstituir unes «unitats pastoral s
de zona. ( 18). Ha uria d'assimilar
a Ics parrò quies les esglésies regides per re li giosos, quan tenen
un a dens itat important de serve is
pas to ra ls (9b). Hauria de promoure e ls petits grups o les p etites
comunitats, de ma nera que s' integressin en unitats més à mplies
(9c). I fom entar e l cre ixe ment de
la pas tora l juven il , en pa rticular
amb l'aco lliment de ls joves a mesura que reben e l sagrament dc
la confirmació (24c-d).
El document també es fa ressò
d'uns problemes que enra reixen
la vida de l'Esglé ia tarragonina:
«manca de solidaritat i particularismes nocius ( ... ), la conducta
d'a lguns sectors, rins i to t de l
nus tre c lergat , tendent a conservar a rcaics pri vi legis de to t o rdre.
I , «com a més gre u, l'actua ció
dels qui , de forma injuriosa, verbalm ent o per esc rit , es manifestcn co ntra d'altres sectors de La
nos tra Església, i àdhuc dels nostrcs ctirigents». Tant ho és de
greu, que e l docum ent demana al
senyor arquebisbe que «desautor itzi am b coratge apos tòlic aquells
extrem ismes» (3).
Finalment, «voldríem que s'cstudiessin i ap rofundissin , amb
urgè ncia i seriosam en t, tot un seguit de qü estions que, d'acord
amb els c riteris de Roma , reque-

reixen un trac tament pas to raJ específic (com só n a ra: la partic ipació dels preveres secularitzats en
la vida de l Poble de Déu segons
c i seu nou estat, la si tuació de la
dona a l'interior de l'Església, e l
treba ll no ministerial dels preveres , els pro blemes dels divorciats,
el de ls casats civilmen t qu e d e ma~
nen els sagramen ts, la problemàti ca m atrim o ni~1 i fami liar, e tc . )>>
( 24a).

Perquè pugui esdevenir
un programa operatiu
Vet ací, doncs, un progra ma
que cal fer opera tiu. Es per a ixò,
diu e l Dr. Pont i Gol que «seran
preses ja des d 'ara les o portunes
providè ncies de ca ra a la creació,
en la forma més adi ent, de l'Orga nis me Consu ltiu Permanent
que es demana en les propostes».
De mome nt , una comissió de vint
persones. escollides entre els
membres de ls grups que han partic ipa t e n aq ues t Consell diocesà,
es const ilU irà en el se u òrgan
perm a nent i vet llarà perquè es
vagin fe nt realita t.
El d ia 8 de j uny, di llun s de la
Pentecosta, lots só n convidat s a
participa r en una trobada a Poblet per ta l de continuar la reflexió sobre «Els ministe ris en l'Esglés ia que anem fcnt».

Doctor Pont:
cinquanta anys de prevere
Com to th om sap, e l nostre estimat senyor arq uebisbe acaba de
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celebrar Ics noces d'or de prevere : el 21 de març de 193 1 era
ordenat a Roma. El Butll etí oficial de l'Arquebisbat, deia e ncertadament, que «és un jorn d'agraïme nt e n e l record , a l'entorn
del seu ll arg i dens ministeri ,
acomplert a totes hores amb e ntusiasme i humil robustesa». I
destaca que, e n l'acompliment del
seu ministeri episcopal, s'ha comportat com «qui no és vingut a

ésser servit , sinó a sen /i,,». QUADERNS es complau a fe r-sc ressò
d'aques ta commemoració i a feli citar cordial ment l'arquebisbe
de Tarragona, primat de les Espa nyes i president de la Conferència episcopal tarraconense, e l
nostre estim adíss im bi sbe Josep
Pon t i Gol.
Joa n An/on Ced6
Josep M . T %sat.ls

Crònica de Tortosa
Diuen que les coses ordinàries
no constitueixen això que ara se'n
diu notícia. Jò.s el que ens passa
a l bisbat de Tortosa: tot continua tan rutinari que no hi ha
res de noticiable; tot resta prou
tranquil, sense moviments d'Església conflictius, sense assemblees diocesanes ... En fi , una bassa d'oH on cada li va fent la
seva vida tranquil-Ia. Aquesta és
la tònica general, que ha de servir de marc a les petites notícies
que donem a continuació.
Algunes coses que es belluguen

