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SEMPRE HEM DE FER TARD I 

La celebració dels vint-i-cinc anys de la mort de Mos
sèn Antoni Batlle, que dóna lloc a aquest número de 
QUADERNS, ha estat una bona ocasió per a retre ha
menatge públic -tina missa concelebrada a la parró
quill del Pi, presidida pel senyor cardenal arquebisbe 
de Barcelona; un acte al Saló de Cellt de l'ajuntament 
del Cap i Casal, per a posar només dos exemples- a 
un llOnze que va passar silenciat i àdhuc proscrit en 
vidll. No cal referir-se només a les dificultats de tota 
mena lImb què topava la seva tossuda voluntat de me
nar endavan t l'escoltisme a Catalunya després de la 
guerra. Hem de reconèixer, també, que Mossèn Batlle 
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110 era pas ben vist per les autoritats eclesiiJstiques 
del seu bisbat barcelollí: amb aquesta ocasió ha estat 
recordat que només vinl-f-quat re hores abans de la 
seva mort (i Déu sap després de quines Ilegociacions 

i de q'lÍl1es pressiolls) rebia el lIomellament «oficial. 
de Consiliari diocesà de l'Escoltis1Tle. 

No és aquest l'úllic cas del País i de l'Església. Ni 
és tall/poe Ull cas insòlit en l'Església del Pais. Ben al 
contrari; sembla que ens dediquem a enaltir pòstuma
men" a reconèixer-ne els mèrits i a lloar, aquells que, 
en vida, 1'10 van trobar l'escalf de què havien estat me
reixedors i que tan convenient hauria es tat per al des
plegamelll de la seva obra i per al bé de la comunital 
cris tiana catalana. Ulla història mínimament desapas
sionada i crítica , en el millor sentit de l'expressió, po
saria de nlGni/est que nO han estat pas les iniciatives 
<oficials. , per un general, les que I,an assellyalat la lí
nia progressiva de la nost ra Església, sinó unes altres, 
que S'}zWI viSI més aviat suspectes i arraconades (o, si 
més no, ben tèbiament acollides i encoratjades), obra 
d'una persona o d'un grup de persones amb prou luci· 
desa , volul1tat i coratge per a tirar·les endavant, a des
grat dels qui es dedicaven a segar·los l'herba sola els 
peus . 

Avui ens omplim la boca amb el moviment litúrgic 
d'abans de la guerra, amb la Federació de Joves Cris
tia /1S de Catalunya, amb revistes com «El Bon Pas tor» 
i «La Paraula Cristiana» i àdhuc amb el dia ri «El Ma
tí •. O homenatgem el cardenal Vidal i Barraquer amb 
motiu del retom de les seves despulles, ara farà tres 
anys i mig. O enyorem els anys 1955 -1967, en què l'es
coltisme confessional, els Mo viments d'Acció Catòlica 
especialitzada i tantes altres iniciatives mobilitzaven, en 
una mena de front progressiu comú, milers de laics i 
centenars de capellans arreu de Catalunya ... Però, quan
ta lluita, quant de sofriment i quantes incomprensions 
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no envoltaven, lli seu temps, aquestes obres i els homes 
que les protagonit~aven. Pensem només ell l'exili del 
ca rdeolal Vidal i Barraquer i en l'espessa cortina de si· 
lencis i suspicàcies que van envoltar la seva figura en 
els àmbits ec/esiàst ics després de la guerra durant anys 
i anys. 

Aquestes reflexions no volen ser una crítica immise
ricorde i derrotista ni una invitació a una actuació 
undl!rground, més o menys al defora del marc ins ti
tucioHal de la noslra Església. Volen ser, això sl, una 
crida al realisme i una invitació a conèixer la nostra 
història real i a reconèixer els nostres pecats coJ.lectius. 
Perquè la tendència al cofoisme, al triomfalisme fàcil 
i superficial, a la «recuperació. pòstuma d'allò que no 
IllI esta t valoral en el seu moment no pot pas dir-se que 
hagi desaparegut del tot. I volen constituir, així mateix, 
com un il1terrogan t i un toc d'atenció, als quals to ts 
els cristians conscients i tots els qui tenim "ma certa 
responsabilitat en redificació de la nostra Esglés ia hau
ríem de ser sensibles: ¿Quins són, ara, els ferments 
que treballen en la construcció sòlida de l'Església de 
l'avui i del demà? ¿Quin acolliment troben en nosaltres? 
No Sigl l; que -distrets en altres combats, en altres 
preocupacions, en altres interessos més o menys v is
tents ; sorollosos- hàgim d'esperar aniversaris necro
lògics per a atorgar el reconeixement públic a persones 
i ins titucions que haurien estat més profitoses per a 
l'Església i per al País si haguessin trobat , al SeLI temps 
(és a dir, als nostres dies), el caliu i el reconei:cement 
a què la seva tasca els feia mereixedors. 
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ESCOLTISME, FE, ESGLÉSIA 

JOSEP M. TOTOSAUS 

Amb aquest número, QUADERNS DE PASTORAL ve a sumar
se a ['homenatge que l'Església de Barcelona li, juntament amb 
ella, l'Església de Catalunya ) ha retut, amb motiu dels vint-i-cinc 
anys de la seva mort, a Mossèn Antoni Batlle i Mestre, un home 
i un sacerdot que va consagrar-se a l'educació des d'una perspec
tiva cristiana sense cap mena de dubte. 

Naturalment, Mossèn Antoni Batlle restarà lligat definitivament 
a l'escoltisme, i a l'escoltisme confessional cristià, en el qual va 
deixar una petjada decisiva -la petjada decisiva- i gràcies al 
qual la seva influèncÍil s'ha projectat en el País i en l'Església. 
Però no per això he", volgut passar per alt la seva condició d'e
ducador i, concretament, d'educador de la fe. 
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Mossèn Batlle i l'escoltisme catòlic 

Aquest número s'obre amb tres articles tes titnol1ials que recu
Ilell les tres exposiciolls que van ser tetes en l'acte d'homenatge 
que els consiliaris escoltes t ributave" al Mossèn a la casa «Mal er 
Salvatoris., al cim del Collserola, el dia 7 d e març. 

Jordi Galí, fill del gran pedagog Alexandre Gali i deixeble de 
Mossèn Batlle, ens parla de la seva figura --d'alguns aspecles con
crets de la seva figura- per a evocar-lo en el seu temps i per a 
ter present, alhora, en el nostre avui trasbalsa t i desconcerta t al
gunes lliçons que se'n des pren e". 

Jordi Bonet i Armengol, arquitecte, till del també arquitecte 
Lluís Bonet i Garí, tan lligat amb la nost ra cultura (caldrà recor
dar que a casa seva van tenir lloc, en els temps Inés llegres del 
primer frm'lqui sme, les rew1ions inicials de l'Ins titut d'Es tudis Ca
talans?), ressegueix la història, que ell ha protagonitzat en gran 
parI, de l'entro"camwt del nostre escoltisme cristià català amb 
l'escoltisme europell i mundial i de la seva projecció Espanya en
dins. 

Genís Salllper, escolapi, Consiliari General des de l'any 1971 
de Minyons Escoltes / Guies Sant Jordi de Catalunya, e" s dóna 
la seva visió sobre «l 'escoltisme que fem. i que volem ter ». 

Aquests tres articles van seguits per un altre en el qual, Jo
sep Massana i Cortina, consiliari escolta de la sots-delegació de 
Manresa, del bisbat de Vic, passa revista al Ireball d'educació de 
la {e d e ME / GSJ a partir de la dècada dels 70, resseguint-li e, so
bretot, les publicacions que s'hi refereixen, 

Vénen, després) Ires tes timm1is de tres antics escoltes: 
Mossèn Josep Rovira Tenas , consiliari a la Ftlrga de Be
bié, prop d e Ripoll, ja als anys quarantes, rector després de St. 
Vicenç de Castellet i responsable-acollidor del Casal Bellesguard 
de Barcelona fins l'lO fa gaire. Raimon Gali, fill també del gran 
pedagog Alexandre Galí, mllic m inyó de Mossèn Batlle, oficial pro
visional de l'Escola de Guerra de la Generalitat dura"t la guerra 
civil i coHaborador ell la represa de l'escoltisme i de tan tes acti
vitalS a part ir del 1948, en retomar del seu exili mexicà. I F~lix 
Martí i Ambel, actual President internacional del Moviment d'ln
teHectuals Catòlics . Pax Romana» i fundador del . Centre d'Estu
dis Eixim""is., el qual no ens parla de Mossèn Batlle, sinó de la 
seva experi~ncia de deu anys d'escoltisme. 

Unes laules cronològiques sobre l'escoltisme, preparades per 
Genís Samper, vénen a cloure tola aques ta primera secció. 
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L'educació de la fe 

Una segona secció està fo rmada per sis breus testimonis, que 
fan referència a l'educació de la fe, en general. 

Montserrat Albó, la nostra habitual cronista barcelonina d'Ull 
lemps ençà, professora de català i secretària de la Delegació Dio
cesana de Missio/1s de Barcelo /1a, fa unes reflexions globals: . Ia 
fe, m és que tma ciència, és una exp eriència ( ... ) la t e s'e'1coma
na». 

Maleu Terrats (responsable de la parròquia de la Sagrada Fa
mília, del barri de les Termes, de Sabadell), Lluís Bonel i Armen
gol (fill, igualment, de L/uís BO/1et i Cari, antic minyó de Mossèn 
Ballle i actual responsable de la parròquia de St . Crislò fol, del 
barri de Clm Anglada, de Terrassa) i Salvador Bardulet (arxi
prest de Manlleu i responsable de la parròquia de Sta. Maria ) 
parlen breument de mitjans per a l'educació de la fe; el darrer 
se cenyeix concretament a la parròquia. 

Finalment, dues perso/1es ben conegudes en el camp de la pe
dagogia, Maria Teresa Codina , fundadora de l'antiga escola Ta
lit/ta, ava/1çada en la renovació pedagògica i també en la re/1O
vació de la pedagogia de la fe durant la dècada dels cinquantes, 
i Marta MarIa, actual diputada al Parlamenl de Catalunya, peda
goga i fundadora de l'Escola de Mestres «Rosa Sensal », reflexio
nen sobre la fe i l'educació de la fe a partir de la seva experiència . 
D'una manera més extensa, l'una, d'una manera més breu, l'altra, 
representen dues aportacions ben interessants. 

Persones i institucions 

El número es clou , abans de la Secció 4 Vents, amb dues qües
tions d'extensió i àdhuc d'intenció diversa . Jaume Pujol i Bardo
let , germà de La Salle, psico-sociòleg i professor de l'Escola de 
Psicologia Religiosa de Barcelona, enS parla de la importància de 
la personalitat de l'educador en el procés educatiu. I Salvador Bar
dulet ens ha confiat U/1es ratlles escrites l'any 1977 amb motiu del 
centenari de la fu ndació del «Centre Familiar Cristià», de Manlleu, 
ut? dels molts «cent res catòlics» del segle passat. D'aquesta mm1e
ra, el paper de la persona de l'educador i el lloc de les entitats 
d'Església són iNuminats i, fins a cert punt, qüestionats en acabar 
un número dedicat en bona part a un educador c ristià i a una 
institució cristiana com és l'Escoltisme catòlic. 
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MOSSÈN ANTON I BATLLE: 

UNA INTERPEL.LACIÓ 

JORDI GAll 

M'ha costat molt , em cos ta molt , d'acceptar l'encàrrec de par
lar de Mossèn Batl le. He anat pensant, de fa temps, què caldria 
dir, sen e arribar a una síntes i clara. L'única cosa que em veig 
en cor de fer és reflexionar una mica en veu alta davant vostre 
sobre el que he anat pensant. 

Centrem el tema: l'Esglés ia de Barcelona recorda en aquests 
moments un sacerdot seu. Aquest inici és fonam ental : l'Església 
de Barcelona recorda Mossèn Ba tlle, que e ra un home notable, 
perquè fa vint-i-cinc anys que va morir. 

Vint-i-cinc anys és un mal moment; encara és massa a prop 
perquè en puguem veure la dimensió his tòrica i, a més, és prou 
a prop perquè e ls qui ,'hem conegut encara ens sentim vincu lats 
d'una manera molt di recta a la seva pe rsona i a la seva perso
nalitat. Això planteja un proble ma, de bon principi , i és que tot 
c I que jo puc dir a ls qui heu conegut Mossèn Batlle no repre
sentarà res de nou, i el que pugui dir a ls qui no l'heu conegut 
probablement no us dirà res, ni de nou ni de veH, perquè, la 
persona, sóc incapaç d'evocar-la, i la situació històrica queda mas· 
sa a prop perquè pugui ser presentada en una perspectiva sufi
cient. ~s diferent d'un centenari. En un cen tenari ha passat molt 
de temps i es pot fe r una aproximació històrica, l'única cosa q ue 
jo intentaré fer, pensant en veu a lta i fent rema rca r, de bell antu
vi, que la proxjmitat del personatge dóna a aq uesta aproximació 
un caràcter de provi sionalitat total. 

Naturalment, he rellegit aquests dies la presentació que vaig 
fer de ls Escrit s de Mossèn Batlle, a ls deu anys de la eva mort, i 
la poste rior dels Nous escrits de Mossèn Batlle, uns quatre anys 
després. I , cosa estranya, però així ho he de confessa r, subscric 
pràcticament la to ta litat del que a llà d ic: 3\ ui tornaria a dir el 
mateix . No hi ha ni una sola afirmació importan t de la qual em 
faci enrera; però, naturalment, seria una m ica absu rd que tornés 
a repe tir a ra e l que vaig escri u re fa deu o quinze anys. 

Per a ixò he ret un esforç per anar una mi ca més enllà en la preo 
sentació d'aques t personatge tan singular i per inten tar entendre') 
en la seva situació històrica, cosa que pe r fo rça m'o bligarà a si-
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tuar-Io en relació amb el moment present , tal com veig jo aquest 
moment present. 

La llibertat espiritual 

Voldria insistir en dos punts de la personalitat de Mossèn Bat
lle. El primer és la seva llibertat espiritual, l'extraordinària J1i ~ 

bcrtat espiritual d'aquella persona. El segon la fid elitat a l'Esglé· 
sia. «La paraula de Déu us farà lliures»: aquest podria haver estat 
el lema de Mossèn Bat lle; ara bé, la paraula lliure en ci contex t 
històr"ic en què vivia Mossèn Ba tlle, la relaciono i l'he de relacio
nar per força amb la paraula «liberal». I com q ue aquesta paraula 
està carregada de connotac ions dc tota mena i , en general, nega
tives, per totes bandes, jo intentaré explicar e l que vull dir quan 
dic que Mossèn Batl le era un home libera l. 

Liberalisme racional 

Era, en primer lloc, un home que creia en la raó. Era enorme
ment racional i estava en un corrent espiritual allunyat de tot 
pseudo-misticismc, de tola exaltació radical de qualsevol tipus. 
Repre ndré, per a s ituar-lo, la tesi de Vicens j Vives, que crec esscn· 
cialment vàlida i que ens diu que el catolicisme català, cansat del 
camí sense so rtida del radicalisme carlí, camí que es va veure molt 
clar que no tenia sortida en la darrera guerra carlista, va decidir 
segu ir unes altres vies. El sentit fonamental d'un home com c i 
Doctor Torras i Bages era aquest. Recordeu fins a quin punt a la 
Tradició catalana el Doctor TOJTas valora els dominics, que poden 
representar la racionalitat, enfron t de figures com Ramon L1ult 
que poden representar un mi sticisme més o menys exa ltat. AI 
meu entendre el Doctor Torras s'equivoca en la va loració de 
la tradició catalana, però en la nostra perspectiva això és in· 
diferent; e l que interessa veure és la gran connotació històri
ca d'això: e l Doc tor Torras és un racionalista : és un home que 
fuig de pseudo-mísliques radicalitzades: tots sabem com darre
ra aquestes pseud~místiques s'amaguen la major part de vega
des, per no dir sempre, interessos materials i realitats de tipus 
econò mic i social molt concretes que afloren precisament a tra· 
vés d'elles; la pseudo-mística carlina tenia aquest rerafons, i el 
Doctor Torras és un cristià que veu que això no va, que cal bus
car un altre camí, i agafa un carni de racionalitat. Jo em penso 
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que aquesta actitud en llaça amb una actitud general de l'Església 
en aquell moment i que cal lligar la Tradició ca /alana del Doctor 
TOlTa s amb el ges t de Lleó XIII quan diu als catòlics francesos 
que han de jugar, que han de jugar dins d'aquell règim la ic, absur
dament anticlerical, que funcionava a la França de finals de segle. 
Lleó XIII ve a dir als catòlics francesos que no es poden tancar 
en unes posicions de radicalisme a ultrança s inó que han d'ésser 
al món, que han de participar, que han de coHabor3J", amb una 
coHaboració (enteneu-ho bé!) que no sigui una claudicació. «No 
demano que els traieu del món, sinó que els lliureu del mal •. 
En darrer terme és la mate ixa actitud que han pres els darrers 
papes davant dels règims de tipus comuni sta, ideològicament a teus: 
he li de juga r. No hi ha més remei, l'Església ha de j u ~ar on sigui 
i ha de jugar amb plena racionalita t. 

En aquest ambient neix i es forma Mossèn Ba tlle. Aquest és, 
a l meu judici, un fe t fonamen tal. 

Ara bé, si anem a buscar les arrels més llunyanes d'aques t 
fet , la seva significació profunda, què representa l'actitud del 
Doctor Torras i què representa e l gest de Lleó XIII, trobarem que 
en darrer terme suposen l'assum pció de lot allò que hi havia de 
bo i positiu en el gran moviment doctrinal de la revolució fran· 
cesa, que ('l1l1al).d t .. 111 JiIl...L.t ... ll.L.llt ..lmb la gent del XVlll, amb la 
IHustració, que enllaça al seu torn, molt més enllà , amb una men
talitat que pot ésser Ja mentalitat d'E rasme en un moment e n 
el qual s i hi hagués hagut aquesta obertura (jo diria, aques t to
misme), aquest creure que la raó és quelcom que no solament no 
està renyit amb la fe, sinó que la fe , si no abso rbeix la raó huma
na, es converteix neccssàriament a la llarga cn un fana tisme, pot· 
ser ens hauríem es talviat mol ta sang i moltes ruptu res doloroses, 
Enllaça amb un corrent profundíssim que ca ldria fer arribar a 
Sant Tomàs, que és l'home de la raó. 

I si existe ix i és vàlida la raó humana, pot exis tir un progrés 
humà: la raó és capaç de millorar cl món; aquest és un fe t cla
ríssim d'cxperiència, Però ho és també que és capaç de destruir· 
lo, d'utilitzar el s mateixos instrumen ts, ciència i tècnica, amb els 
quals pot millorar e l món, fer·los servir per destruir·lo. La fe en 
la raó comporta la fe en un possible progrés. Progrés possible, no 
necessari. Només els pseudo-místics radical it za ts de la raó hi 
creuen, irracionalment, en e l progrés necessa ri. 