El departament del Bisbat que
es mou més és la «Comisión diocesana de espiritualidad •. Es fan
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recessos sectorials, comarcals i
diocesans; ordinaris i extraordinaris; per a sacerdots i generals.
Bona part són dirigits pel senyor
Bisbe. L'horari acostuma a ser
sempre aquest: a les 10.30 arribada, a les 11 meditació, 3 les
11 .45 temps lliure, a les 12 plà tica,
a les 12.30 temps lliure, a les 13
sant rosari, a les 14 dinar, a les
16 plàtica, a les 16.30 temps lliure (confessions), a les 16.45 eucaristia i acabament.
També es belluga bastant el departament de catequesi; fins va
editar un catecisme de preparació
a la confirmació i ara n'ha editat
un de primera comunió. Tots dos
e n castellà; però d iuen que el segon s'està traduint en català. També ha organitzat cursets per a

ca tequi stes o escoles de catequistes a tots el s caps de comarca
del bi sbat. La cosa sembla, doncs,
que va prou bé.
També diuen que va p rou bé
a Tortosa 1'. Escola de Teologia
Doctor Manyà •. Però té poca incidència a la resta de l bi sbat.
Els sacerdots de les comarques
de la Ribera d 'Ebre i del Priora t
es troben setmanalment , des de
fa uns quants anys, per a preparar junts l'homilia domin ical (sota la direcció de l'actual president
de l'Associació Bíblica de Catalun ya) i per a trac tar de la pastoral d'aquell sector, prou confli ctiu. També força cristians d'aques tes mate ixes comarques es
tro ben clues vegades al mes: una
vegada fan un curset bíblic i una
altra posen en comú les seves vivències i els eus problemes a la
ll um de la Paraula de Déu.
El nostre 1>isbat no és cap excepció pel que fa a ro1>atoris de
documentació antiga i d'objectes
de culte; alguns han estat sonats ,
com el cas de Morella . Ja fa anys
que es van fent espoliacions; però
abans no sortien a la premsa; els
objectes es compraven a baix
preu a sacerdot s o encarregats
del culte. Ara els ll adres han canviat de tàctica.

Un parell d'anècdotes
La vida és difícil d'emmotllar
en una crònica. Per això, permeteu-me d'acabar, aquesta vegada)
amb dos petits fe ts, recollits a

l'atzar entre els molts que ens
proporciona la vida real.
El dia de Corpus va se r festa a
mig bisbat i a mig no. Els canonges, enguany estave n lliures,
aquest dia, i una parròquia arxiprestal en llogà un perquè lluís
més la festa, amb els vestits vermells del canonge. (El color vermell és un privilegi de ls canonges de Tortosa i ja sabem com
ag raden e ls privilegis; a Tar ragona, per exemple , hi ha a lgun canonge que el diumenge diu missa ben tranq uil a casa seva --en
té el privi legi- men tre que altres sacerdots han de dir dues o
tres misses). Doncs b é, a la parròquia arxiprestal es va fer molt
ll uïda la festa del dia de Corp us,
predirant a la missa el senyor canonge a mb els seus hàbit s vermell s.
En sortir de la missa, un sacerdot pref!Un tà a una dona -n i íove ni vella- que què tal la festa. Ella res pongué:
-Ai , tot molt maco!
-I del sermó, què me 'n d ieu?,
contin uà el sacerdot.
-Molt b onic. En sap molt , el
senyor ca no n ~e !
- I què h a dit?
-Ah . sl ... ! Que ara, per les carreteres hi ha molt s accidents sen~e substància .
(J a es veu . un sermó sobre la
\f{substància »
els «acci dents_
eucarístics !).

El dia 19 d'octubre el senyor
bisbe diri gia un «Re tiro espiritual
Gene!'al en Mora de Ebro. : aixi
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ho anunciaven els programes.
Al cap de pocs dies, en un poble de les rodalies tenia lloc
aq uesta escena en una tenda de
queviures que, segons que diuen ,
va beneir, no fa pas tant, un canonge de Tarragona sense que se
n'assabentés el senyor rector del
poble.
Tel1dera. - Té, la lote ria de Nadal que em vares encomanar.
DOl1a. - Si ja fa més d'un mes
que no he vingut a comprar i mai

no t'he parlat de 10leria. i sabia
que en tinguessis.
Tel1dera. - Que sí que m 'ho digueres. Té, pren. Es del senyor
bisbe, que el diumenge ens la va
portar a Mora. Són cent vint pe.setes.
La dona agafa la butlleta i Ilegeix : . Comisión diocesana de espiritualidad. - El portador interesa la cantidad de cien pesetas
en el número ... lt
Ioal1 Masip

Crònica d'Urgell
Assemblea diocesana
La vida diocesana té una tònica comuna: la celebració de l'Assemblea dels c ristians.
El d ia 26 d'octubre del 1980,
en una reunió conj unta dels ConseIls del Presbiteri i de Pas toral,
el bisbe, després de conèixer els
resultats de la consulta realitzada en difere nts sectors de la diò·
cesi sobre la conveniència d'organitzar l'Assemblea, decidí convocar-la oficialment. Es designà
una Comissió organitzadora, la
qual es reuní el dia 2 de novem·
bre per a constituir les ponèn·
cies: Família, Mn . Ramon Vila rdeli; Joves, Delegació de Joventut; Ensenyame nt , Mn . Antoni Ca·
gigós; Corresponsabilita t , Rvds.
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Fermí Casal i Manuel Pal; Catc·
quesi, Mn. Josep Font; Parròqu ia ,
Rvds. An toni Vidal i Joan Mas .
Mentre els ponents preparave n
e ls equips i e ls esquemes de t reball , la Comissió permanent llançà una ca mpanya de propaganda
i informació pe r a sensibilit za r
el poble de Déu. El dia 30 de novembre es reuní un altre cop la
Comissió organitzadora i els ponents presentaren llurs treball s,
que foren discutits en comú.
El dia primer de gener s'obr! la
inscripció de grups, que en principi havia de tancar-se el dia 30 ,
però, per decisió de la Comissió
organitzadora es clogué el dia I S
de febrer. En el moment de redactar aquesta crònica s'ha formalitzat la inscripció de 70 grups