Mossèn Batl le era un ho me que creia en la raó, cre ia en la pas· 
sibilitat de progrés i quedava apartat de qualsevol fanati sme i de 
qualsevol pseudo·mfstica, Era, en conseqürtncia (i no em feu des· 
envolupar el perquè d'aquesta conseqüència), un home em inent· 
ment cívic, com ho era l'època. Mossèn Batlle queda inse rit ple-
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mlment en e l bo i millor de la seva època, aquesta seva època que 
podem representar en altres camps amb un Prat de la Riba, amb 
un Fabra, amb tanta gent que va vIu re aquelles dècades glorioses 
per a la història de Catalunya, les tres primeres d'aquest segle 
(extraordinàries, e ls valors de les quals encara no copsem prou 
bé). Mossèn Batlle hi era dins, a pesar de les rèmores que ell ma
teix portava d'èpoques anteriors. Per exemple, essent ell estudiant 
va anar a fer soroll quan Canalcjas intentava fer aprovar aquella 
llei que se'n deia Llei del .Candado», que els medis clericals 
van considerar atemptatòria per a l'Església, però que avu i ningú 
que miri racionalment i fredament no podria dir que fos una lle i 
sectària. Que Canalejas era un home honest que in tentava posar 
ordre a una s ituació incorrecta, prescindint del fet que fos més 
o menys an ticlerica l, avui dia cap historiador seriós no s'atreveix a 
negar-ho. l Mossèn Batlle estudiant, com tants d'altres, va anar a 
rer soroll contra aquest intent. Però a pesar de les rèmores, ¡'Es
glésia catalana es va anar alliberant del que en podríem dir la 
seva mundani tat. Així ho demostren una sèrie de noms. Mossèn 
Ballle no el podem comprendre si no pensem en mossèn Norbert 
Font i Sagué, mossèn Frederic Clascar, amb el pare Bamola, amb 
el pare Mi quel d'Esplugues, amb el canonge Llovera, amb el doc
tor Cardó, amb el doctor Carreras, deixeble directe del doctor 
Sardà i Salvany, l'aulor de E/ /iberll/ismo es peclIdo. És extra
ordinari com aquella gent va arribar a trencar amb e l que ent re 
nosaltres en podem dir «carquisme» i amb uns interessos que no
més ex ternament eren els de l'Església de Jesucrist. 

En aques t clima es va moure i es va desenvolupar Mossèn Batlle. 
La seva llibertat espiritual era la d'un home que havia enllaçat 
amb una llargu íssima tradició d'homes que esti maven per damunt 
de tot la visió de l'home raonable i lliure, i dels quals, per què 
no?, podrien ésser símbol els doctrinaris de la Revolució France
sa. Si no m'erro, va ésser Pau VI, el denigrat, el primer que va 
elogiar en documents públics aqueUs homes que havien somniat 
(i els grans somnis sempre són nobles) un estat, un país de ciu
tadans lliures, iguals en deures i drets, responsables i fraterna ls . 
Com després això no es va realitzar, com les utopies no es rea
litzen, com els grans somnis degeneren tantes vegades en coses 
desagradables, en tiranies, és una altra història. 

Aquella generació que enllaçava amb una llarguíssima tradició 
que posava la llibertat espiritual de la persona com a ideal humà 
suprem, potser no n'era totalment conscient d'aquest fet. Però sí 
que ho sabien en un darrer terme, i ho sabien per un motiu que 
els que no heu viscut aquella època difícilmen t podeu compren
dre, un motiu que he insinuat abans i que és e l següent: aquella 
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va ésser una poca de diàleg CI VIC i civil itza t entre persones que 
pensaven diferen t; a la nostra terra, entre catòlics i no catòlics: 
ho mostra el fet form idable i difícil de repetir sense ca p mena de 
reticència, com no el tenia en aquella època, dels Cam paments Ge
nerals de Catalunya, on convivien confessionals i no confess ionals 
i on la missa se s imultanejava amb uoa conferència per als no con
fess ionals, i després, Mossèn Batlle i el conferenciant, que hauria 
pogut ésser, per exemple, un Rovira i Virgili, anaven a esmorzar 
junts i parlaven com persones civilitzades. Aquest clima cfvic va 
viure Catalunya aquells anys, un clima que no hem retrobat des
graciadament després de les radicalitzacions que s'han succeït a 
partir del 36. Un clima que jo voldria evocar en certa manera aquf 
davant vostre, sobretot davant els que no l'heu viscut; voldria que 
us féss iu càrrec que això po t existir, que pot existir un diàleg 
sense dobles intencions, sense aspiracions de poder que ho false
gen tot, sense el que ara en diem «submarins ., que van sistemà
ticament a minar i destruir les institucions prostituint e l diàleg 
cívic. Sense, en resum, aques t joc brut que tan car ens ha costat 
aquests darrers quinze anys. L'essència de l'esperit liberal era una 
racionalitat que comportava el jugar net, i aquest jugar net que 
varen aprendre tants capell ans i tants catòlics en la nostra terra, 
era patrimoni també de molts no catò lics, potser en profunditat 
més cristians del que nosaltres pensem: uns i altres, capaços de 
dialogar civilment. 

Liberalisme I transcendència 

Ara bé, jo penso que aques t clima estava minat per la seva 
mateixa base. Potser hem de fer ara una incursió fora de Cata
lunya. Catalunya era un oasi, potser perquè venia del no-res, pot
ser perquè els anys deu i vin t hi havia un entus iasme i una 
coHaboració formidable entre gent de diferents estaments, potser 
perquè hom era prou conscient que estàvem construint un pais. 
Però hem de pensar que mentre nosaltres estàvem construint un 
pais Europa iniciava la seva autodestrucció en la primera guerra 
mundial. Si nosaltres pensem en les grans figures europees i en 
els grans conversos del moment, ens adonarem que aques t am
bient liberal tan bonic ja s'anava podrint. Perquè el racionalisme 
sol, la idea de progrés sola, està condemnada (i els de cap més 
clar ja ho van veure aleshores) si no és assumida en la transcen
dència religiosa . Això explica que gen t com Péguy, com Chesterton, 
com Belloc, i cito tres grans figures, provinents del camp obert i 
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op timista del racionalisme liberal, passessin a una actitud que, 
sense deixar en cap moment d'ésser racionalis ta, va donar testimo
ni del fracàs de tot racionalisme no inseri t en la tran scendència. 
Varen donar testimon i de l fra càs de l'ideal del ciutadà, que ha
vien recollit , a t ravés dels doctrinari s de la Revolució Francesa, 
de la tradició greca-lla tina, s i se n·excloïa la transcendència cris
tiana. E l tes timoni d'aquests grans conversos de primers de segle 
ha continuat. malgrat la censura de ls grups que controlen el po
der inteHectual i la «cultura». T darrerament és un tes timoni que 
donen tant e ls cristians com e ls no cristians. Permeteu-me citar 
el «Plaidoycr pour l'Europe décadente» de Raymond Aron , un 
jueu , fi lòsof i economista profund, liberal impenitent, agnòs tic to
ta l, que a rriba a dir que la I}lustració i Ja Revolució Francesa 
portaven en elles mateixes ci germen de la seva descomposició en 
tota mena de totalita rismes, per manca d'una visió transcendent 
de la vida. ~s impressionan t trobar això en un home que no és 
cristià i que, a més, ha estat l'home que sempre i en tot moment 
ha plantat cara a l terrorisme inteHectual de Sartre i a ls innom
brables sofismes amb què aquest ha intentat fonamentar en ¡'a
xioma de la radical llibertat de l'home uns humanismes que no 
podien deixar de dur a la tirania: ]'home que ha desmunta t peça 
a peça, en una anàli s i exhaustiva, ]a «Cri tique de la raison dia
lectique» amb e ls seus «Marxismes imaginai res}}. 

Em penso que cal adduir encara un altre test imon i per a aca
bar de situar la qüestió. Un cristià, un convers que ha mort ara 
fa dos anys i sobre el qua l, vergonyosament, els nostres «homes 
de cultura» callen: Maurice Clavel, «chr..!tien de gauche» (que és 
cI contrari de «chrétien-de-gauche»), ha anat pot ser més enllà que 
ningú en l'anàlisi del que passa, sense transcendència religiosa, 
amb aquel1s ideals cn e ls quals hem estat formats: la l1ibertat, el 
progrés, la racionalitat, e l civisme, el diàleg. Ideals en e ls quals 
no podem deixar de creure sense que quelcom s'estripi en nos
a ltres, però en els qua ls els anys cinquanta ja no pod íem c reu
re, s i no anaven acompanyats d'alguna cosa que e l racionalisme 
harmònic, mediterrani , optimista, en el qual fe i raó es conjuga
ven fàci lment, propi de Mossèn Batlle, no ens donava ni ens po
dia donar. 

Recordo una anècdota que us explicaré per intentar aclarir el 
que vull dir i no acabo de saber expressar. Va sortir una vegada 
un llibre que potser a lguns de vosaltres capellans recordareu i 
que es titulava «Toda s me llaman padre»: era d 'un sacerdot ame
ricà, un llibre intranscendent, semblava, una mica a Ja Fulton 
Sheen o corn «Siguiendo mi camino». Mossèn Batlle em va d ir e l se
güent en veure com jo l'agafava: «La vida d'un capellà és molt 
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més pròxima a això que no pas a l "Jou mal d'un curé de cam
pagne" de Bernanos». Aques ta frase m'ha quedat gra vada. Berna
DOS és evidentment un testimoni claríssim del fracàs absolut de la 
raó humana i de tota idea de progrés que no vagi im mersa en la 
transcendència religiosa. Mossèn Batlle el coneixia (què no co
neixia?) . I quan em va dir d'una manera tallant, aquella manera 
que ja sabeu que era e l resultat d'una convicció molt profunda i 
molt meditada: . la vida real d 'un capellà s 'acosta molt més a això. 
a propòsit del que a mi em semblava un ll ibre banal, vaig intuir, 
i hi he segui t pensant moltes vegades, que també hi ha un perill 
en el refús d'un racionalisme harmònic, potser aparen tment banal. 

Qui tenia raó? On és la verita t? Com és que em costa tant de 
llegir les noveHes de Bernanos i de Clavet i, en canvi , trobo sem· 
prc coses noves en e ls assaigs. lan racionals, de l'un i ¡'altre? l!s 
pot ser per aquesta profunda contradicció que la frase de Bem anos 
que més a fons m'ha arribat és «no sabeu com l'he est imat aquest 
món que dieu que em complac a criticar! » i de Clave1: _torno al 
meu rengle de cristià qualsevol i demano que m'hi oblideu »? 

Mossèn Batlle parlava de la «nostra gent" i deia que «l'escol· 
tis me ha fet una gent que està molt bé •. Nosaltres li contestàvem 
que el món necessita herois i sants. Ell s'arronsava d'espatlles . 
Ell va morir com un heroi i com Ull sant. Hem arribat nosaltres 
a ésser «una gent que està molt bé.? 

Es và lid o no l'optimisme cívic de Mossèn Batlle? O bé cal
drà, després de les mon struos itats del nostre segle , que els que 
quedin es ves te ixin de sac i facin, a cri ts , penitència pública? 

Fidelitat a l'Església 

El segon punt que vull comentar és la fidelitat a l'Església. No
més en diré una cosa. Com a preàmbul, recordem que la fideli ta t 
a l'Església que tenia Mossèn Batlle e ra absoluta, to ta l, radical. 
I era una fide litat perfectament lúcida: en certs moments de 
confidència personal, quan ell sabia que no podia causar cap es
càndol, quan confiava suficientment en la persona (molts de vos
altres en sou testimonis com jo) , la crítica que fe ia de les insti tu· 
cians ecles iàstiques o eclesials era molt més dura que totes les 
banalitats que ara es diuen contra e ls bisbes i contra l'Església 
inst.itucional. Era molt més profunda i anava molt més a fons 
possiblement perquè era una crítica exclusivament racional. Ara 
bé, dubto que mai, absolutament mai, fe. el que en podríem dir 
un acte d'escàndol corn els que avui han arribat a ésser el nos-
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tre pa de cada dia . Per què? Senzillament, perquè era un home in
teHigent. No hi ha res més estúpid que aquesta crítica sistemàtica 
de l'Església a què estem sotmesos, perquè demostra que qui la 
fa no ha comprès absolutament res de l'Església. 

Quan Cheslerton parla de la fund aci6 de l'Església diu que Je
sucrist no va triar e l brillant i místic Joan ni l'eficient Mateu. Va 
triar un covard, va triar Pere, que l'havia de negar. Qui no entén 
què hj ha darrera d'aquest fet no entén l'Església i no merei, 
més que un del s solemnes «burro! » amb què ens obsequiava de 
tant en tant Mossèn Ba llle. 

e.s que hi hauria quelcom més horrible (pensem en Calví), que 
una Església perfecta en la seva estructura i en els seus jerar
ques? Qui de nosaltres s'atreviria a acostar-s'hi. :E:s perquè no ho 
és, de perfecta, que és cosa nos tra: és perquè el bisbe és un pe
cador vulgar com jo, perquè necessita igual com jo, més que jo, 
de la gràcia, que mereix que el respecti. La crít ica sistemàtica 
de l'Església institucional revela la incomprensi6 essencial del fet 
que Crist ha vingut pels pecadors i no ha format una societat 
de nens bonics que s6n, ells, els redemptors del món. Jes ucrist és 
de tothom i l'Església l'ha fundat així, assumint totes les misè
fie s i les limitacions humanes. 

D'on ve aquesta crítica estúpida de l'Església? Ve de quelcom 
de què Mossèn Batlle no participava en absolut: del ressenti
men t. l aquí hem de tornar a pensar en el fracàs de tot raciona
lisme, en Max Scheler i en la censura que fa que ni buscant-lo 
amb lupa es trobi a Barcelona el seu estud i que desquali fica de
finitivament el marxisme. El ressentiment és c i motol- de tota 
crít ica reben ti sta. I la seva font última és la no acceptació que 
tots plegats pertanyem, en darrer terme, a la massa comuna dels 
pecadors. 

L'escoltisme 

Podríeu dir-me que no he parlat gens de l'escolti sme. En rea
litat n'he parlat molt. Explicitaré només dos punts: 

Primer, que no crec en la possibilitat d'un escoltisme fonamen
tat en el ressentiment. Per tant, sobre la crítica sistemàtica, sobre 
el rebentisme, sobre qualsevol explícit o implícit «nosaltres ho fa
rem més bé ». Potser la meva generació té una part de culpa en 
l'ensulsiada posterior per haver estat la primera que va ten ir com
plex de «tios ferms ». L'escoltisme només pot ésser muntat da
munt d'un optimisme còsmic i vi tal, podríem dir. Tampoc no es pot 
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muntar l'escoltisme sobre un complex de culpabilita t, tan empa
rentat amb el ressentiment. Per fer escoltisme cal creure en pro
funditat que, amb tots els nos tres pecats a coll-i-be, amb tots els 
nos tres eno rmes pecats a coll·i-be, la gran civilització, la més gran 
que existeix al món és la nostra. La que comença i té les arrels a 
Grècia, a Judea i a Roma i en Ja síntesi de la qual cal incloure 
e ls ¡Hustrals del XVIII, els doctrinaris de la revolució i un cert 
tipus de revolucionari noble que ha existi t durant e ls segles XIX 

i xx. Si no cre iem en aq uesta gran civili tzac ió, l'escolt isme no té 
sen tit. Mn. Ba tlle hi c re ia, com Baden-Powel\. 

Amb això, repeteixo, no excloc els pecats, tan intencionada
ment inflats en aques t moment (com si els as teques fossin filles 
de Maria i els reietons africans no s'enriquissin amb el tràfi c 
d 'esclaus) de la colonització i la descolon ització. 

Segon: no es pot fer escoltisme sense es tructura formal, i, 
en especia l, sense llei. Us donaré una altra anècdo ta de Mossèn 
Ba tlle. Una vegada li pa rlava jo de com enfoca r una classe de 
moral i em va dir e l següent, més o menys : «Mira, en un es tudi 
una mi ca per sobre, a l'engròs, la ll ei de Moisès, entens?, el que 
se'n d iu la lle i de Déu. Ara, s i vols ana r més a fons, agafa la lle i 
escolta». De moment em vaig quedar parat. Només de mo ment. 
En efecte, hi ha en la llei escolta una finor espi ri tual que no hi 
era ni hi pod ia ésser en el codi d'aque lls fugitius d 'Egipte , que, 
per molt escollit s d"c Déu que fossi n, no de ixaven d'ésser més aviat 
elementa ls i b rètols. Nosaltres teni m un pòsi t molt lla rg de civi
lització. E n cap aspecte la lle i escolta s'oposa a la ll ei de Moi
sès: la comple ta, la m illora , l'afina. 

Per a fe r escolti sme cal creure en l'escoltisme i en la lle i escol
ta, fruit madur de civilització. Poques coses hem vi scut més des
tructores , aquests darrers temps, que la moda de l'anti-formali sme 
(una altra forma molt pitjor de fo rmalisme) i l'exaltació d'una 
cosa que en diuen llibertat i no és més que dissolució de l'home. 
Tota civilització es concre ta en formalismes. Són el s animals, les 
plantes i la matèria inerta que fun cionen abandonats a llur natura. 

InteHigència i caràcter 

Darrera nota per a s ituar his tòricament Mossèn Batlle : va veu
re, clarament, els anys 27-29, quan es va enjoncar amb l'escoltisme 
d'en Bati sta i Roca, les insuficiències de l'escola. Ell havia comen
çat a l'Escola Nova, amb la doctoressa Montessori. I es va adonar, 
potser perquè era un professor extraordinari, que l'escola era in-
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suficient. Hi va haver aquells anys una polèmica a Barcelona, una 
sèrie d 'articles de diari , sobre inteBigència i caràcter. Va partici
par-hi una pila de gent. Batista i Roca va ésser l'home que més 
va defensar la formació del caràcter com a prioritària, més im
portant que la formació inteHectual que bàsicament dóna l'es
cola. L'essencial per a ell i per als que el varen seguir en l'escol
tisme, com Mossèn Batlle, no eren els coneixements i les parau
les, sinó les persones. Però seguir per aquest camí ens portaria 
a investigar què entenia aquella gent per persones. Disquisició 
que ara ens portaria massa en ll à. 

• 
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ANUNCIANT LA FE 

I FENT ESGLÉSIA 
JORDI BONET I ARMEN GOL 

L'escoltisme, moviment internacional 

L'escoltisme és un Moviment internacional. No ca l pas fer-ne co
mentaris ni demostrar-ho. No ens podem, doncs, est ranyar que 
de bell antuvi l'esco ltisme catal à cerqués el con tac te amb l 'ex
terior i que això es fes més fàcilment amb els nostres veïns fran· 
cesos. 

Mn. Batlle, que ja havia enviat en J . Munné a Chamarande l'any 
1935, va conèixer l'escoltisme sui e ls anys 37-38 i, malgrat les 
dificultats inherents a la guerra mundjal. sovin tejaren ajudes i 
contactes entre escoltes pel anys quaranta. Al Jamboree de 
Moisson hi ass istiren vivint l'aven tura els amics Aguadé i Mn . Ro
vira Tenas. Després un pe tit grup va ser present a Bad-I schell . 
Calia rer quelcom per a donar-se a conèixer, per aprendre, per 
connecta l ' , en l'aïllament tan marcat que es vivia. 

Sabíem i intuíem que unes associacions escoltes importants, els 
. Scouts de France. , la FSC (Federació escolta catòlica) belga i 
"ASCI (Associació d'escoltes catòlics italians) practicaven un escolo 
tisme pel qual ens sentíem atrets i que crèiem vàlid per a nos
altres. 

Durant l'any sant composte I-l à Mn . Batlle i algun s escoltes van 
presentar-se a Santiago amb els xicots uniformats. Això permeté 
connectar amb un personatge importan t, Mons. Pignedolli, con
siliari general de l'ASCI i posteriorment secretari de l'Any San t 
de 1950, cardenal i amic personal i coHaborador de Pau VI. 

Els anys 50 

L'any 1950, en ocasió del pelegrinatge de Montserrat a Roma, 
es mantingueren contactes importants. Mons. Pignedolli i els caps 
de l'ASCI, que sabien amb qui tractaven, van obrir-nos les portes 
al Campo San Giorgio: Ja trentena d'escoltes que hi anàrem fó
rem rebuts i trac tats de manera immillorable, fins al punt que, a 
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l'acte de la proclamació del dogma de l'Assumpció, l'escoltisme ca
tòlic català actuà, conjuntament amb l'Asc r, en el servei de la pla
ça de Sant Pere. Molts recordaran també que els escoItes, vestits 
d'uniforme, portàrem una imatge de la Mare de Déu de Mon tser
rat, que va ser col'locada a la seva església després d'haver-la be
neïda Pius XII. Això fou una satisfacció per a Mn. Batlle, a la 
qual s'afegiren les paraules d'encoratjament envers l'escoltisme 
catòlic que pronuncià el mateix Sant Pare. 

Mentrestant, a casa con tinuava la incomprensió. Però ni els 
fets del Montnegre (1954) ni la malaltia del Mossèn no foren obs
tacle perquè s'afermés la seva visió, tan coincident amb la que 
tenien els escoltes estrangers més propers a nosaltres . «Nosaltres 
amb els Scouts de France» . Aquesta era una definic ió seva ben 
expressiva d'escoltisme i de fidelitat a l'Església, una definició 
que amb pocs mots ho aclaria tot. 

Quan, la tardor del 1954, Mn. Ba tlle va engegar-me cap a aque
lla tasca que encara no m'ha es tat possible de deixar, el movien 
la preocupació de la continuïtat del reconeixement de l'Església 
jeràrquica per a la seva obra i la necessitat de la vinculació in
ternacional. També eren clars la catalanitat i el sentit d 'Església, 
que calia aconseguir costés el que costés. Els contactes amb els 
Scouts de France i la FSC de Bèlgica, els camps escola i l'embran
zida que portà la Ruta en són exponents claríssims malgrat tantes 
dificultats. 

A darrers de novembre de 1955, amb la mort de Mn. Batlle 
nomenat Consiliari diocesà d'escoltisme just poques hores abans 
del seu traspàs. s'inicià lentament la via que ens havia de portar 
cap a la creació de la Delegació diocesana d'escoltisme (DDE) de 
Barce lona, al meu nomenament de Comissari de Barcelona-capi
tal i Delegat diocesà. Tot el suport que ens van prestar el Dr. Nar
cís Jubany, Mn. Joan Batlles, Mn. Ramon Malla i tants altres, cal
drà que vagi coneixent-se. 

L'estiu de 1957 és un moment clau. Una invitació ens duu a 
participar en la Conferència Internacional d'Escoltisme Catòlic a 
Fàtima. Hi anaren en Ri card Pedra ls i en Manuel Subirà i hi ha
via representants de la majoria de països europeus. Per a nosal
tres fou la descoberta que e l que fèiem no es limitava només a 
quatre associacions amigues . Una sintonia i una ajuda incondi
cional ens fou oferta immediatament. 

Per això, férem tots els esforços necessaris per a mantenir la 
relació. Acudírem a Viena i a Lugano; fórem presents en la cons
titució formal de la CICS (Conferència internacional catòlica d'es
colt.isme), a la qual demanàrem tímidament el nostre reconeixe
ment. M. Rigal i H. Fischer, A. Braun i E. Duvigneaud varen do-
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nar-nos la mà. Els Scouts de France no dubtaren d'ajudar-nos tot 
enviant els millors dels seus caps a dirigir camps escola a Cata
lunya i oferint-nos gratuïtament els seus cursos, els seus llibres i 
la seva experiència. 

Els anys 60 

No cal, doncs, estranyar-nos que, pel 1961, ens vegéssim en cor 
d 'acollir el Il'. Consell de la CI CS a Barcelona. Fou una empresa 
agosarada a la qual posàrem el coll moltes persones. Vull fe r me
mòria expressa d'en Josep Sans (a.c.s.), que en por tà el pes de 
l'organització. A Vallvidrera, a Montserrat, a la catedral, la presèn
cia d'una cinquantena de participan ts de bona part del món, amb 
l'Arquebisbe Cunial, llançan t la idea de la carta de l'escoltisme ca
tòlic, aqui a Barcelona. va ajudar-nos molt. Va ser alhora la con
solidació de la tasca realitzada i un suport ben positiu en el mo
ment en què vàrem emprendre l'aventura d'engegar un escolt isme 
de la mateixa mena per als pobles d 'Espanya. 

La creació de l'OICEC i la confiança del Or. Enrique i Taran
eón, que me'n féu Director, al cos tat del naixement d'iniciatives 
a través d'agrupaments i d'unitats, l'interès dels Escolapi s que ens 
deixaren el noviciat d'Abelda i les seves escoles arreu de l'Estat 
Espanyol. La coincidència d'un Eladi Homs a Mallorca amb els 
Marianistes de Madrid i amb veus amigues a la Corunya, Sevilla 
" Salamanca ... tot plegat anà creant uns lligams que s 'aprofundi
ren de mica en mica . 

Són uns anys en què ens sen tim encoratjats pel carisma del 
Papa Joan i els seus mots afinadament dirigits a nosaltres. reco
manant-nos «una paciència activa », i per l'esperança del Concili 
i de Pau VI, bon coneixedor de l'escoltisme. Es creen les Guies 
Sant Jordi, on la Rosa Maria Carrasca aporta la seva energia i e l 
seu talent. A Barcelona, durant la primavera de 1965, té lloc el 
petit congrés de la CICS, que m'elegeix membre del seu . bureau». 
Són també anys de publicacions escoltes a través de diverses edi
torials: uns i altres ens hi llancem agosaradament. 

Per la Pentecosta de 1963, amb motiu del Il'. Congrés de la CICS, 
acudírem a Jambille una nodrida representació. Entre els 700 caps 
que hi participaren, Minyons Escoltes procurà fer notar la seva 
presència. Ens hi acompanyaren, empesos per l'OICEC, gent del 
País Basc, de Madrid. d'Andalusia i d'altres indrets. Aquesta pre
sència fou també molt important l'any 1967 a Roblenc (República 
Federal Alemanya), on per primera vegada intervinguérem en la 
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direcció de ponències o taules rodones. En ple Concili , uns mots 
rebuts del Sant Pare palesaven com l'escoltisme catòlic havia in
tervingut eficaçment en la renovació litúrgica. concretament en 
la recerca i renovació de la vetlla pasq ual. La nostra assistència 
a les activitats internacionals, al camps escola d'arreu, a GilIvell
Park, a ls d'ITT, i la participació, cada vegada més nombrosa a ls 
Jamboree, Marthon, al cinquantenari i a les jornades de Consilia
ris de Copenhaguen conjuntament amb la CICG (Conferència inter
nacional catòlica de gu iatge), varen anar colocant-nos en una posi
ció cada cop més activa en el món de l'escoltisme i e l guiatge in
ternac.ional i, naturalment, van ser per a nosaltres una escola de 
vida de fe. 

Dificultats i encoratjaments 

Uns moments de dificultats vénen arran dc ,'elecció del Dr. 
Casimiro Morcillo, arquebisbe de Madrid, com a President de la 
Conferència Epi scopal Espanyola, i del Dr. Guerra Campos, com a 
Secretari. 

El Congrés dels La ics a Roma provocà una tensió amb les or
ganitzacions de 1'«Aeción Católica Nacional ». Aquestes tensions, 
que s'havien produït a Madrid uns mesos abans que a casa, a l'ho
ra de preparar la participació espanyola, van desembocar en una 
doble representació: l'oficial i la que formàvem tots aquells que 
d'una manera o altra estàvem integra ts en organitzacions interna
cionals. L'escoltisme i cI guiatge catòlic català fórem presents a Ro
ma, i cal sub rat llar que el suport que vam rebre de les diverses 
OlC (organitzacion s internacionals catòliques) ens ajudà a supe
rar els moments més difíci ls que ens esperaven. Perquè aviat es 
va produir el nomenament de l'arquebisbe Marcelo Gonzalez, amb 
la consegüent cam panya de «volem bisbes catalans » i els esdeve
niments que se succeïren acceleradament. 

Els mots de Joan XXIII , el consell d'a lgunes persones i la 
confiança i bona volun tat de moltes altres ens varen fer superar 
els obstacles. Em plau d'esmentar l'acollida amatent de Montser
rat (personificat per l'abat Aureli, els seus successors i la comu
nitat benedictina), del Dr. Manuel Bonet (que mai no va deixar d'a
consellar-me, a Roma o a Barcelona). del Dr. Jubany (que l'any 
1954, en vicia de Mn. Batlle, ja havíem visitat en companyia d'en 
Ricard Pedrals). de Mn. Ramon Torrella (que des del seu lloc de 
Consiliari dels joves d'A.C., a Madrid, va sostenir la nostra posició 
j va comprometre's en l'engegada del M SC com a fruit de la tasca 
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que la omc havia ana t fent per diverses diòcesis d'Espanya) . 
Entre els dirigents de Madrid, val la pena que esmenti Sal
vador Sanchez Tenln i Pepe Quevedo, que, com a presidents de la 
Junta «nacional_ dels joves d'A.C., donaren suport a l'escoltisme 
catòlic que a través de M SC configurava una nova manera de veu
re el mó n de l'educació a través del mètode escolta, en un plura
lisme ben difícil d 'entend re a la capital de l'Estat en aquells mo· 
ments i, també per bona part del seu episcopat. 

Aportacions de l'escoltisme catòlic català 

Jo crec que la contribució de l'escoltisme catòlic cata là fou de
cisiva a nive ll de tot l'Estat espanyol també pel que pertoca a l'e
ducació de la fe, la seva orientació i el seu aprofundiment. Hi 
ajudaren les publicacions en llengua cas tellana, al cos tat de les 
que es feien en cata là. Fou d'importància decisiva per a guanyar
ne molt s que la força del costllm i les influències a què estaven 
avesats haurien fe t derivar cap a plantejaments b en diferents, 
a llunya ts dels eixos sobre els quals nosalt res treballàvem i que 
van contribujr a infondre una dinàm.ica nova i renovadora i a 
crear un denominador comú , per diferents que fossin les proce
dències dintre el ventaU del que representaven aleshores els di
versos moviments de joventut. 

Un home decisiu en aques ta tasca va ser el sacerdot sevillà 
CarIPs Ros, consiliari amb el qual a partir de l'any 1967 vam ana r 
treballant totes aquelles idees que havien de ser assumides al llarg 
dels anys 70: educació seriosa, confessionalitat del moviment i 
arre lament al propi país. Ens hi aj udaren moltes altres persones 
i fóra llarg de voler refer·ne la llista : des de Txoni, al País basc, 
fins al professor Manu Lousberg, que l'any 1969 agafava e l timó 
de la CISC, i totes les vinculacions que els contactes internacionals 
ens havien anat proporcionant a Roma, a Patis, a BrusseHes i a 
Ginebra. Hi ajudà l'elecció de la Rosa Maria Carrasco, al cap de 
poc, com a Secretària General de la CICG i, sobre tot, l'embranzi
da i la proliferació de les unitats i les noves delegacions diocesa
nes d'escoltisme que anaven sorgint. Fou un fe t cabdal l'aprova
ció de l 'escoltisme catòlic a la d iòcesi de Madrid pel nou a rque
bisbe Dr . Vicent Enrique i Taranc6n, poques setmanes després 
del seu nomenament. 

Les relacions s'estengueren per l 'Amèrica lla tina, tant a nivell 
d'escoltisme com de guiatge, i la presència dels catalans de Mi
nyons Escoltes i Guies Sant Jordi va anar augmentant a Europa, 
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tot i els entrebancs que comportava la no pertinença a l'escoltis
me mundiaL 

Els anys 70 

Els anys 70, va fer-se necessària una participació activa a ni
vell in ternacional. Va aconseguir-se que el President de l'escoltis
me europeu, E. Duvigneaud, anés a Salamanca a veure què era el 
MSC. S'organitzà a Castellvell un camp escola que dirigien gen t de 
Ginebra en connexió amb Salvador Fernàndez. En la Conferència 
de ¡'escoltisme europeu a Viena s'obtingué el reconeixement d'una 
Federació d'Escoltisme a Espanya, que comprenia tres associa
cions: els . Exploradores de España », l'Escoltisme Català i el . Mo
vimiento Scout Católico ». Havíem aconseguit una solució dc com· 
promís, que reconeixia unes realitats existent s i un pluralisme. 
L'Escoltisme Catòlic Català -Minyons Escoltes- era de fet l'ani
mador del MSC. Mantenint-se dins l'Associació Catalana d'Escol
tisme i fidel al país, es comprometia en una empresa dirícil, però 
engrescadora: fer possible un escolti sme catòlic a nivell de tots 
els pobles d'Espanya, lligats per la fe, però respectuosos de les 
realitats culturals i nacionals diverses. 

l ara ens teniu al lloc de més responsabilitat de la CICS, amb 
el Pare Genís Samper, Vice-Assistent Eclesiàstic, anant amun t i 
avall -a l'Àfrica a Amèrica, per Europa- i tractant d'aportar allò 
que han esperat de nosaltres els que varen dipositar la seva con
fiança en l'escoltisme que Mn. Batlle va fer possible. I!s una 
obra difícil i enriquidora que comporta problemes i preocupa
cions, però també encoratjaments i sati sfaccions. Us podria par
lar hores i hores de la nostra tasca: un promig de cinc cartes dià
ries i milers de quilòmetres recorreguts. 

la nostra aportació a nivell internacional 

Quina ha estat, doncs, la nostra aportació a nivell internacio
nal a l'Escoltisme i al Guiatge catò1ics, al MSC, a la CI CS o a clce? 

Intentaré explicar-me. 
Amb uns lligams jurídicament molt febles, aconseguírem una 

força notable perquè el nostre moviment es basava en una entesa 
i un compromís espirituals. La nostra tasca ha estat estimada pe r
què la nostra feblesa ens enfortia. Lluitàvem certament contra 
uns poders forts , però teníem a favor nostre una coherència en 
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les idees, que convergien en una manera de veure el món i de 
creure en l'home i en e l seu alliberamen t, el qual passa per Je
sucrist. 

Les associacions de fora veien com aquí es progressava mal
grat les dificultats i com donaven fru it e ls plantejamen ts que 
en ers països de l'Europa occidental podien semblar nomé teòrics. 
Possiblement érem el banc de proves, en certa manera la punta de 
llança, d'un e coltisme compromès, per bé que sense es tridèn
cies, ferm en e ls seus principis, con scient que l'educació de )a 
ll iberta t només po t basar-se en e l respecte pels a ltres, en l'afirma
ció d'una fe i en l'arrelament en la pròpia comunitat, i que sols 
en la fidelita t a Catalunya podíem servir lleia lment cI desenvolu
pamen t dels al tres pobles hi spànics i contribu ir així a a por ta r 
quelcom de positiu a nivell universal. 

Jo diria, doncs, que ens hem ajudat mútuament: nosa lt res re
bent les aportacions d'estil, d'experiència i de refl exi ó d'anys i ge
neracions d'un escoltisme i d'uns països desenvolupa t ; e lls con
templant la realitat d'un moviment , mancat de recursos, però 
plenament compromès, que no comportava hores ni retribucions 
i estava disposat a renunciar a moltes coses per servir els altres, 
el país i l'Església. 

Em cal afegir, que moltes vegades m'he preguntat si no apa
rantàvem mo lt més del que realment érem i si potser no teníem 
més façana que altra cosa. Però és ben cert que sempre hem 
fe t una actuació conjun ta entre tots els qui hem anat sostenint i 
creient que e l Mov iment Escolta i Guies Sant Jordi era quelcom 
và1id --ens havia aj udat positivament a nosaltres mate ixos- que 
calia ajudar, encoratj ar i fer anar endavan t. Havia ervit , sens dub
te , servia i podia encara servir e l jovent català. Era una e ina 
clara d'enriquiment i de millor convivència entre el jovent d'Es
panya perquè no voli a imposa r res, s inó aj udar a fer créixer i 
assumir les pròpies responsabilitats d'una manera hannònica ba
sada en la raó i la pau. 

Fent Església militant 

Cada vegada que, en aquests anys de brega , m'he pregun tat en 
moments de dubte què hauria fet el Mossèn?, i he intentat seguir 
aquella intuïció, aquells conse ll s o el que se'm presentava com a 
mil lor camí després de llarga refl exj6, m'he sentit a prop seu i 
m'ha enfort it e l record d'uns mo ts curts i enèrgics, escrits amb 
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tota l'ànima per Mn. Batlle: .Som l'Església militant. i també 
. Aquesta lluita és la nostra educació • . 

Aques t camí, en què hem anat fent via 25 anys, és, em sem
bla, el que hauria mantingut Mn. Batlle. Així ho hem entès molts 
dels que, de jovenets i a ra ja madurs, hi hem posat tot el cor, el 
delit i la iHusió. Ho hem fet, goso dir per acabar, amb l'esperi t 
ben curull dels mots de l'oració escolta, sempre tan viva i actual. 
ella ens ha ajudat fonamentalment en aquesta lluita . 
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L'ESCOLTISME QUE HEM FET 

I QUE VOLEM FER 
GENIS SAM PER 

Després de vint·i·cinc anys de singladura val la pena que el nos· 
tre escoltisme doni la seva imatge. L'escoltisme que nosaltres 
volem fer, el que hem maldat per rer durant tants anys, no és 
si mple joc d'infants, encara que a estones ho pugui semblar. L'es· 
coltisme va néixer per una insuficiència de l'educació escolar. Pel 
fracàs de l'educació escolar, va dir Baden Powel!. Ens és igual: 
si tuem·lo entre la insuficiència i el fracàs, i tindrem què vol ser 
l'escoltisme. Amb paraules del nostre temps potser podríem dir 
que l'escoltisme va néixer seriosament com una alternativa edu
cadora. l allò del . temps lliure», què? Quan em diuen que som 
ara un _movi.rnen t de temps lliure», se'm susci ta inevitablement 
el record de quan érem a escola i ens enviaven al pati a jugar 
perquè no enredéssim a classe. No és això el que s'havia proposat 
l'escoltisme. Davant d'una escola on el mestre pot més que el noi, 
on a aques t li toca d'escoltar i aprendre, en lloc de fer i jugar, 
d'una escola que sembla feta per a integrar en la societa t urba· 
na, nosaltres, e ls escoltes, tornem als camps i a la muntanya; da
vant d'una escola que posa l'accen t en els ensenyaments i els 
coneixements, en la qual es privilegia la inteHigencia. els escoltes 
hem tornat a potenciar el noi , perquè, encara que de vegades ho 
semb1i , l'escoltisme no són els caps. I fer escolt isme no és «portar 
nois». 

L'escoltisme és el noi. Nosaltres li hem dit que ell pot edu· 
car-se, que és e l protagonista de la seva educació, d'aquesta edu
cació que, deia Baden Powel, és com preparar-se per a remar i 
portar ell mateix la seva barca el dia de demà, i no precisament 
en la direcció en què la portin els corrents on haurà de viure, sinó 
per a travessar d'una vorera a l'altra. Nosaltres hem potenciat 
abans de tot el caràcter, la personalitat: volem persones que tin· 
guin unes responsabi litats reals. La frase de Mn. Batlle que ha 
esdevingut per a nosalt res més cèlebre i més coneguda és ' pren· 
dre gust per les responsabilitats •. El text modem, de la nost ra 
Llei Escolta, remodelat però no rebaixat, quan diu que «tot ho 
farem entre tots» no vol dir s inó que les coses les faran a par
tir de la responsabilitat de tots i de cadascun . 
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L'escoltisme, una vida 

L'escoltisme neix d'un convenciment i d'u.n optimisme que rat
lla amb la fe: el noi té un lloc en la bastida d'aq uest món i nos
altres li donem la joia de viure aquesta vida com lloa empresa 
iHusionada, com un projecte: «tu ets el qui et fas capaç i tens 
un paper en aquest món a fer •. Això és l'escolUsme; i no pas una 
activitat qualsevol d'entreteniment educatiu en e l temps lliure. 

Sabeu per què fem l'escoltisme en «temps lliure»? Doncs per
què no ens n'han deixat més : l'allre pertany a l 'escola i al tre
ball. IÒs llàstima que es parli d'escollisme com si es tractés de 
dues hores cada dissabte a la tarda, d'unes sortides de caps de 
setmana, d'un camp per Pasqua i un allre un xic més llarg a l'es
tiu . No, ¡'escoltisme abans de tot proposa al noi una manera de 
vi ure i de ser que va més enllà dels temps de «pràctica » i de reu
nió al cau, que ocupa i preocupa tota la vida del noi i del grup. 

Amb l'escoltisme passa com amb la religió: també hi ha qui 
confon la fe de tota la vida amb la pràctica religiosa dominical. 
Precisament, l'escoltisme que ha tret l'educació de l'encaixament 
escolar, també ha vis t clar que una religió de mitja hora setma
nal cra una trista caricatura de re ligió i de fe . Educació i fe , grà
cies a l'escoltisme, es juguen ara en uns nous marcs referencials , 
com són la natura i la història personal i del grup. S'ha dit i re
petit que, implicant la fe en l'escoltisme, ens hem aprofitat de l'es
coltisme i hem atemptat contra la unitat del moviment escolta 
mundial. Val la pena que j us ti fiquem la nostra opció per un es
coltisme, moviment d'Església. 