en els diferents temes de l'Assemblea, però es preveu que poden
arribar al centenar.
Les pon ències o guies de t re·
b a ll s6n ja a mans dels preveres ,
religiosos i laics inscrits , els quals
co mencen a discuti r els temes .
L'Assemblea és una celebració
de tota l'Església d'Urgell . Més
d'un miler de diocesans hi partici pa acti vament i to ts han sentit
alguna notícia O comentari d 'aquest fe t e clesial. Pe r a ixò podem
di r que l'Església d'U rgell està en
Assemblea .

Bisbe Joan:
deu anys entre nosaltres
El d ia 31 de gener s'ha n com·
plert deu a nys de la consa gració
e piscopal del Dr. Joan Ma rtí. E ra
l'any 1971.
El bisb e Joan arribava en una
diòcesi ru ral, de mun tanya. afectada també per cert desencfs que
el temps in fonia en el seu cami nar, malg ra t l'impul s renovado r
del Va ticà lI . Era un Bi sbe d i·
ferent. e l seu es til agradava
tothom i e ncoratjava els creients.
La seva paraula i el seu J!est sempre són pro pers, ínti ms, personals. La seva línia pa stora l fona·
mentalme nt h a con j uga t tres
verbs: conèixer, estimar, compartir.
El prevere, que venia del món
de l'ensenyament i d 'una ciuta t
de mar, ence tà prime rament una
tasca de contactes: co nèixer els
p reveres, els fid els, els pobles .

Aquests encontres cris taHi tza ren
en un amor de vene ració que im·
posa va sempre el si de la corres·
ponsabilitat a les seves insinua·
cions.
El Bisbe volgué ja de bon començament comparti r la res po n·
sabili ta t pa s toral. In stitu í el Con·
sell de direcció integrat pel Bis·
be i els dos Vicaris ge nerals . E l
d ia 16 de desembre del 1971 es
reunia el recent cons ti tuït Consen
del Presbiteri, el 9 d'abril del
1974 era crea t el Consell d'eco·
nom ia i el 6 de juliol del 1975 el
Consell diocesà de Pas toral cele·
brava la seva prime ra reunió . De
bon començame nt el bisbe Joan
ha t¡n!!Ut tam bé la coHaboració
del CoH e~ i d'Arxip res tos, el Ca·
pítol de la Catedra l i el Consell
de Núr ia.
E ll personalmen t té respo nsabiHta ts pas torals a la Conferència
E piscopal E spanyola i a la Tar raco nense. Fo rma part del Co m itè
executiu i de la Pe rmanent , a ni·
vell de tot Es panya , i és respon sa·
b le dels Mitj ans de Comunicació
Soci al en la Confe rènci a episco·
pal de Ca talunya.
El carisma de la corresponsa·
bilitat ha creat i h a ma ntingut el
do de la comunió eclesial en la
diòcesi. Preveres i cris tians tro·
b en en el bi sbe e l vincle de la
uni tat.

EI ~

consells de Pastoral

Les Jorn ades de reflexió pastoral (juliol 1969) , l'Assemblea con107

junta (juliol 1971) i el Consell del
Presbiteri han posat en marxa els
Consells de pastoral a la diòcesi
d'Urgell. Actualment n'hi ha catorze: un d'àmbit diocesà, vuit
de parroquials (Tremp, Andorra
la Vella, la Pobla de Segur, la Seu
d'Urgell , Puigcerdà, Guissona, Isona i Oliana) i cinc de comarcals
(Coll de Nargó, les Avellanes, Organyà, Ponts i Artesa de Segre) .
Els tres darrers s'han constituït
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recentment. En total agrupen doscents cinquanta cristians, la majoria laics, íntimament vinculats
a les responsabilitats pastorals de
l'Església. S'ha de tenir en compte que en els ambients rurals hi
ha dificultats particulars per a
agrupar i comprometre les persones, car són amb ien ls més tancats i de població dispersa.
Antoni Mirab et

COl.lABORADORS D'AQU EST N()ME RO
Sebastià Bardol et i Carme Vllaró (d'un grup de pregària, Vic) .
Ramon Bufi (consiliari de la JOC , Manlleu), Guiu Camps
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