Confessionalitat 

El nostre escoltisme és un escoltisme que reclama un temps 
i uos espais per a viure la fe i per això hem pres el risc de 
constituir-nos en una associació catòlica d'escoltisme, és a dir, els 
catòlics escoltes ens hem agrupat en associació perquè necessi
tem també parlar, en l'escoltisme, de la nostra fe, i no pas com 
un afegitó més, sinó perquè per a nosaltres cI'educació, l 'allibe
rament de l'home passa per Jesucrist». I perquè, d'això, n'hem 
de poder parlar i en això hi hem d'involucrar tota l'educació, per 
això hem cregut que valia la pena ser associació. Després ha vin
gut el nom de «confessional», que se'ns ha quedat petit. I han vin
gut to ta una sèrie de problemes, el principal dels quals és «com 
es viu avui la fe? _, 

28 



Amb aquesta etiqueta i amb aquesta fórmula institucional, nos
altres hem fet la singladura de vint-i·dnc anys , la mort de mos
sèn Batlle coincideix precisament amb la voluntat de constituir· 
nos «Minyons Escoltes» i uns anys després també «Guies Sant 
Jordi •. 

25 anys d'escoltisme 

Hem fet una singladura de vint+cIDc anys. Primer, el vent bu· 
fava de popa i inflava les veles: cordem i anàvem de pressa. L'any 
1958 teníem quaranta agrupaments més que ara, el mateix nom
bre de nois que ara, molts menys caps per fer la feina i el doble 
de consiliaris que ara. 

L'escoltisme marcava el país. Comptava amb tota l'esperança 
desvetllada pel Papa Joan, pel Conci li , per la reforma litúrgica; 
connectava amb les millors experiències i realitzacions. Eren els 
grans moments de la fidelita t al país : ens sentíem . Poble i Es· 
glésia •. Eren bonics aquells temps! Fins aquella semi-clandestini
tat i la impressió que se'ns perseguia, donaven un cert aHicient. 
Valia la pena ser escolla. No discutíem pas si havíem de portar 
ensenyes i uniformes: era agosarat, provocatiu. No ens sentíem 
pas ridículs, ni ens n'avergonyíem. Després e ls vents han bufat 
d'altres bandes i han aixecat altres onades, e ls temps han estat 
bastant més difícils. S'han pogut fer més coses; s'ha descobert 
que no valia la pena de creure en coses en les quals hem cre
gut; s'ha descobert que no hi ha obligació de creure res. Ens hem 
tornat pluralistes i la ventada ha arribat a dins de nosaltres matei
xos. Liquidant el passat ens hem acomodat al present; algú diu 
que vàrem baixar les banderes i que ens vàrem acomodar als va
lors de consum de la nostra societat. En Jordi Pujol, President 
de la nostra Generalitat, ens ho ha recordat més d'una vegada: -és 
que vosaltres us heu deixat endur també per uns valors rebai· 
xats i aigualits?». 

Bé, enmig de tot això, nosaltres hem continuat la singladura. 
Hem continuat dient que l'educació passa per Jesucrist i hem dei
xat escrit -és clar que algú dirà que els escrits són paper mu
llat- en els nostres Estatuts, tot demanant ser reconeguts com 
a moviment d'Església, que nosaltres en el si de la vida escolta 
volíem «anunciar Jesucrist per fer néixer d'una manera diferent i 
millor l'Esglés ia entre els nois J>. Aquest ha es tat e l nostre objec· 
tiu: l'opció de fe . Desp rés potser no ens n'hem sortit: què s'ha 
de transmetre i com, i com s'arreglen els problemes personals 
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d 'aquell que n'ha de ser l'agen t de transmissió. Perquè tot a ixò 
ho hem viscut en un temps terriblemen t accelerat i trasbalsat. 

La his tòria ja s'encarregarà de qualificar el que ha passat 
aquests anys com a ruptura d'una situació controlada, com a pas 
-en nom de la ll ibertat (<<que vulgui»)- d'unes situacions mar
cades per unes relacions donades amb les persones, amb les nOf

mes i les legitimacions concretes, a noves situacions en les quals 
no regien ni normes ante riors ni normes noves. Pcr dir-ho d'al
guna manera, hem entrat en una situació no normada, on són 
canviables les persones, els objectes i les creences, per desembo
car en una situació post-normada, no necessàriament sinònim de 
més humana en les relacions i referències que ens permeten de 
construir la vida i la hi s tòria . 

Autogestió. Coeducació. Secularització 

Diguem-ho gràficament. Hom ha passat d 'una si tuació en la 
qual el grup sabia qu havia de fer, i en què hi havia qui deter
minava què s'havia de fer i qui ho havia de fcr, a una situació 
nova en la qual el grup determinarà de forma pretesament igua
litària, àd huc sense líder, almenys institucional, què vol fe r i com 
ho vol fer. El nom prestigiós serà e l d'autogestió. 

Hom ha passat d'una estructuració rígida de grups segons cri
teris de sexe, edat i nombre (sis nois d 'edat escalonada en una pa
trulla) a grups dits «naturals », sense diferenciació de sexes, in i
cialmen t intercanviables i funciona ls. El seu nom pres tigiós és 
coeducació. 

Hem passat d'una estructUI-a de «crist iandat» homogènia i cohe
rent, de fe a assumir i a aprofundir, a una nova situació en la qual 
¡'individu s'ha afermat davant qualsevol intent institucional in
vocant la s ituació de recerca o bé cridant a plu ra lisme i secula
rització. 

No cal dir que pe r a prestigiar les noves situacions ha cal
gut soscavar el prestigi de les anteriors, i més d 'una vegada per 
a aconseguir-ho s'ha arribat a apuntar contra els difusors de «l'ar
caica i opressiva» situació anterior. Les etiquetes de «conserva
dor », «carca» o ude dretes» han estat manta vegada suficients j 
més d'un s 'ha u3utodefenestrat ». 

Hem passat tots els xarampions de l país. Tots hem corregut 
darrera les noves ideologies, com si volguéssim recuperar el temps 
perdut, negant el passat i oberts a les noves fes. No hem tingut 
temps per pa ir i cri ticar les noves predicacions que ens hem em· 
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passat com l'aigua. Hem enaltit e l que hem fet i ho hem embo
licat com si fos «per regalar». 

De la transgressió de tota norma anterior, n'hem dit bonica
ment «au togestió» . En nom seu, alguns han fet e l que han volgut, 
i han reivindicat de poder fer-ho aixÍ. 

Amb un cert maniqueisme. s'ha denuncia t tota «imposició» i 
«manipulació », mentre s'ha idealitza t )'espontaneYtat i la c reativi· 
tat, que no sem pre ha n ex is tit : quants nois no han deixat l'escol
Usmc perquè tanta paraula els embafava i s 'avorrien! 

He m anat amb qui hem vol gut. A dins de les nos tres unita ts 
s'ha igualat to t : edats, sexes, c reences .. tot ha quedat equiparat. 
Perquè la competència pot desvet ll ar desigualtats, algun s l'han 
desterrada, i ara e l qui no sap és igual que el qui sap. Hem perdut 
urc i he m acomodat l'escoltisme a les nostres fòbies i fíli es. 

La mixtió, amb el nom bonic de «co.-educaci6», ha anat més 
enllà de l'equiparació dels rol s i dels papers dignes de l'home i de 
la dona , diferenciats però igual s, complementant-se en la socie
tat. 

L'escoltisme continua educant? 

Fent e l que he m volgut, anant amb qui hem vol gut, he m cregut 
c i que h em volgut i ens hem fet un garbuix ; hi ha escoltes que 
c reuen e ls dotze articles del credo i n'hi ha que no saben el que 
creuen i fins i tot creuen que no s 'ha de creure. Hem posat la fe 
a subhasta : que cadascú cregui e l que vulgui i no es fiqui amb 
ningú. Cadascú ha triat i s 'ha fet la fe a la seva mida. Nosaltres 
hem intentat ajudar uns i altres -potser no hi hem tingut prou 
traça-; hem dit amb força que a mb el llenguatge de sempre no 
arribàvem als joves i que havíem de reinven ta r el llenguatge i hem 
pres aquest ri sc amb tota la nostra responsabilitat com a Asso
ciació; però massa vegades, perquè hi havia un ateu a l'horitzó, 
hem deixat d 'anunciar el mi ssatge, i com que mai no plou a gus t 
de tothom, hem acabat per callar i no fer res. Mala solució. Arri
barà el dia, i ja hi som, que els nois ens acusaran pels nostres s i
lencis, que se sentiran enganyats i ens faran a ltra vegada parla r 
del nos tre Déu . 

La feina dels caps 

Això ho han viscut ho han patit sobretot els caps . Els caps 
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són una peça clau dins l'escolli sme. No lenen pas esludis de pe· 
dagogia: no han tinguI pas lemps de fer-ne als 18 anys; no n'han 
pas de tenir, i aquest és el geni de l'escoltisme. B.P. deia que 
el cap havia de ser un xicot una mica més gran i prou. Si els nois 
tinguessin més protagonisme, els caps n'haurien de teni r menys 
i es podrien estalviar molla de la feina que avui eslan fent. Si 
funcionés el sislema de palrulles i de pelils grups, haurien de fun
cionar molt menys els equips de caps. Els caps han fel el que han 
pogut. Ara bé, deixeu-me dir que, vistos des de l'ex lerior, hem 
fet una certa sensació que la gent jove ha copat tots els llocs 
i que no sempre ha l'espeCIal l'espai de la gent adulta, necessa ri 
lambé per a la confronlació educadora; perquè l'educació és im
possible sense confrontació amb el món adult. 

e.s llàstima que l 'escoltisme s'hagi ¡"cjovcni t tant. tS ll às tima 
que molta gen t gran, que exerceix avui ci sell compromís escolta 
en ci cor de la societat, no acabi de trobar la manera de dialogar 
amb l'escoltisme actiu del nostre país. 

La fe ina dels consiliaris 

Jo diria que ho han patit també els Consiliaris. Primer, hem de 
confessar que els consiliaris també hem palil la noslra pròpia 
crisi sacerdotal. Que molts han hagut de començar camins dife
rents dels que havien in icia t i això no es fa mai sense dolor d'un 
mateix i també d'aque lla gent amb qui s'havia fet cordada i d'a
quelles coses, a les quals havíem estat conjuntament fidels. Tocava 
pel- l'edat, pel nombre, i tocava a més a més perq uè nosaltres tre
ballem a la intempèrie i ens toquen molt més els aires que vénen 
de fora ... tocava que una generació de consiliaris deixés estar e l sa
cerdoci i comencés, jo crec que molts d'ells amb molta fidelitat, 
altres camins; però això s'ha natal també en la feina. 

A més, molts sacerdots han deixat també de creure en l'escol
ti sme: en l'escolti sme que fem, que és l'únic que podem fer. Les 
coses es mouen molt a compàs de les modes, és veritat. Fa vint
i-cinc anys, aquí era moda fer escoltisme; avui hi ha moltes més 
alternatives, hi ha molls més personalismes que es poden defen
sar i més vocacions de servei que es poden realitzar en altres 
camps més o menys institucionals; no hi ha motiu perquè tots 
passem altra vegada per allà mateix; les coses no es repeteixen. 

Ara bé, tot aquest sotragament de la societat en general, la 
manera d'enca ixar-ho els caps, la manera com ho han hagut de 
viure els adults , la manera com ho han viscut i patit els cansi-
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liaris , han fet que, en un cert moment, aquest vaixell no sabés 
on anava. Hem baixat banderes, hem amagat distintius, hem tret 
uns certs uniformes (i els havíem de treure perquè potser sembla
ven militars); però ens ha mancat potser la força per restaurar 
uns colors que fossin indici d'una primavera per al nostre país . 

1!s igual; encara no és tard i «el demà ja és avui», tal com 
diu l'agenda del curs 80-8 1, distribuïda a tots els nostres caps. Co
mencem altra vegada a fer fe ina després de la tempesta que ha 
patit tota la societat i a coHocar-nos enfront d'una nova societat, 
d'una nova s ituació amb vista a fer né ixer el demà. Havíem de 
repensa.r la nostra identitat i ho es tem fent; hem retornat a la 
Llei, tot redefinint-la: la Llei ha volgu t di r sempre cap on volíem 
ana r, quin home volem que aquests nois sigu in . Això ara queda 
clar, i amb motiu dels vint-i-cinc anys de Mossèn Batlle, «Mi
nyons Escoltes/ Guies Sant Jordi de Catalunya. acaba d'editar el 
text de la Lle i perquè sigui repartit als minyons i a les guies dels 
nostres agrupaments. Amb la Ll e i queda clar on hem d'anar, la ma
nera com volem anar-hi també està dita: volem que les responsa
bilitats si guin personals, que e ls petits grups s'estructurin, que s i
gui personal la progressió, que torni a haver-hi el compromís i la 
Promesa personal, a la mida de la seva edat de cadascú; volem 
que hi hagi un camí, és a dir que hi hagi uns mètodes. 

Volem que ¡'escoltisme nostre torni a presentar una cara sere
na i riallera al nostre país. No és per es tar-ne cofois , que volem 
que la premsa parli de l'escolt isme: volem ajudar e ls caps i vo
lem que e ls caps s iguin coneguts. Quan siguem coneguts i siguem 
estimats no ens farà cap vergonya tomar a portar ensenyes que 
ens distingeixin , portar les peces de la nostra ident itat , tomar a 
fer que e ls colors anunciïn sota el cel i sobre els camps de Cata
lunya una primavera nova, la que portaran aques ts nois tot edu
cant-se ells mateixos. 

Fent créixer l'Església 

I per últim, volem fer créixer l'Església. Una Església en la 
qual els nois càpiguen. Una Església en la qual e ls nois tingui n 
una paraula. En la qual puguin escoltar paraules de vida. L'escol
tisme educa la fe dient als nois paraules que els ajudin a viure, 
paraules que són Evangeli. Una Església que pugui tenir també 
llocs on els nois puguin sentir-se poble i comuni tat: perquè ne
cessitem veure'ns les cares, veure cares rialleres, veure que l'altre 
creu com jo, saber escoltar-lo si no creu igual que jo i poder de-
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fensar cadascú la seva fc en Jesucris t. T volem fer néixer una Es
glésia en festa: per això també l'hem volguda plantar d'una certa 
manera a través de les trobades de Pasqua. Volem anar trobant 
""tre tots aquests llocs festius que són tan propis de l'escollisme. 

Educadors de la fe 

I com que també som realistes, perquè en depèn ci futur del 
nostre escoltisme, ens cal reconèLxer que els sacerdots cada ve
gada som menys i ens fen .. més grans. Les comunitats cristianes 
no poden dir que no creuran si no tenen sacerdots : seria ridícul. 
Per això la fe , en el nostre escoltisme, queda en mans dels sacer
dots, que continuarem posant.hi el coll, i dels caps, laics, que 
són els educadors. No cOm una feina que diem que hem de fer 
entre tots i que després es queda per fer, sinó com una responsa· 
bilitat acceptada, compartida i reconeguda per tots . I tant de bo 
arribi un dia que pugui ser tingu t com a ministeri dins l'Esglé
sia el servei d'educació de la fe que els caps fan als milers de nois 
i noies que creuen en Jesucrist a l'interior de l'escoltisme. 

34 



LA FE VISCUDA A L'ESCOLTISME 

JOSEP MASSANA I CORTINA 

Sinera 80, un punt de partença 

L'impuls venia de lluny. Robert Baden-Powell, en muntar l'any 
1907 el seu primer campamen t amb 20 nois a l' illa de Brownsea, 
intuïa que el camí de maduració de nois i noi es passava per donar
los protagonisme en el seu camí d'avançada, tot fent-los cos tat amb 
propostes engrescadores de reflexió i d'acció que e ls estimulessin 
a . prendre el ti mó de la pròpia barca • . Mn. Antoni Batl le, entre 
a lt res peoners del nostre Pais, a ls anys 30 prengué el relleu de 
la torxa, convençut que, cara al País i l'Església, «la nostra lluita 
és aquesta educació». 

I arribaren els anys 70, amb la seva càrrega d'optimi sme ini
cial, malgrat les dificultats que vivien al nostre País les associa
cions de to ta mena. Per a Minyons Escol tes i Guies Sant Jordi , 
l'opció de fe formava part d'una alternativa global : 

«La nostra societat, feta de relacions interpersonals, de rela
cions de poder, de relacions de treball i forces de producció, de 
relacions econòmiques, és una societat inharmònica, atropellada 
pels interessos de tota mena de poders que pretenen de sotmetre 
,'home a una visió cu rta de la feli citat, a una visió pagana del ben· 
estar, dominada pe ls mites de moda. Per a poder avançar cap 
a tot a llò que és a lliberador, que potencia la vida , necessita l'ac
ció compromesa de grups d'homes que, amb l'aportació del seu 
treball i la seva reflexió, actuïn de revulsiu con tra la seva força 
integradora. 

Reflexió arrelada, des de la nostra òptica cristi ana, en la lli· 
bertat subversiva de l'evangeli , des del qual descobri m la possi
b le victòri a sobre l'egoisme (pecat) i fins sobre la ma teixa mort, 
perquè ens sabem estimats de Déu.' (.Escoltisme, visió 71 ., pp. 
19-20). 

Eren un s anys de forta crisi social, al nostre País. Molts caps 
i consiliari s de ixaren e l Moviment per altres formes de compro
mís en la societat. El nostre Movimen t no es mantingué al mar· 
ge d'aquest afany de renovació global, especialment repensant les 
noves formes de servei que la nostra societat demanava. Tota una 
efervescència que cristaH itzà en una gran trobada de revisió dels 
mètodes, l'any 75, on s 'aplegaren més de 700 caps de tot Catalunya: 
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SlNERA/SO. En l'aspecte de fe, i segu int l'impuls del recent Conci
li Vat icà lI, fOli sobretot una crida a desvetllar la imaginació per 
a trobar noves formes d'expressar i viure aquesta fe: 

«L'Escoltisme ha de ser el lloc on es viuen noves experièn
cies: escolta i reflexió de la Paraula de Déu de part dels nois, 
expressió litúrgica adaptada, recerca de nous signes i símbols, re
lacions nois-adults .. . que permetin als nois d'afirmar la seva per
tinença específica a l'Església.» (Ponència sobre Escoltisme i Es
glésia, p. 2.) 

A nivell institucional, a ixò volia dir mantenir la seva autono
mia com a moviment educatiu, però sense oblidar la vinculació a 
les a lt res realitats ecles ials: 

«Entenem que la nostra personalitat com a mov iment d'Esglé
sia ha de ser plenament ¡"espectada p er les a lt res realitats d'Esglé. 
s ia (parròquies, entitats promotores i acollidores, altres movi· 
ments i estruc tures de l'apostolat laïcal. .. ). Però acceptem també 
que aquest respecte no vol d ir desvincu lació de part nostra de la 
pastoral que aquestes a ltres realitats d'Església intenten portar a 
terme, i creiem també que hem d'estar sempre a punt pe r col
laborar sense pèrdua de la nostra autonom ia. (Ponènci a sobre 
Escoltisme i Església, p. 3.) 

r, més enll à de les declaracions, Sl NE RA / SO marcà realment un 
nou estil: els equips de caps de cada lloc -agrupament- ini
cien tot d'experiències de viure i compart ir la fe, a l seu nivell, vi
vència que es reflecteix després en Ics iniciatives per a desvet
llar-la entre els nois i noies, al s i de les activita t'\ escoltes. t S 
clar que no tots els caps més joves -entorn dels 18 anys- tenen 
una visió madura de la fe, però s 'accepta que aqucsta és un de ls 
eixos dc la nostra propos ta educativa, capaç d 'engrescar i d'aju
dar a madurar els nois i noies . 

Una gran trobada cada dos anys 

Les trobades de joves a Taizé o a Montserrat, d'èxit creixent, 
most raven nítidament la necessitat dels joves de trobar i com
partir la fe en un clima d'expansió festiva i comunicativa; i, val 
a dir-ho, en sorgia un est il que els marcava profundament. Sen
sible a aquesta necessitat, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi 
de Catalunya llançà unes trobades, cada dos anys, que fossin alho
ra un punt de referència en la interpeHació que la fe ens fa com 
a poble de Déu en marxa; i així sorgiren: 

- Les 12 hores de Pasqua, una ruta pels con traforts de Mont-
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,eITat, l'any 76, utilitzant com a fil conductor un recull de propos
tes, reflexions i pregàdes titulat . 40 voltes al desert • . 

- Per la Pentecosta del 78, i en ocasió del retorn de les des
pullen del Cardenal Vidal i Barraquer, una ruta vers Siurana, 
amb un bagatge de materials ad ient : Siurana de l'Esperit. 

- Finalment, l'any passat tingué lloc a Ripoll , bre sol de la 
nostra Catalunya, la celebració Pasqua 2.000, per a la qual s'ha
bilità une recull de cants, jocs. testimonis i propostes titul at _Pa· 
raules per al cam.í». 

Trobades, totes elles, obertes a aitres grups i moviments de 
joves pensades no pas només com un gran esclat, sinó com un es
forç coHectiu d'interioritzaci6 i vivència compartida que pogués 
esdevenir una fita per al jovent del nostre País. 

Nous mètodes, nous llibres 

L'impuls de SlNERA/ 80 cristaHitza, l'any 80, amb la nova for
mulació dels mètodes escoltes; és ben bé un balanç de l'experièn
cia viscuda: es valoren tots els clements de la proposta original 
de Baden-Powcll --els que es mantenien i els que s'havien perdut 
pel camí-, es contrasta la validesa dels nous corrents que s'hi han 
incorporat: pedagogia del projecte, autogestió, coeducació, etc. El 
,'csuhat, després de tres anys ll args d'investigació per part d'un 
equip de pedagogs que havien viscut l'experiència escolta, es ma
nifesta amb l'aparició dels nous llibres: .Estels enllà> -per als 
nois i noies de 7-11 anys (lIops/daines)-, cA l'aguait d'una aven
tura. -per als nois i noies de 15-16 anys (pioners/caraveHes); man
ca, encara, el llibre dest inat als nois i noies de 17-18 anys, en 
procés d'elaboració. 

L'educació de la fe en la dinàmica escolta 

Algú ha dit que l'escoltisme entra pels peus: és a dir, cami
nant, fent les coses. E.s cert. L'escoltisme fa confiança al noi/noia, 
oferint-li la possibilitat d 'incorporar-se a un petit grup de 5-6 
persones -prou gran perquè sigui enriquidor i obert, però no tant 
perquè quedi diluït en una massa-, des del qual aporta inicia
tives al gran grup --d'uns 24 membres-, aprèn a responsabilitzar
se de serveis concrets i a portar a terme projectes engrescadors, 
sempre amb el suport d 'uns companys més grans: els caps i, en
tre eUs, el consiliari . l és a través d'aquesta acció que emprèn tot 
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un camí de descoberta: la nalu ra, jo, els alt res, Déu. Una desco· 
berla viva, d irecla, a t ravés de tot un estil de rer que l'ajuda a 
descobrir e l valor del r isc i de l'aus teri tat, de la comunicació i del 
si lenci, de la festa i de la pregàr ia, del treball i del joc. E l camí 
de la fe, doncs, passa per la ressOt1ància interior i la cOnTunicació 
exterior de Iotes aquestes vivències, de Ia I manera que tot allò 
que pensa o exp ressa és a rel d'allò que viu i fa. No cal insist ir en 
Ja importància d'aquests factors en ordre a la maduració perso
nal i social de cada noi o noia , sempre a partir de la gran intuïció 
de Baden-Powell : que ci noi s igui protagon ista del sell propi camí. 

Les celebracions de la fe 

Efect iva ment, les pregàries, les rdlex ions, Ics rutes de si lenc i 
-els «raids», en el nostre argot-, les celebracions, no poden \ ' C· 

nir mai, en l'escoltisme, imposades des de fora, sinó q ue cal que 
siguin preparades, treballades i pl·oposades pels mateixos nois i 
noies, com un més dels tallers que aporten al servei del grup. Com 
és lògic. això demana als consiliaris i animadors dc la fe que hi 
intervenen una gran disponibilitat: vivint la vida del grup i com
part in t-ne el treball i la fes ta, preparen amb e ls nois i noies els 
cants i els tex lOS més adients, que poden respondre millor, en ca
da moment, a les necessitats o aspiracions del grup, a fi que la 
vivència de fe sigu i un moment m és d'avançada en cI seu camí, 
no pas un illot a l marge de la "ida del f.!rup. Ll avors, en un con· 
text de planificació i de revisió és fàci l que la fe esdevingui un 
element transformador de la vida dels nois i noies, impu lsant-los 
a un camí de servei cada vegada més responsable i desinte ressat. 

Les publicacions escoltes d'animació de la fe 

En aquest context, no ca l esperar que l'escolLi sme edit i ma
n uals de calequesi ni grans trac ta lS sobre qüestions [ronterere : 
la preocupació centra l és posar a ¡'abast de consiliaris, caps i 
nois i noies, elements de treba l1 , eines útils per a ser usades en 
e l momen t que e l grup les necessita. E.s l'objec tiu dels reculls de 
materials edita ts en ocasió de les grans trobades : «40 voltes al 
desert», e tc. E.s l'inten t, també, del pe ti t opuscle . Els mi l noms 
de la fe .. . a mig escriure», que devem -com els anterionnent 
esmenta ts- al P. Genís Samper, Consilia ri General de Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jo rdi de Cata lunya. e.s la preocupació d 'un s 

38 



fulls volants, tipus fitxa , que apareixen amb el nom prou expres
siu de . Macramé. -és a dir, fils i trames per a elaborar teixits. 

A tall de balanç 

En els nous llibres per a ls nois i no ics, la fe forma part, en 
tol mom ent, de l'horitzó de referència en toles les propostes d 'or
ganització i d'acció. Referència que s'explicita en els moments 
en què es parla, més en concret, de la descoberta, de les actituds 
i l'estil de fer, de la com unitat de què formen part. 

Tant les fitxes . Macramé. com els reculls de material esmen
tats són un exponent del tipus de recursos que un moviment d'e
ducació activa com l'escoltisme necessita per a educar en la fe. 
Som conscients, però, que aquests materials són, avui per avui, 
insuficients, sobretot pensant en els que caldrien adaptats a les 
diverses edats. 

Hi ha un gran buit en el camp de les publicacions escoltes des
tinades als educadors -caps-; pensant en els diversos nivells 
que viuen en relació a la fe, caldria disposar de materials adients 
per a cada nivell i cada s ituació. 

Sovint, en diversos agrupaments, ha manca t la presència d'a
dulls madurs que puguin donar, davant les entitats acollidores, 
davant la societat i davant l'Església, raó del projecte global que 
l'escolt isme intenta promoure; sovint la imatge exterior ha estat 
d'iniciatives inconnexes i. podria semblar, sense un projecte glo
bal d'actuació responsable; no en va la formació d'adults, al si 
del Moviment, és actualment una de les tasques prioritàries. 

Als anys 80, però, i malgrat tot el desencís ambiental, penso 
que e l nostre escoltisme és capaç de continuar essent, de cara al 
Pals i al si de l'Església, un autèntic ferment de renovació i una 
alternativa a qualsevol enqui10si o oportunisme. Sortosament , no 
ha oblidat ni arraconat les paraules de comiat de Robert Baden
Powell, tot un estil de viure: 

«Jo crec que Déu ens posà en aquest món tan bell per a ser 
feliços i gaudir de la vida. La fe licitat no s'obté pas fent·se ric, ni 
tan sols reeixint en la carrera ni satisfent tots els gustos. Un bon 
pas cap a la felicitat és fer-se sa i fort mentre sou nois, perquè 
pugueu ser útils i, per tant , gaudi r de ]a vida quan s igueu homes. 

L'estudi de la natura us demostrarà quantes belleses i merave.
nes ha posat Déu en el món que gaudiu . Acon tenteu·vos amb el 
que hàgiu aconseguit i feu tot el possible per a conservar-ho. Mi
reu el cantó bo de les coses, i no pas el dolent. 
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Però el camí autèntic per a arribar a la felicitat és fer feliç 
l'altra gent. Procureu deixar aquest món una mica millor de com 
l'heu trobat i, quan us arribi l'hora de la mort, podreu morir fe
liços pensant que no heu malgastat el temps, sinó que heu fet 
tot el que heu pogut. Estigueu "sempre a punt" per a viure feliços 
i per a morir feliços, sigueu fidels sempre a la vostra Promesa 
escolta -àdhuc quan ja no sigueu nois- i Déu us hi ajudarà .• 
(Recollit al llibre . Escoltisme per a nois ., Ed. Joan Gili, Barcel~ 
na, 1968; pp. 416-417.) 
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EL MEU RECORD 

DE MOSSÈN BATLLE 
JOSEP ROVI RA TENAS 

Primers contactes 

Vaig conèixer Mossèn Batlle (i els «Minyons de Munla nya .) 
poc abans de la guerra, a la casa d'EI Llorà, la hislòria contempo
rània de la qual en relació amb l'Església catalana a lgú s'hauria d'a· 
fanyar a escriure. 

D'enlrada a llò que em va frapar de Mossèn Ballle [ou la seva 
simpatia i ensems la seva energia quasi militar. De segu ida em 
vaig adonar que no ten ia aquells defectes de la gen t de solana 
que, de tan habituals, eren tinguts per qualitats: no necessitava 
criats; se sabia rentar e ls atuells i , si convenia, àdhuc la roba. 
Ho te nia tot previst: plat i cobert per a ls despistats que arribaven 
amb Ics mans a les butxaques i fins algunes flassades de més ... 

De prés d'aquell inoblidable campament que fou visitat pel 
Cardena l Vidal i Barraquer vingué la guerra , i immedia tamen t 
després em vaig trobar altra vegada amb Mossèn Batlle. Aquesta 
fou l'ocasió decis iva del seu mes tratge damunt meu. Ens trobà
rem a la Gleva, on féu unes conferències sobre escoltisme. 

En aquel ls moments l'atractiu de l'escoltisme no cons istia so· 
lamen t en la seva uti li tat educativa, s inó també -almenys per a 
certs tarannàs com el meu- en el risc i, sobretot, en la seva no
vetat, almenys a la Pla na de Vic (vull dir respecte a les formes d'a
postolat o de pastora l de les parròquies de la comarca). 

Esperit obert 

En les primeres consultes a Mossèn Batlle sobre punts pràctics 
(en aque ll s inicis els consiliaris havíem de fer de cap de secció i, a 
vegades, de cuiner i tot ), em va indicar que sempre que em con
vingués anés a sopar i a donnir a casa seva. Calculeu quin servei 
que em féu, en un temps en què viatjar era tan laboriós! Recordo 
una experiència: ja el primer dia, havent sopa t, un cop dins la 
seva cambra inefable (llit practicable, escrip tori, ta uleta, piano, 
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armari-biblioteca, brúixola, altímetre, màquina d'escriure, flautes 
de bec. mapes. etc .... tot apenes dins nou metres quadrats!) m'ha
gué orientat sobre on i com fer el campament, em vaig adonar 
d'algun llibre francès que hi havia damunt la taule ta. Ell em di
gué: . L·interessa? -Sempre em tractà de vostè.- Emporti-se'l, 
però torni-me'l dintre de quinze dics». Això es repeti a cada viatge, 
e ls quals no eren pas escadussers. 

Més que les orientacions tècniques agraeixo això a Mossèn B:ll
lIe: que em salvés de ser un «capella de missa i olla • . Un d'aquells 
llibres era Jalons pour une Ihéologie du laical. de Congar. Segui
ren: Lubac. Leclerq. Karl Adam. Rahner. Daniel Raps i d'altres. 
Aleshores aquests llibres i llurs autors eren una mica, o força, 
clandestins. Mossèn Batll e era un client assidu de can Herder! Din
tre la més estricta ortodòxia era un avançat i estava totalment al 
dia. Per això les seves converses amb els capellans i amb els nois 
sempre eren substancioses i les seves breus homilies sempre re
sultaven inoblidables. Tenia coses per dir. i les sabia dir. als tren
ta, cinquanta o cent nois que tenia al davant, tant en una capella 
de poble. com a l'aire lliu re. o bé davant aquella tenda-capella 
que tanta prestància donava als campaments. 

Litúrgia i vida 

Es diu de la regla benedictina que aconsegueix. que no hi hagi 
solució de continuïtat entre la vida activa i la litúrgia, especial
ment en allò que n'és el centre, l'eucarisUa. Això és el que acon
seguia Mossèn Batlle i que ensenyà als qui ho volguérem apren
dre. Els mateixos nois (avui pares de familia i àdhuc avis!) ens 
podrien dir si mai els féu mandra «anar a missa» en els seus -i 
també en els nostres- campaments. 10 diria que, tot imitant 
Mossèn Batlle, en els nostres campaments aconseguíem que els 
nois es preparessin per a la missa amb el mateix engrescament 
que per a una excursió inèdita. Segur que no se'n trobaria ni un 
que digués honradamen t que alguna vegada s'hi avorrÍ. l . amb 
aquesta mateixa naturalitat. es feia la pregària de la nit. 

De com estimava l'Església. n'hi ha proves ben evidents. Que 
l'Església l'estimés. a ell. hi ha proves que ho fan dubtar. Ell for
mava part d 'aquell petit grup d·eclesiàstics. avui desapareguts. 
clarividents. honor de l'Església, que els menystenia. i honor de 
Catalunya: Dr. Lluís Carreras, canonge Llobera. Dr. Carles Cardó. 
Mossèn Trens, e tc. 
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limitacions 

Com to t ésser humà, Mossèn Batlle tenia les seves limitacions . 
Per exemple: no s'i nteressava pel món obrer ni el coneixja. Te
nia alguns nois de famílie s hum ils entre d 'altres de famílies ben
estants, i els estimava. Sóc tes timoni de com es bellugà ( i em féu 
bellugar) per un noi molt pobre tuberculós -seria imperdonable 
que aquí no fes esment de la seva coHaboradora en aquesta tasca, 
l'abnegada i entusiasta vídua de Carrasca i Formiguera. Aquesta di
guem-ne insensibilitat era molt comprensible, tant per raó de l'e
dat de Mossèn Batlte com pel seu origen i entorn, més aviat intcl
lectual i burgès. La problemà ti ca i la mentalita t del món obrer 
quedaven molt lluny del seu món . No se li'n pot fe r cap r etret. 

Malaltia i mort 

El bisbe Torras havia escrit La cièltcia del patir. Mossèn Bat
lle la va viure amb un estoïcisme que trasbalsà tots e ls qui el trac
tàrem en aquells darrers mesos de la seva existència. D'aquell pe
ríode recordo, encara ara astorat, aquella mà dreta que palpava la 
barana de l'escala del casal del carrer dels Arcs i que s 'hi arra
pava amb força. Les venes estaven a pun t de trencar la pell. Len
tament, amb les barres mig paralitzades però amb els ulls espur
nejant d'energia, qu i pujava era una flama, una voluntat heroica. 
Un altre ja hauria estat al llit d'una clínica, però e ll es tigué al peu 
del canó fins que ja no pogué m és. 

L'enterrament i e ls funerals de Mossèn Batlle foren una prova 
de l 'eficàcia de la seva pedagogia: tres mil veus, sí tres mil , can
tant correctament (perquè la sentíem profundament com a cris
tians i liturgs) la missa gregoriana pro defunct is . Potser és la pri. 
mera vegada a la història. Potser uns funerals com e ls de Mossèn 
Batlle, no els ha tingut mai ni un rei ni un sant pare. «La pedra 
que rebutjaren els constructors ... ». 

43 



MOSSÈN BATLLE, L'EDUCADOR 

RAIMON GAll 

Records del 1953 

Devia ser a principis de 1953. Reunió nocturna del Consell de 
l'escoltisme a casa de Mn. Batlle, carrer de Llúria, tocant a Dia· 
gonal. Com en una de tantes, en Jaume Font porta la secretaria 
i hem de resoldre una pila d'afers d'urgència. Estem en plena 
clandestinitat i el Consell oficialment no actua. Però ca l prendre 
mesures constants de cara a la segure tat dels nois. Com deia en 
el meu article a l'AVUI (3/ 5 de maig de 1981). érem de ple en la 
tasca de regeneració de la joventut catalana. 

Com sempre, quan algun assumpte no ens concernia directa
men t, ni representava cap desaire pels companys, Mn. Bat lle i jo 
ens refugiàvem en la crítica de les darreres novetats teològiques 
i literàries. Aprofitant les escletxes que ens oferien les reunions 
i sortides, vaig anar refent el meu contacte amb aquell mestre 
de Blanquerna, que una vintena d'anys abans havia arrelat en mi 
el cristianisme d'una manera inteHectualment irreversible. 

El mestratge de Mn. Batlle a l'escola 

Deixeu·me obrir un parèntesi. El seu mestratge a l'escola era 
un fluir perenne de profunditat en el pensament i de bon sentit 
pedagògic. Durant les classes ens feia llegir per torn el Nou Tes· 
tament, ens interrogava sobre el que acabàvem d'exposar en veu 
alta. Ens feia observar els detalls històrics de mínima aparença. I 
de la manera més senzilla ens trobàvem plens dels sent it comú 
dels seus comentaris, gens savis, simplicíssinls, que arrelaven 
dins nostre ta veracitat i la Verita t de l'Evangeli. Sempre acabava 
amb un «què us sembla?», que a voltes obria un nou diàleg, noves 
explicacions de tu a tu, de tal manera que a la conclusió final hi 
arribàvem nosaltres solets. I tanco el parèntesi. 

La Incorporació de noies en l'educació dels llobatons 

Aquella nit no parlàrem del Pare Congar ni de Camus. Sem· 
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blantment a quan cra petit, em va engegar un «què et sembla?
a propòsit de quelcom que li ballava pel cap i acabava d 'exposar
me. La gent del Consell havíem fracassat a fer marxar els Lloba
tons, que constituïen el futur de l'escoltisme. Jo personalment, 
no s6c gens apte per a tractar i educar la quitxalla de menys de 
dotze anys. Però tots els noi s que ho eren i a qui ho havíem en
comanat varen fracassar. Mn. Batlle em proposava aquell dia d'in· 
co rporar les noies a aquella tasca. De moment no ho vaig veure 
ciar. Una lectura recent de Péguy m'havia influït , però jo no l'ha
via entesa en tota la seva amp litud . ce Res no és tan misteriós com 
aquestes sordes preparacions que arrelen en l'home, a la llinda 
de tota la vida. Tot s'ha jugat abans no tinguem dotze anys .• Jo 
havia fet conèixer aq uestes paraules als Guies i a les noies Guies, 
que d'altra banda lligaven amb tota la pedagogia que jo havia 
après del pare. Però fins a aquell moment jo no veia gens ciar 
que, dins l'escolti sme, les noies poguessin encarrilar uns xicots 
de vuit a dotze anys, que ja portaven una formació familiar i es
colar -més bona o més dolen ta. Jo sols veia que aquell s quatre 
anys s'havien d'aprofitar intensivament, per tal que entressin a 
l'escoltisme dels Minyons i Guies, amb les bases ben posades, tal 
com ens fa veure Péguy. Però Mn. Batlle estava entossudit amb 
l'experiència -segurament la darrera en envergadura- que ha
via d'expandir l'escoltisme als quatre vents, àdhuc després de la 
seva mort. Com en les classes de religiÓ de quan era petit, em 
vaig trobar de sobte al costat de Mossèn Batlle: vaig sospitar que 
jo interpretava els mots de Péguy en una forma restringida. Sols 
necessitàvem un parell de noies ben dotades: la resta se'ns daria 
per afegidura. 

Bé, aquí hauria de cedir la paraula a la Montserrat Jarque, qu~ 
fou l'artífex d'aquella darrera etapa de les iniciatives del Mossèn, 
que tot i que és la que ha deixat més ras tre, és la més descone
guda. Però ja que no ho vol fer ella, seguiré jo. Val la pena, en 
aquests d.ies d'homenatge al gran sacerdot, educador, humanista 
i patriota. 

El fracàs d'una experiència mIxta 

Vàrem començar amb una experiència mixta que tampoc no 
va reeixir. Però per motius molt diferents. Els antics caps de Ho
batans i les noies varen constituir-se en un grup directiu que ano
menaren «Equip Mogwl.i», dedicat exclusivament a la branca dels 
petits. Els nois eren exceHents i es va començar una feina efec-
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tiva. Però foren ells mateixos els que renuncia ren, deixant e l 
camp ll iure a les noies. E l pensamenl de la Mon lserrat Jarque era 
simplicíssim i e ls va convèncer. Engranava amb tota precisió amb 
les idees de Mn. Ballle i les feia vives. Ella havia parl it lambé de 
les paraules de Péguy que havia sentit repetidament en Ics me
ves explicacions. Però va ser l'única a trobar la resposta ade· 
quada. Es pot formular d'aquesta manera: . Fins als dotze anys, 
els valors pròpiament masculins i la formació de l'home passen 
a través de la dona. La mare, la mestra ... l'Aquela ». I!s cerl que 
aquest principi és també vàlid per a les nenes i les noies. Però 
mai en e l grau altíssim que succeeix en els nois. Avui que tants 
disbarats i fracassos ha portat un feminisme que no té cap mena 
de fonament científic, el pensament de la Montserrat Jarque pren 
un relleu extraordinari. No sols representa d'una manera viva i 
eficaç aquest darrer salt pedagògic de Mn. Batlle, sinó que la seva 
pos ta en marxa cond iciona l'èxit de la renovació escolta que sem
bla que, de tots costats, avui cns proposem. 

El paper de la dona en l'educació 

e.s cert que els homes som veritablement homes en la mesu
ra que la mare i les mestres han sabut fer-nos veure les nostres 
responsabilitats futures a través d'una admiració insubstituïble 
vers les virtuts dels nostres pares i de Ics grans figures de l'Es
glésia i de la pàtria. Dic insubstituïble, perquè ens vehiculen 
aquestes vil,tuts a través de la sens ibilitat femenina. Després dels 
dotze anys , ja mai més no es poden obtenir les vivències sobre 
el que de més pur i noble hi ha en la dona. Ens serà d ifíci l rer 
nostra aques ta sensibilitat, i que formi part de la noslra pròpia 
vida d'homes. Qui no s'hagi impregnat a temps de l'esperi t feme
ní a través d'una educació masculina lliurada per la dona mate i· 
xa, sempre serà un home manca t. 

Les noies poden seguir per altres verals. Si tenen la sort d'un 
pare veritable. la imatge mascu lina se'l s imposarà per elIa matei· 
xa. El que li cal a la dona, Déu ja li ho ha donal d 'cnt rada. La 
major proximitat a la natura, la seva int eHigència molt més pro
funda per tot el que fa a la vida, obtenen d'ella -encara que s i
gu i també a lravés de la mare o de la mestra- lot el que cal 
per a incorporar l'element masculí que li fa falla . 

Però els nois i els homes no estem en aquestes condicions. Ne· 
cessi tem la pedagogia inteHigent i vital de la dona per a en ten-
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dre les coses més elemen tals, que van de la cavallerosita t i la cor
tesia fins al bon ordre inteHectual i lògic del qual nosaltres -ben 
fora de 1I0c- pretenem tenir la preeminència. Res d'això_ L'or
dre racional, amb el qual els homes ens enfron tem a allò que ens 
és propi, estarà mancat de base si no hem après aquell ordre més 
subtil, més a prop de la vida i que, per tant, tractant-se de la nos
tra espècie. ni és instintiu, ni purament intuïtiu. Obeeix a la lò
gica i la matemàtica que ens ensenyen a l'escola, de cara a les 
coses i els objectes -el món del discontinu. Les lleis que apre
nem de les doncs -les lic is no escrites- són les que correspo
nen a la raó del cor de Pascal -que ens fa veure el món del con
tinu. Lleis sense les quals, ni els homes ni les dones son éssers 
complets . 

Una experiència reeixida 

Torno a Péguy: «Toul esl ¡oué avanl que nous ayo"s douze 
ans.> Dins l'escoltisme, la branca Llobatons, regida per noies, dó
na un suplement d 'educació indispensable. D'aquesta depèn l'èxit 
o el fracàs del moviment. Malament pels Minyons i Guies que no 
porten aquest pòsit. A la pràctica, aquest fracàs, l'hem vist arreu 
del món. Quan els Minyons i els Guies es posen a xerrar, en lloc 
d'actuar i crear. Quan s 'avorreixen i cerquen les ocasions fàcils 
de divertir-se sense esforç. Quan no troben senti t a l'escoltisme és 
que patim de la manca bàsica de l'ensenyança dels Llobatons. 

Aquest miracle de construir-la a casa nostra, partint del no
res, amb una pobresa de mitjans que us esgarrifaria. el realitza
ren poc menys de quatre anys un grup de noies aplegades en el 
grup director que era el «Clan Sant Francesc • . Els trofeus Mogwli 
marcaren els pun ts més alts de la pedagogia escolta de Mossèn 
Batlle , el qual, com sempre, va donar llum verda sense cap res
tricció a qui ho mereixia. Montserra t Jarque i Maria Antònia 
Figuerola al davant, amb l'ajut d'I rene Solanes , Núria Fortuny, 
Ramona Gimó, M. Teresa Claramunt i l'assessorament artístic 
de Rafael Bastardes, marcaren l'e tapa fina l de l'obra de Mossèn 
Batlle. 

No oblidem aquesta experiència en reemprendre de nou el 
camí. 
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EXPERIÈNCIES QUALITATIVES 

FWX MART! 

La distància en el temps i els canvis ambientals no faciliten la 
nostra objectivitat quan intentem recordar i valorar les experièn
cies personals i coHectives dels anys d'escoltisme. Tinc la impres
sió que es deu haver produït una idealització d'aquella etapa ju 
veni l i que la meva memòria ha seleccionat els millors records per
què em (acin companyia en el present i en el futur. De lata 
manera es tracta d'experiències que considero extraordinàriament 
positives i que en e ls seus aspectes essencials continuen marcant 
la meva comprensió del món i les meves opcions actuals. Pot· 
ser és la qualitat d'aquelles experiències el que ara em sembla 
més notable i més insòlit. 

Nou anys d'activitats escoltes 

Vaig participar en activitats de l'escoltisme catòli c entre el 
1955 i el 1964, o sigui dels 17 als 26 anys. Convidat inicialment 
a formar part d'un agrupament en el marc de les activitats edu
catives dels pares escolapis, vaig exercir molt aviat responsabili
tats d'anjmador a nivell de cap d'unitat i com a comissari de la 
branca rovers de Catalunya els darrers anys. 

Autoidentificació nacional 

L'escoltisme va ajudar els joves de la meva generació en el 
difícil procés d'autoidentificació en el camp nacional, d'autenti· 
ficació de les referències religioses, d'entrenament per a la mili
tància i d'obertura cultural. Els temps no ho afavorien. Eren vi· 
gents un procés d'emmascarament de la nostra realitat nacional, 
una oferta religiosa triomfalista i alienadora, un morali sme d'ac· 
cent individualista i un ambient cultural enrarit i domesticat. 

L'escoltisme mantenia en aquell moment unes afirmacions de 
catalanitat i de patriotisme que no eren gens còmodes. Algunes de 
les nostres activitats havien de ser underground. Recordo la ¡m 
pressió que em va produir la participació com a alumne en un 
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campament-escola clandestí. o entenia per què haviem d'amagar
nos si les actituds dels particip ants eren nobles i pacífiques. A poc 
a poc apreníem a conèixer la realitat del país i apren íem a valo
rar la lliberta t i la solidaritat. Es despertava en nosa ltres e l de 
sig d'un altre model polític i social per al nostre país. L'escai· 
tisme era un àmbit de resistència al totalitarisme ambiental pel 
sol fe t d'estimular la nostra lucidesa i de protegir una xarxa de 
relacions i d'amistat entre joves djsposats a cremar la nostra ener· 
gia de manera úti l a la coHectivitat. Penso ard en l'eficàcia de
mostrada pels nostres grups amb motiu de les inundacions del 
Vallès l'any 1962. 

Una enquesta sobre la joventut llançada en aquell moment ens 
va portar, en Jord i Galí i a mi, a coHaborar en nom de l'escoltis
me amb en Jordi Pujol , que ja aleshores animava iniciatives a fa 
var del país. Les acti tuds cíviques d'en Salvador Soler, d'en Rai· 
mon Galí, d'cn Josep Casanoves i d'altres responsables ens van 
ajudar a construjr e ls nostres propis esquemes polítics. 

Autentificaci6 de les referències religioses 

En el camp religiós vam tenir la sort d 'inscriure'ns en les po
sicions que c i Concili havia de fer emergir en l'Església universal 
i que a Catalunya mantenien laics i sacerdots que connectaven amb 
la tradició d'un cristianisme iHustrat i arrelat. Recordo que Mn. Ri· 
card Pedrals portava sempre els darrers llibres de teologia i filo 
sofia publicats a França. Recordo e l mestratge de Mn. Josep M 
Ba llarín, que ens convidava a una espiritual itat sense encongi. 
ments. Recordo vet llades d'investiment, a l fina l del procés edu 
catiu de l'escoltisme, on molts joves expressaven una fe madura 
j senzilla a la vegada. Recordo les invitacions a la radicalitat de 
l'evangeli proposades pe l P. Ll urs Xi ri nacs i el franciscanisme mun
tanyenc del P. Jordi Turul!. Recordo la familiaritat amb els mon 
jos de Montserrat i l'efecte pedagògic d'una litúrgia convertida en 
font de referències teològiques. 

Contacte amb la cultura catalana 

Darrera de l'escoltisme hj havia l'experiència cultural catalana 
més destacada. En e l camp educatiu ens eren assequibles Alexan 
dre Galí i Artur Martorell. l ens enrjquiem amb les aportacions 
de Vicens i Vives, Maurici Serrahima, Jaume Bofill , Casimjr Mar· 
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tí , Joan Rion, Pere Quart, Pau Vila i molts d'altres que farien la 
llista massa lla rga. L'escoltisme també va facilitar els nostres viat 
ges a l'es tranger. Aquesta obertura incrementava el nostre ¡nte 
rès pel que pensaven i feien a Europa i ens va convertir en euro 
peus culturalment parlant. Jo personalment cm trobo com a casa 
des d'aleshores, a diversos paisos europeus. ~s clar que les me 
ves act.ivitats professionals m'han demanat un contacte regulal 
amb les experiències culturals europees. Però, al marge dels viat
ges, l'escoltisme ens obria la comprensió de Péguy, Dos toievski 
Saint Exupéry, Chesterton, Guardini, Lebret , la revista «Esprit» 
el personalisme i l'existencialisme. 

Per cert que en el camp de les idees apreníem a dialogar er! 
ticament amb el marxisme, encara que teníem més simpatia pel 
algunes afirmacions dels corren ts anarquistes. Sab íem, malgrat 
la propaganda oficial, que el pluralisme ideològic era normal. No 
ens fe ia por l'advenimen t d'una societat secular i començàvem a 
pensa r en els problemes ètics del progrés tecnològic. IÒrem eco 
logistes abans de l'ecologisme. Volíem contribuir a la integració 
cultural dels immigrats. No perdíem ni la ingenuïta t ni el bon 
humor. 

Balanç 

Tot això és sorprenen t i va ser una benedicció per al nostrE 
país. Bona part del que ara s'aconsegueix deu ser fru it d'aque lles 
iHusions i d'aquelles esperances. Sobretot crec que ens va mareal 
la qualita t d'unes persones i d 'unes experiències. Aquest gust pel 
la qualita t fa difícil la nostra instaHació en conformismes intel· 
lectuals, polítics, religiosos, socials, è tics, professionals o fami liars 
Avui les cons ideracions quantitatives són les predominants i pot 
ser nosaltres hem de recordar que les realitats essencials no són 
mesurables. 

Aquell escolt isme tenia el risc de l'irracionalisme, però no cre, 
que ens hi perdéssim . Els irracionalismes d'avui semblen molt 
més perillosos. Potser era massa aristocràtic. Crec que ens en sal 
vava la nos tra pobresa material. Seguramen t mantenia tics re 
pressius envers el món de la sexualitat, però sabíem que l 'amot 
humà era ben i joiós. No sospi tàvem que darrera nostre venia 
una onada de nihilisme, però estàvem disposats a mantenir iHu 
sions en un món sense iHusions. 

Després s 'ha fet Ull gran silenci sobre aquella aventura. Els in
~ipients fruits actuals en l'ordre polí tic i cultural semblen ignoral 
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el que deuen a aquelles experiències. No ens neguitegem. ~s bo 
nic donar i saber desaparèixer. ~s bonic donar sense cobrar. No 
reivindiquem paternitats legítimes ni organitzem gaires homenat· 
ges. Les experiències de qualitat vessades discretament en el 
torrent de la nostra història són e l nostre goig j la nostra picar
dia. 

Barcelona, ;uny de 198/ 
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TAULES CRONOLÒGIQUES 

DE L'ESCOLTISME 

GENIS SAM PER 

Per s ituar millor el projecte escolta d'educar hom es de caràcter, 
ciutadans responsables d e «deixar el món un xic millor de com l'han 
trobat », publiquem aquestes taules cronològiques a Ires columnes . 

A la primera columna situem en el temps la història de l'escol
tisme, principalment a casa nostra, fent esmenI dels seus homes 
i les seves institucions. 

A la segona columna, apareix la història del nostre país re· 
llevant-ne els fets de ressorgiment de la cOllsciència nacio nal, els 
fet s sócio-polítics, i especialment les inicia tives en el camp de l'e
ducació. 

A la tercera columna, hem resseguit la Ilis/ò ria trasbalsada del 
món amb les seves tragèdies i les seves lluites, fent especial esm ent 
també dels canvi, tecnològics a doble lí tol: per una banda pel que 
re presenten com a responsabilitat personal d els hom.es que obren 
camí -cosa tan escolta-, i per l'altra per erttendre millor el medi 
humà dels l10is que avui són escoltes, convençuts que 110 és el ma· 
teix educar si hi ha o no TV, automÒbil, lelèfon o energia nuclear. 

Es en aquest país, i en aquest món, que l'Escoltisme s'ha pro
posat ter homes. 
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L'Escoltism e 

1857: Neix 3 Londres Ro
bert Baden PoweU. 

1888 : Neix a Sitges Anto
ni Batlle i Mestre. 

El ~los tre pals 

/860: Guerra de l'Africa. 

/868: Destronament d'Isa
bel Il . 

/873: Primera República 
Espanyola. 
/874: Alfons XII, rei. 

1879: lr .• Diari Català •. 
1880: lr. Congrés Catala
nista. 

1882: Centre Català. 
1885: Memorial de Greu
ges. Regència de Maria 
Cristina. 
1887: Lliga de Catalunya. 
Unió General de Treballa
dors. 

1891: Unió Catalanista. 

El món 

1858: rndia, colònia bril]lo
niea. 

/86/ : EE.UU., Gue rra de 
Secessió. 
/863: EE.UU., aboUci6 de 
l'esclavatge. 
/864: . Syllabus crrorum» 
de Pius IX. Jra. lnterna
ciomll Socialista. 

1869 : - Canal de Suez. 
1870: Batalla de Sedan 
Unitat ita liana. Concili 
Vaticà I. 
/871 : Unitat alemanya. La 
Comuna de París. 

1875: Crisi dels Balcans. 
l 1fl6 : - Telèfon. Frigor!· 
fic. 
1m : - Fonògraf. 
- Bombeta incandescent. 

1881: França. Escola ob}j.. 
gatòria, gratuïta. Remm 
tlovamm de Lleó XII I. 

- Automòbil. 

1889: 2a. Interna cional. 
marxista. 
1890 : - Aeroplà. Festa 
delIr. de maig. 
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L'Escoltisme 

1895: Neix a Barcelona 
Josep M . Batista i Roca. 
1897: B.P. escriu Aids to 
Scout;'tg. 

1899: B.P. , al setge de Ma
feking. 

1907: B.P., primera acam· 
pada escolta a Brownsea. 

1908: B.P. pubüca Scout· 
¡"g fo r boys. 

1911 : B.P. deixa la carre· 
ra militar. 
1912: _Exploradores bar
celoneses.. Antoni Bat
He, prevere. 

El Hostre paú 

1892: Bases de Manresa . 
• La Veu de Catalunya • . 

1898: Desfeta colonial. 
Assoc. Protectora d'Ense
nyança Catalana. 
1901: Lliga Regional ista. 
1902: Alfons XIn, rei. 
1905: Pau Vila funda l'Es· 
cola Horaciana. 

1906: Prat de la Riba es· 
criu La nacionalitat cata
lana. 
Fundació de l'Institut 
d'Estudis Catalans. Soli· 
daritat Catalana. 

1909: Setmana Tràgica, a 
Barcelona. 
1910: Confederació Nacio
nal del Treball . 

El món 

- Cinematografia. 

- Ràdium. 
Guerra de ls boers. 

Mor la reina Victòria. 

la. revolució I·ussa. Fran
ça, separació Església i 
Es la l. 

Guerres balcàniques. 

1913 : _Niñas Explorado- Normes ortogràfiques. 
ras barcelonesas •. B.P. es 

- Estructura de l'àtom. 

casa amb Qlave St. Clair 
Soames. 

1916 : B.P. publica Manual 
del Llobató. 

1918: A. Batlle coHabora 
amb Maria Montessori, a 
Barcelona. 
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1914 : Creació de l'Escola - Canal de Panamà. Gran 
del Bosc. Mancomunitat Guerra. 
de Catalunya. 
1915: Congrés Litúrgic de 
Montserrat. 

1917: EE.UU. en tra a la 
Gran Guerra. Rússia , Re
volució d'Octubre. 



L'Escoltisme 

1920: I . Jamboree mun
dial, a Olympia. B.P., cap 
escolta mundial. 

El lJOs tre pals 

Assassinat 
Layret. 

de Francesc 

El món 

1919 : Tractat de Versa
lles. Societat de Nacions. 
UI Internacional , 
tern . 
- Radiofonia. 

Komin-

1922 : B.P. publica 
¡IIg to SUCCts. 

Raver- Francesc Macià funda Es· Marxa sobre Roma. 
ta t Català. Escola del 

1925: Fundació de Kan
dersteg. 

1927: Batista i Roca fun
da eMinyons de Munta· 
nya». 
1918: Ir. Camp General, al 
Papiol. 

1930: A.B. funda l'Agrupa
ment Escolta Mare de 
Déu de Montserrat. Lady 
Dlave, cap guia mundial. 
1931 : Ir. Moot MundiaL. 

1932 : A.B. funda A. G. 
Congesta . 

1933: A.B., la. missa de 
campanya al Llom. Ger
manor de Noies Guies. 
Boy-Scouts de Catalunya. 
Giri-Scouts de Catalunya. 
1934 : Patrona tge de la Ge
neralitat sobre Escoltis
me. 
1935 : Girl i Boy Scouts de 
Catalunya. 

Mar. 
1923 : Assassinat de Salva· 
dor Segut Dictadura de 
Primo de Rivera . Grup 
Escolar Pere Vila . 

Supressió de la Mancomu· 
nitat. 
1926 : Intent de Prats de 
Molló. 

. EI Mat!.. 

/929: Dimissió de Primo 
de Rivera. Pacte de Sant 
Sebastià. Acció Republica
na. 

Esquerra Republicana de 
Catalunya. Segona Repú
blica Espanyola. Resta
bliment de la Generalitat . 

Estatut d'autonomia. 

Mor Francesc Macià. 

Sis d'octubre. 

1924 : Mor Lenin. 

- Televisió. 

- PeniciHina. Magnetò-
fon. 

Acords de Latran. Esfon
drament de la Borsa de 
Nova York. Dictadura de 
Stalin. 
- Plàstic, de l'acetilè. 

- Sulfamides. Portugal, 
Dictadura de Salazar. 
Alemanya, Hitler al po. 
der . 

Guerra d'Abis(rua. 
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L'Escoltisme El tloslre pals El mÓII 

19.36: A.B. diu missa a la Guerra civil. 
Pica d 'Estats . 

França, Front popular. 

1937: Unificació de l'Es· Fets de maig. 
colt isme Català. 

. Mit brennender Sorge .. 
de Pius XL 

1938: Acords de Munic. 
Perló i Niló. 

1939: Desfeta de Co.talu· IT Guerra Mundial .001 . 
nya. 

194(): Frente de Juventu· Fusellament de Lluís Com- Eix Alemanya- Ità lia-Japo. 
des. panys. 
1941: Primeres promeses Neix l'Escola Virtèlia . 
escoltes p.g. Mor S.P. 

Alemanya contra l'URS:::,. 
EE.UU. contra Japó i All.· 

1945: Represa d'Escoltis· 
me i Guiatge. 

1948: A.B., peregrinatge a 
Santiago de Compostella. 

1950: A.B., peregrinatge a 
Roma. 

1953: Assalt al campament 
del Montnegre. 

1955: Mor Mossèn Antoni 
Batlle. Consiliari Diocesà 
d'Escoltisme. 
1956: DDE , a Barcelona i 
a Vic. 
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1!J43: Mor Vidal i Barra· 
"fuer. 

manyr;. 

1944: Desembarc aliat 
Normandi::t 
- I bomba atòmica. Fi· 
nal Guerra Mundial. ONU. 

,Y46: lr. llibre català p.g. I guerra indo-xinesa. 
1947: Entronització de la 
Mare de Déu de Montser· 
rat. 

Bloqueig de BcrJfn. Esu •• 
d' Israel. Declaració Drc~~ 
de l'Hom~. 

1949: OTAN 
Guerra de Core.. 

1951: Vaga de tramvies. - Bomba H. 
1952: Congrés eucarístic 
internacional de Barcelo-
na. 
Concordat 
Espanyol. 

Sta. Seu/Estat Mort de Stalin. 

1954: Bicn-Oien-Phu. Argè
lia. - Submarl atòmic. 

Jordi Calí funda l'Escola Pacte de Varsòvia. 
de Sant Gregori. 

Sublevaci6 d'Hongria 
Polònia. Crisi de Suez. 
1957: - Sputnik 1. Tractat 
de Roma: CEE. 11 guerra 
indo-xinesa. 
1958: Crisi del Líban . Joan 
XXIII. - Explorer l . 



L'Escoltisme El ,'os/re pals El móp, 

1959: Associació Catalana Fundació de l'Escola Cos- Fidel Castro. 
d'Escoltisme. ta i Llobera. 
1960: Barcelona, seu del 
Consell CISC. 
1961: Primer inlent de 
MSC. 
1962: Guics Sant Jo rdi. 

1964: Giri i Boy Scouts de 
Catalunya. Noies i Nois 
Escol tes. 
1965 : Guiatge Català . 

1963 : l....1. Nova Cançó. 

1966: . Caputxinada.. Ma· 
nifes tació de capellans. 
1967: Servci de Colònies 
de Vacances. Diòcesis Ca
ta lanes. 

1968: Edició ca talana de Barcelona, Clubs d 'Es
Escoltisme per a nois. plai . Mor l'aba t Esc..'lrré. 

1969: Reconci.xcmcnt CE
GE. Creació de CEEE. 

1973 : L'Episcopa t Espa
nyol aprova MSC. 
1974: CET aprova Minyons 
Escoltes diocesans . Fede
ració d'Escoltisme a Es
panya. Escoltes Catalans. 

1970: Llei General d'Edu
cació. 

[ndependència Congo 
colònies franceses. 
- Primer home a l'espai , 
Mur de BerHn. 
Conci li Vat i c~ I I. Crisi de 
Cub •. 
Assassinat de Kennedy. 
Vietnam. - Primera dona 
a l'espai. 
- Telèfon i TV ¡ntereon
tincntab. 

Reforma litúrgica. 
- SatèHit a la Lluna. 

Papu/omm progressio de 
Pau VI . Guerra dels sis 
dics . 
Assassinat de Martí Lu
ter King. Maig francès. 
Pr imavera de Praga. Re
volució cul tural xinesa . 
Merca t comú. 
- Home a la Uuna. 

Assassinat d'Allcnde. 

Portugal : revolució dels 
clavell s. 

1915: CET aprova GSJ dio· Mor Franco. Joan 
cesanes i Estatuts gene- les l , rei. 

Car- Fi de la guerra del Vie t
nam. 

ra ls dels Minyons Escol-
tes. Escoltisme Català cc-
lebra els . 20 anys de Mn . 
Batlle • . 
1976 : Manifest de Montser· Marxa de la Ll ibertat. 
rat. 

J9n: .Minyons Escoltes/ 
Guies Sant Jordi de Cata
lunya. _ Mor Lady Olave. 
Jordi Bonet, secretari ge
nera l de CICS. 

Aparició del diari . Avui •. 
Eleccions democràtiques. 
Manifestació 1 t de setem
bre. Retorn de Tarrade
llas. Reinstauració de la 
Generalitat. 

Mor Mao Zcdong. 
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L'Escoltisme El llOstre pals El móu 

1978 : Reconeixement MUD- Constitució democràtica. Ek-cció de Joan Pau Il . 
dial de la FEEE. Federa- Retorn del cardena l Vi-
ció Catalana d 'Escoltisme dal i Barraquer. 
i Guiatge. CET aprova 
els Estatuts Generals de 
GSJdeC. Mor Josep M. 
Batista i Roca. 

1979 : Estatut d'autonomia. 
1981): Publicació de ll ibres Jordi Pujol, pres ident. 
de mètodes. L'Església de 
Barce lona celebra els «25 
anys de Mn. Batlle». 
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Invasió d 'Afganistan . 

Crisi de l' Iran. Sindicats 
lliures a Polònia. 



LA FE COM A VIVÈNCIA 

MONTSERRAT ALBÓ 

Per mi, educar en la fe és un concepte molt complical. 
La fe s'encomana, de vegades és irracional i tot , i no saps ben 

bé com et ve ni com se'n va. 
El que trobo més fàcil és ensenyar el cOlltingut de la fe. La his

tòria de la salvació, en el cas dels cristians, o els llibres sagrats 
de les a ltres religions. Per això només cal honesteda t, ri gor histò
ric, i saber adap tar els fets a la situació conjuntural. 

Quan ja surts del marc d'una religió i una cultura concre ta 
i en tres en el món de la transcendència, del sentit de Déu, etc., et 
falten pa raules o conceptes o dades. Si fas teologia, és com si fes
sis ciència·fi cció. S6n més en tenedors els profetes i e ls poetes, de 
vegades. S'assembla al que passa amb la psicologia : que entens 
més les reaccions humanes a través de les noveHes que no pas 
amb els tractats cientffics. 

En resum : la fe, més que lIna ciència, és una experiència. Per 
tant, educar en la fe, per mi , és més fàcil en un ambient de co
lònies d'estiu, en una comunitat, on s'intenta viure el que hom 
creu, en uncs actituds personals conseqüents amb unes idees so
bre la vida, la mort, la convivència , e tc ., que no pas amb tot un 
trebaU d'informació, erudició, coneixemen t dels ll ibres, sants, de 
la teologia i dels documents pon tifici s i episcopals. Em posa sum
mament nerviosa que la gen t no pugui dir dues parau les seguides 
sense es tin tolar-se en una pila de cites i més cites per demostrar 
que no és herètic el que diu. 

I com que és una experiència O una vivència, no hi ha res a 
fer: les experiències només s'adquireixen persona lment. Vull dir 
que les pots explicar, però no les pots fi car dintre d'una altra 
persona. S'ha de produ.ir aquest contacte o s intonia. Les expe
riències d'un altre només se t'incorporen quan les vius tll mateix 
i les reconeixes. 
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MITJANS PER A 

L'EDUCACIÓ DE LA FE 
MATEU TERRATS 

Un marc adequat 

Crec que els moviments constitueixen un marc plenament 
adequat per a l'educació de la fe dels infants i joves, en la me
sura que possibilitin -d'acord amb llurs plantejaments- Ja cons
tant confrontació entre la realitat viscuda i la Paraula viva de 
l'Evangeli: confrontació compartida que permet que la vida sigui 
a la vegada iHuminada i interpeHada. Crec que aquesta confron
tació - d'una manera o altra- és imprescindible de cara a una 
completa educació de la fe. Però penso que els moviments, tot 
i ser necessa ris, no són suficients; perquè l'educació de la fe de
mana altres mitjans i moments que difícilment poden proporcio.
nar els moviments: espa is de pregària, aprofundiment s istemàtic 
de la Bíblia, etc. 

Pel que fa a la Catequesi d'infants i de joves, crec que és 
imprescindible per l'educació de la fe : és una necessària inicia
ció a la memòria, llenguatge, estil de vida, celebració de la ca· 
munitat cristiana. Sense aquesta iniciació la fe possiblement que
daria reduïda a una ideologia, mancada de l'experiència ecles ial. 
Però crec també que hi ha moltes dimensions de l'educac ió de la 
fe que no constitueixen l'objecte de l'acció catequètica, i sí d'al
tres instàncies, àmbits o instruments pastorals. 

Necessitat de persones I comunitats 

Per a l'educació de la fe són necessàries, abans de tot, perso
nes i comunitats. Persones capacitades que assumeixin la seva 
tasca amb confiança i d'una manera prioritària. I Comunitats vives. 

:e.s a dir: persones creients. membres de comunitats vives, que 
puguin assumir aquest servei o serveis: 

- el servei de la Catequesi per a les diferents edats, vincu
lada sempre a una comunitat; 

- l'animació de moviments educatius; 

60 



- la preparació de materials actualitzats i adequats als diver
sos ambients; 

- l'animació de celebracions en les quals els infants i joves 
s'expressin fàcilment; 

- l'animació d'espais de diàleg sobre els grans temes de l'ho
me, la societat, la ciència, la cultura ... ; 

- el servei d 'una acurada informació i/ o presentació del fet 
rel igiós. 

I evidentment, cal possibilitar IOts e ls mitjans neces aris per 
a capacitar tes persones que han de realitzar aquests serveis. 
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L'EDUCACIÓ DE LA FE 

ÉS POSSIBLE 

llurs BONET I ARM ENGOl 

En el cor dels moviments 

Per a contestar la pregunta hem de partir dels fet s. I els fets 
- pel que jo conec- és que els moviments existeixen . Per exem
ple, la JOUAC a la diòcesi de Barcelona va prenent una força i un 
gruix conside.ables. L'important és que hi hagi persones (llegiu 
cape ll ans) q ue n'estiguin convençudes i que s 'hi dediquin a fons . 
La meva experiència, recordant ]a rea litat dels moviments espe
cialitzats des dels anys 1960, és que una colla de capellans - no 
érem pas tots- hi crèiem i ens hi dedicàvem. Numèricament el 
nombre de mil ita nts tampoc no e ra ta n eleva t, però cra suficien t 
pe r a fe r una bona fein a. 

En la catequesi 

Perquè l'educació de la fe sigui més completa, més profunda, 
em sembla que no n'hi ha prou. Però, a la pràctica, aquest ideal 
no sempre és possible. Tots sabem com les coses es queden a 
mitges, tant a la catequesi com en els moviments. La ca tequesi 
dóna uns continguts de fe que certament es vol que amarin tota 
la vida del creient. El moviment, d 'una manera organitzada i de 
conjunt, ajuda els cris tians a incidir en e ls ambients. Si a la ca
tequesi li manca aquest caire organitzat i de conjun t de cara als 
ambients (va més a l'individu que la rep) , al moviment li manca 
Ja riquesa dels continguts. Evocant, novament, el que havíem fet 
en el s moviments, recordo que sempre vèiem ta necessitat de do
nar aquests continguts, però mai no ncabàvem de tran smetre' ls . } 
actualment, a la gent de la catequesi e ls manca aquella dimensió 
missionera que trobàvem en els nostres militants . 

Serveis I Instruments 

Tenint en compte el que acabo d'afirmar, podem comprendre 
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quins poden ser aquests instruments i serveis . Vult repeti r, tan
mateix, que no tot hom, a Ja PI"àClica, tant infan ts com joves, per 
les raons que s igui, malauradament, els podrà assimilar. Concre
tant la resposta: I ) Les persones que s 'hi dediquin a mb entusias
me (capellans o altres cristians adults) . 2) L'interca nvi o revisió 
entre aques tes persones, part int dels fets concrets . 3) Tenir un 
material adequat, segons l'edat, que presen ti el missa tge cristià 
de manera que amari la vida de la persona. 4) Donar un material 
que possibiliti una tasca missionera, de contacte amb e ls altres, 
com poden ser enquestes, fu lls, llibrets, etc. 5) L'existènc.ia del 
grup que treballa conj untament els continguts de fe i es llança 
vers els a lt res. 6) L'intercanvi periòd ic entre els grups . 7) Accions 
a nivell massiu , ben preparades . 
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, 
LA PARROQUIA, 

ESPAI OBERT I DE SERVEI 
SALVADOR BARDULET 

Cal empènyer els cristians cap enfora 

La respos ta sobre .Què ha de ter la parròquia per accentuar la 
seva d imensió de servei i d'obertura», crec que es pot concre tar 
en e ls punts següents: 

- No pas crear obres o institucions de servei o d'escalf humà 
a l'interior de la comunitat cri stiana, s inó em pènyer els cristians 
a ser presen ts en les ja existen ts o a crear-nc de joves fora de la 
comunitat cris tiana. 

- A l'interior de la comunitat cris tiana, cal assegUl-ar tol !'l 
aquells mitjans que fan possible la seva tasca específica : l'educa
ció permanent de la fe (iniciació. creixement , vivència, raonament , 
celeb ració). I tota aques ta ed ucació, amarada sempre de la di
mensió del servei i de l'empenta de ser presents a fora . 

Això no vol dir que els grups de revisió, de catequesi, de tro
bades in forma ls, de celebracions ... hagin de ser trobades fredes, 
sense escalf humà, aspres. Ben al contrari: han de ser trobades 
joioses, on el creient se senti bé ... Però tampoc no aniria bé que 
e l creient concentrés tota la seva vida profana (relacions, amis
tat, esbargi ment, compromís ... ) en el grup de fe . 

- Cal vetllar per aquesta obertu ra d 'una manera especial do
nat que la tendència a l replegament (alguns per nostà lgia, altres 
per sentiments) és constant. Ser lleva t costa molt. Costa tant que 
molt fàcilment en claudiquem. Pràcticament o teòrica . En líni a 
teòrica aniria l'afirmació següent: el crist ià és fet per l'ambient . 
no tant per un procés personal, ni que sigui ajudat per la comu
nitat. (Penso ara en e l que passa en algunes escoles «cristianes »: 
fer un ambient «cristià. no ja amb catequesis (?) sinó també amb 
litúrgia, prescindi nt de l'opció real que puguin tenir els alumnes 
o els pares .) 

La catequesi I els moviments 

- Aplico la meva opció a la catequesi d'infants . Ha de ser ca-
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tequesi i prou. Amb tots e ls recursos pedagògics per aconsegu ir 
que els infants s 'hi trobin bé (tornem a aUò de l'escalf hu mà). 
Però la catequesi no ha de convertir-se en un «moviment infantil ». 
Al contrari , el s infants han de veure que la ca tequesi no és in
compatible amb llur integració en altres moviments d'espla i que 
existe ixen a l poble. Ara, a Manlleu, per exemple, estem prepa
rant, com cada any, una sorti da de fina l de catequesi. L'in te
rès és de triar un dia en el qual no hi hagi organitzada cap altra 
activitat infantil; primer, perquè hi ha in fants que van a altres 
moviments; segon, perquè no sembli que la ca tequesi s un mo
viment infantil paraHel. 

- Catequesi d 'adolescents. Crec que s'ha d 'anar per la ma
te ixa línia, tot i que potser és l'edat en què s 'identifica mé grup 
de fe i grup natural (es tudis i d iversió). Depèn dels catequistes 
d 'accentuar la dimensió d 'obertura, de servei i de Uevat de què 
parlava abans. 

- Que pel que toca a adolescents i joves es fan necessa ris mo
vi ments d'àmbit més ampli , amb accions més programades i amb 
trobades en les quals hi jugui a primer terme la convivència i 
la diversió, és na tu ral que així sigu i. Però el nervi d'aq uests mo
viments no podrà pas aparta r-se de la intuïció que ens ha fe t 
arribar fins aqul: la fe cri stiana viscuda i tes timoniada en e l pro
pi ambient i vigori tzada en la comun ita t o en e l moviment. 

Penso ara en un lloc on la JOC no és, pràcticamen t , del to t 
confessiona1. El s militants creients es troben, a més, en reunió 
a part (ja en diuen la trobada de fe) o n fan aquesta vigori tzació 
de la fe. Aquesta és la tasca de la comunita t c ris tiana. o en té 
pas d'a ltra. 

-Que hi haurà sempre grups de cristians que s'agruparan cons
cientment d'acord amb tendències socials, culturals o polítiques, 
deu ser natural. Però es deu haver de vetllar per tal que no com
prometin la pluralitat que ha d'exis ti r en tota comunitat cris tia
na. Que el cristià que va per lliure (quant a am istats, divers ions, 
compromls ... ) no s'hi trobi foraster. Que és el que devia passa r 
abans quan un cristià no freqüentava el centre parroquial O no 
anava a jugar la partida al Centre catòlic. 

- To t el que he dit fin s a ra ho he d it amb referència a po
bles on la vida p rofana (cultu ral, social, política o de lleure) té una 
certa ma. rxa. No negaré pas que en altres pobles més petits, per 
trobar-se pràcticament en règim de cristiandat, to t volti a l'en
to rn del campanar . l sigui el Mossèn el qui o rganitzi la Pasqua 
i la Festa Major. No hi ha res a dir. 
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EL PAPER DE L'EDUCADOR 

DE LA FE 

M. TERESA CODINA 

El paper de l 'educador 

Quan reflexiono sobre la fe, haig de (er a lgunes di s tincions i 
establir diferències . 

En primer lloc , ca l reconèixer que una cosa són els mòbils 
reals de la pròpia trajectòria (tot allò que realment et fa viure, 
que cada dia t'empeny a llevar-te i tornar a començar) i una altra 
cosa és la formulació racional d'aquests mòbils, inc rustats en la 
pròpia persona , sang de la ma teixa sang. inconscients de vegades. 

l faig encara una altra diferència, entre l'aspecte formal (allò 
que està establert , o rganitza!.. .) i l'aspecte i/lformal (allò que es 
viu , conscientment o no, voluntàriament o involuntària). 

Qua n e m plantejo l'educació de la fe, dedico més atenció als 
mòbil s real s i a l'aspecte informa l que no pas a ls a ltres dos ex
trem s. Conside ro que la formul ació dels criteris, dels principis, de 
l'escala de va lors que mouen cadascú, dependrà de la capaci
tat de raonament i del baga tge cultu ral de cada persona . Pel que 
fa a l'aspecte formal , sabem per experiència que, desgraciada ment , 
sovint serà una trava, mal grat la qual a cadascú li toca donar la 
seva respos ta pe rsonal. 

El paper de l'educador -jo no especificaria «educador de la 
fe», sinó que parlaria de 101 educador, en general- en l 'e tapa es
colar, consis tirà a donar e ls ele ments necessaris (de conducta i ra
cionals) per Ia I que cada educand, el seu dia, pugui fer la seva 
opció lliure i responsable e n re lació amb la seva visió de la perso
na, del món, de la socie tat i del m és enllà . Més endavant, força 
aviat, la relació vertical en tre educador i educand quedarà subs
tituïda per la re lació horitzontal i recíproca entre e ls diversos 
membres d'una comunitat, que ajuda a confrontar i a afinar. 

l!.s evident que h e an-ibat a aquestes formulacions a partir de 
la meva pròpia història, passiva com a educand i activa com a edu
cador. 

Passos de la meva fe 

Pel que fa a la meva educació, l'aspecte formal ve emmarcat 
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pel coNegi de monges i, a més a més, de la postguerra. L'any 
de «la victòria» jo acabava de fer-ne 12 i vaig empassar-me amb la 
més bona fe del món tot e l que em va proporcionar i presentar 
aquell ambient. Em sembl a força explícita l'anècdota següent : 
cada dia començàvem la pregà ria del matí amb el «Ven i, Sanctc 
Spiritus . i l'acabàvem amb l' . himno nacional •. La força de l'hàbit 
era tal que, quan algun cop anàvem al cinema, aquells anys que a 
mitja sess ió s'interrompia el programa perquè el públic dret i amu 
el braç a lçat escoités l'h ime nacional, la meva germana i jo, en aca· 
bar, solíem fer el nom del Pa re, com en la pregària de l'escola. 

Aquest tipus de Formació, comportava naturalmen t una esca
la de valors en què el sisè manament i l'esperit de sacrifici eren 
els punts fort s. 

Afortunadament , cI mateix contex t em va permetre una forma
ció de la voluntat i un sentit de responsabilitat que, cada cop 
més, he valorat com a positiu entre tol el feix d'aspectes nega tius 
de la meva educació. Aquells hàbits, units al bon sen tit , a l 'estima· 
ció i a la tendència a no donar·nos per satisfets, que havia res pi· 
rat a casa, em van ser molt útils per fer·me els meus esquemes 
mentals i morals i avançar en ll ibertat i responsabilitat. Tot a ixò 
i un curs escolar treba llant a França cap als anys 53-54, encara en 
el pre-concili, em va servir per acabar-me de treure la son de les 
orelles i donar per acabades les diverses i successives crisis que 
havia anat passant, sobretot en en tra r a la univers itat. 

El meu procés com a educador 

Pel que fa al meu procés com a educador, des de l'equip de 
l 'escola i en re lació amb la pedagogia de la fc, podria diferenciar 
aquestes dues etapes: 

- en una escola de pedagogia activa, cal que la formació re
ligiosa també sigui activa, és a dir, cal assegurar la unitat entre 
la fe i la vida; 

- un cop s'avança per aquesta lín ia d'unitat, tot porta a va
lorar cada cop més la responsabilitat dels pares pel que fa a l'e
ducació de la fe i a la necessita t de coherència entre allò que es 
«predica» a la catequesi i allò que el nen viu a través de la fa
mília. Això mateix porta a garantir la ll ibertat en l'opció que 
fa la família i a facil itar-la, separant escola i catecumenat. 

A mi personalment, el contacte directe amb infants i gen t 
jove m'ha anat produint una reacció de doble vessant: 

- veritable aHèrgia mental, pànic a les paraules pel q ue fa a 
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la fe, a la definició i concreció d'a llò que hom creu, a ls motius 
de creure, a les interpretacions ... Els mots sovint esdevenen arn· 
bigus si no hj ha un punt de referència ben clar, i les paraules 
sempre resulten barates; 

- exigència de coherència personal entre e l que hom diu, ha 
dit (i que els joves recorden perfectament) , i la línia de vida que 
hom segueix. La cred ibilitat de tot a llò que s'ha dit en el procés 
de l'educació dependrà del que a pos teriori e ls alumnes consta tin 
amb els ulls sempre crítics i esbrinadors que nosaltres mateixos 
hem maldat per donar-los. 

Testimoni d'una actuació coherent 

En un moment donat em vaig adonar vitalment que la sola cosa 
vàlida per transmetre, més ben dit, per no entorpir el creixement 
de la fe, és e l testimoni d'una actuació coherent j transparent. Un 
cop més, el nivell informal em pesa sobre el formal. Des d'a· 
questa descoberta, vaig anar-me allunyan t de qualsevol manifes
tació de fe que pogués resulta r únicament formal. 

l no j a com a educador, sinó com a persona que participa , com
parteix, col'labora amb altres persones que han tingut i tenen tants 
motius per patir j tan poques oportunitats de promoció, em ne· 
guiteja tot e l que pugui representar un tipus de separació, discri· 
minació en algun sentit, com resu lten les formes habi tuals d'ex· 
pressió de la fe . Les justi ficac ions a què se sol arribar en aquest 
aspecte, mai no em semblen convincents . Temo la dialèctica a 
posteriori que els que acostumem a treballar amb elements racio
nals esgrimim amb tanta soltesa per defensar posicions preses , 
dialèctica que deixa sense paraules aquells que tenen només la 
força brutal de la realitat i de l'evidència. 

Per això, entre els dos principis de no ced ir en res del que per 
a mi té sentit i de no considerar els altres en si tuació d'inferio
ritat, he arribat a fer-me pròpia la formulació de la fe com l 'ac
ti tud que porta a prendre's tota la vida seriosament. Aquesta for
mulació, fins a les últimes conseqüències i fins a les arrels de l'ac
titud que suposa, permet de compartir -en la dimensió, profundi
tat i mesura de cadascú- tot el que tenim en comú amb els al
tres, amb els que habitualment compartim feina, motivacions, 
compromisos, plantejaments ... , sense que cap element afegit ens 
hagi de separar. 

En la meva aversió per tot el que siguin estructures formals, 
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considero com un dels elements que de debò porten a planteja
ments seriosos, el testimoni de la fe (de la forma de prendre's la 
vida) de persones que valorem pel que en coneixem. Això ve a ser 
la ver sió actual dels Fets dels Apòstols, que movien els seus com
patriotes perquè els eren coneguts i el seu estil d'actuació els 
oferia garantia. D'altra banda, a ixò és la recíproca d'aquell a exi
gència personal de què he parlat. 

L'element comunitari 

Un a ltre element indispensable per a la formació de la fe és 
el comunita ri. La valoració creixen t d'aquest aspecte en e l mo· 
ment hi stòric actual reforça el o:dos o més reunits en nom meu», 
entenent que «el seu nom» és tot ci que representa veritat, justí· 
cia, progrés real.. . Cal afegir que, com més diferents són les per
sones que tenen en comú l'aspecte més seriós de la seva vida, més 
la diversitat porta a valorar allò que uneix. 

A grans trets i com a resum insisteixo que allò que hom viu , 
compta més que allò que hom expressa i que el nivell informal 
guanya sobre el formal, tot i que per a ser completa l'educació, 
cal que hi en trin tots quatre extrems. Perquè l'aspecte forma l no 
sigu i carcassa, ha de ser l'expressió, la conseqüència necessària de 
tot allò que hom té i que en un moment donat tothom desitja 
reforçar, expressar. 

La formulació d'allò que per a cadascú és mòbil vital, l'expres
sió d'allò que té en comú amb altres, quedaran emmarcades entre 
la sensibilitat per copsar el que és més adequat a cada situació i 
la llibertat i la responsabilitat per actuar en cada moment de la 
manera que per a un mateix i per als altres resulti més s incera 
i ad.ient. 

Com en tot el que fa a educació, hi ha una dinàmica que obeeix 
a uns principis estables i que porta a interpretacions funcionals. 
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TRADUIR LA FE 

AL LLENGUATGE VITAL 

MARTA MATA 

El procés de la meva fe 

Si les ganes de parlar-ne fossin índex de fermesa en l'educació 
de la fe, la meva resulta ria ser ben estantissa. He de dir a ixò de 
bell començamen t per si a l lector li serveix de clau d'intepreta
ció de les ratll es que seguiran . Per a mi no ho és massa. 

Senzillament, em resulta impossible parlar de l'educació de la 
fe com de quelcom en e l passat; està inclòs en el present, com 
ho estan les elapes ja transcorregudes de ta pròpia vida. I en el 
cas de la fe he de confessar que em costa de parlar-ne ara. Per 
la vella amistat de qui m'ho demana -fe i amistat sempre m'han 
semblat unides- miro de formular aquell passat en aquest pre
sent. 

La meva formació en la fe es fa bàsicament en la família, i té 
sobretot una font en la persona de la meva mare, persona culta 
i senzilla a lhora, creient i fent de la fe criteri primer i darrer de 
la seva vida quotidiana. Una fe que es ma nifesta de de Ics can
çons de Nadal a les celebracions litúrgiques, però que, se nse 
grans form ul ac ions, es real itza en la vida. especialment en les 
grans difi cultats de la vida: mort del nostre pare en accide nt 
del trebal1, guerra, l1arguíssima malaltia de vint anys, sense perdre 
l'a legria «natural». 

E ls meus primers anys coincideixen amb la 11 Re pública; tinc 
escola la ica respectuosa i famíli a c reien t i inteHi gent , binomi que 
em sembla prou bo per l'educació de la fe . 

Tinc la crisi personal pròpia de l'adolescència, i una superació 
d'aquesta cris i en una formu lació personal també. En aquesta for
mulació de la fe, però, va ajudar-m'hi molt la lectura, també se
guint la mare, dels llibres de G. K. Chesterton , encara que pot ser 
he anat tirant cap a l que ell anomenaria agnosticisme. 

Penso i crec que aquesta vida que passa té un valor que la 
supera i que a lgú, de qui no puc saber res o puc saber-ho tot - i 
el que en diu la doctrina ca tòli ca és el que m'ha arribat a mi-, 
és qui ho ha di t i qui diu que aquest valor l'aconsegueix l'home 
en tan t que lliure i solidari. Aques t a lgú h a fet l 'home a ixí?, o 
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l'home és així? La respos ta m'és igual; de l'u na i l'a lt ra qües tió 
ja en d ic fe . 

Durant bastants anys he treballa t en l'educació de la fe dels 
petits; de primer en el període inicial d 'escola cri stiana de Ta
litha, al cos tat de Maria Teresa Codina, i després en la cateque
s i del meu poble a l costat de Josep Maria Mas. L'esforç de tradui r 
la fe al llengua tge vital i simple que reclamen els nens deu haver 
també tingut e l seu pes en la vivència de la meva fe, així com les 
companyies esmentades. D'alt ra banda tot el treball en l'educació 
de la fe dels petits va ser ret amb certes d ificultats per part de 
l'estructura eclesial, però amb l'esperança del canvi que el Conci
li prometia. 

Interrogants 

Després, ja treballant amb mestres joves, he hagut d 'assis ti r a 
un procés no massa formulat d'abandó de la fe en molts d 'ells, al 
cos tat segurament de la desvirtuació del Concili, i del conti
nuïsme de l'Església Catòlica, en la qual, actualment, és molt di
fícil de reconèixer-se per la fe. ¿Es to t això el que fa que no tin
gui ganes de parla r de la fe? 

Potser s í; i po tser també un in terrogant que em deixava una de 
les imatges d'en Chesterton. Deia ell que els problemes que la vida 
li presentava eren un laberíntic pany i que la fe catòlica era l'a fi
ligranada clau que hi encaixava i li obria perfectament la porta. 
I quan tens la porta oberta, què se'n fa de la clau i del pany?, 
em preguntava. 

Les comparacions sempre tenen un limit , i potser aquest jnter
rogant ja és fora del límit de l comparable; encara que tinguessin 
la porta oberta, sempre, per exemple , caldrà ensenyar d'obrir-la 
a ls petits. Vull mantenir la iUusió que ja he fet el meu «cu po. 
d'educació de la fe, quan he tingut els petits al cos tat. Però i l'Es
glésia, què? 

Ara, en la vida pro fessional i política no sé fer alt ra cosa entre 
els companys que donar fe de la meva de quan se'm qüestiona i 
no negar-me a peticions com la d'aquestes ratlles. Tenen per mi 
el ma teix valor el poc estudi de la lectura infantil que puc fer, o 
que els textos legals i les accions polítiques en què vaig gastant 
la vida. 
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L'EDUCADOR DINS 

EL PROCÉS EDUCATIU 
JAUME PUJOL I BARDOlET 

«L'home i la societat fan retrocedir cada dia les fronteres del 
seu propi coneixement; però, apare ixen d'altres fronteres que cal 
transcendir perquè l'home esdevingui home. (René Lourau). 

La iHusi6 està sortosament en la base del nostre viure i re
viure. La iHusió pedagògica porta a l'.aventura pedagògica. en 
el millor sentit de la paraula, ja que aspires a uns objectius, ro
mans a l'espera ... i a l'escolta de la resposta de l'educand . 

La lHusió pedagògica 

La iflusió pedagògica és de l'ordre simbòlic: porta , en frase 
de Ferdinand Saussure «de significant en significant _ sense haver 
d 'arribar mai a abastar el .significat • . Certament , que l'educador 
a qui manqui la il'lusió pedagògica, segons el vocabulari de Cari 
Rogers o de René Lourau, o la il'lusió grupal en el dir d'Anzieu, 
degrada la seva funció educativa al compliment d'uns compro
misos contractuals. La iHusió pedagògica fa que la convivència, el 
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compartir la vida, s igui per ella mateixa educa ti va . Perquè no es 
tracta de . fer d'educadol-» sinó . d'ésser educador». 

El sociòleg René Lourau assenyala tres moments en la iHusiÓ 
pedagògica: 

- la cultura com a riquesa, és a dir, el «saber object iu »; 
- la . relaciÓ pedagògica. com a esfera autònoma i privile-

giada de la transm issió del «saber», i sobretot, del «saber-viure»; 
- la reforma de les estructures ins titucionals de l'educaciÓ. 
La pedagogia d'avui és la que és inven tiva, creativa, . la que po

sa les idees en pràctica i la pràctica en idees. No arriba mai a l 
punt final. l sobretot, dels tres moments de la . iHusió pedagògi
ca., l 'educador privi legia el de la «relaciÓ pedagògica., per la força 
que aquesta té sobre la persona a causa de la incidència en la seva 
afectivitat. 

D'on venim i on anem? 

Però, la iHusiÓ pedagògica i l'aventura educativa no ens han de 
fer caure en «miratges i creduli tats ingènues» que ens facin viure 
en un món diferent del que vivim. 

D'uns anys ençà hem assistit a un canvi radical de la nostra 
societat. Fins els elements tin guts per més immutables, e ls hem 
vistos tinguts per a secundaris; i aquells pels quals havrem orien
tat tota l'existència i l'esforç els veiem ara en la penombra . El 
canvi ha es tat accelera t, brusc i sense contemplacions. Ens ha vin
gut sen e esperar-lo, potser també sense voler-lo ni ésser capaços 
d'assumir-ho. I sortosament no l'hem pogut evitar. El canvi cie 
la nostra societat ens ha impul sat a canviar nosa ltres com a per
sones i seguramen t que n'es tem contents i satisfets. 

Avui, nombre d'educadors i de pares no saben com parlar al 
jovent, ni què els han de dir, ni com tractar-los, ni quines són les 
responsabili ta ts ni l'autoritat que han d'exercitar, ja que les ma
teixes paraules tenen significa ts plurals i ben diferents. 

Abans, les noves idees a rribaven als joves .filt rades. per l'au· 
toritat dels adults, que, en exercir la seva funció autoritària, deien 
e l que s'havia de pensar, de creure i de fer. Tota educació tenia 
un context autoritari, i això es vivia com a cosa «ben normal». Avui, 
en canvi , les noves idees circu len «lliurement » i de vegades, s i no 
to t sovint, els adults sÓn els últims a enterar-se'n. Avui s'ha des· 
fet el monolitisme i hi ha mil maneres diferents de veure i de 
viure la vida i el compromís , de programar-se ... Hi ha altres vi
sions obre la llibertat , sobre el comportament sexual, criteris di-
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vergen ts sobre actituds d'Església i de pertinença a ella. Ja no 
es considera vàlida la «tradició normativa » (sí, emperò la «tradi
ció orientativa»), ni la importació s incrònica o diacrònica de ma· 
neres de fer o de comportar-se. 

Mentre la societat anterior era monolítica, la d'avui és plura
lista. J a no existeix una sola manera de fer ci b~ i d'ésser bo. Hi 
ha, fins i tot, formes de bé i de bondat per a uns, que són menys
tingudes per d'altres. Àdhuc assistim a un fenomen pel qual sem
bla eXJ lçar-sc cI mal i menysprear-se el bé. Com a mínim, sem
bla haver-hi un conjunt d'ambigüitats que caldria discernir amb 
vista a trobar una prospectiva adient. 

Venim d'una societat feta segons un «model d'ordre» i estem 
ara en una societat que pre tén un «model de projecte •. De (et, 
els educadors que hem exercit aq ues ta funció durant més de vint 
anys, prou sabem el que hem hagut de canviar referent a act ituds 
i mitjans educati us. Perquè s'ha produït «quantit?t dc canvi» i 
«gran novetat del medi». 

D'aqu í e l gran canvi de valors: «Avui l'home es compromet en 
una formidable aventura. [ des d'ara les paraules clau ja no són 
pregària, meditació, contemplació, s inó estratègia i projectes. I 
des d'aquest moment, la comunitat humana es troba abandonada 
a ella mateixa. Tota refe rència a un principi superior, a l sagra t, al 
diví sembla un luxe ... i una a lienació. (J. Duquesne. Recherches et 
Débats, n. 73 , p. 16 DD B). 

I així, a lhora que pren el progrés com a projecte, l'home es
devé víct ima de manipulació, perquè el projecte intervé COI11 a 
«mite de Prometeu». L'homc té avui la tasca difícil de «transfor
mar ci món»; els filòsofs no fan sinó «interpre tar-lo». 

Hem passa t d'una època de «culte de les institucions» ~ una 
altra de «culte de les person es. El punt de gravetat i arquimè
dic ara són les persones. Per això la nostra societat es caracterit
za «pe rabat re les fronte res, esborrar les antigucs categories i apro
fundir les qüestions » (Mac Luhan). 

J a no són valor avui , al menys no els considcrem com a tals, la 
submissió, e l decantament dels problemes ... , s inó la co l-laboració, 
la iniciativa, la creativi ta t, la moral del bé, el compromís ... 

Tal rau a assumir el ca nvi per part dels educadors i a situar
se en les noves coordenades que ens serveixen de referència. 

Educar en un nou tipus de societat 

~s un fet que ha sorgit un nou tipus de societat, i «tot nou 
tipus de socie tat està c ridat a instaura r un nou tipus d'educació» 
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(Peter Berger. La reIigion dans ta conscience moderna. Centurion) . 
Per això, la nova lín ia educativa ja no és la d'una autoritat que 

s 'expressi dominant, domes ticant ... , s inó per a ltres actituds més 
vitals i «animadores» com és ara orientar, condu ir. . Encara que 
«educa r » demani l'exercici de l'autorita t , és certament d'una ma
nera nova . 

Per conèixer e l con tingut programàtic de la paraula au toritat, 
cal recórrer a l'etimologia, tant lla tina (augeo) com grega (auxo, 
auxano): ambdues d 'arrels volen dir «permetre ésser », «fer créi
xer» . 1!s diferent doncs de poder, dominar, convèncer, te nir el 
monopoli de la verit at, fer complir, fer els altres semblants a nos
a ltres. Avui, educar suposa fer lliures les persones, permetre que 
siguin diferents de nosaltres, permetre que descobreix in e l seu 
món, i cI puguin seguir constru int i edificant. 

Educar suposa coord inar l 'element «autonomia de la persona _ 
amb e l propi d'una «domes ticació» . De fet, ambdós elements re
sulten indispensables i són vàlids en la mesura que cada un d'ell s 
iHumina i dóna sen tit a l'alt re. 

Educar suposa una tasca d'acompanyament de l'educand, per 
la qual, a lliberat tant de l'autoritarisme com de l'abdicació de 
l'autoritat, l'educador es va situan t en el ]Joc corresponen t en col
loqui permanent amb l'educand. Educant, l'educador encerta a ser 
l'adult que correspon a cada moment, i a ix í l'educand h i troba 
«l'ajut que necessit a dc form a que se sen t estimu la t per a fe r 
l-eali tat el desig de créixe r cada vegada més». 

Educar és incidir en l'exp ressió norm al i espontània cie J'e
ducand. € s mirar dc fit a fit els valors d'avu i i tractar de voler
los perquè esdevinguin realita t : és s ituar-se en e l contex t d 'avui 
i en les coordenades d'avui , en un ambien t de lli bertat. 

Importància de la personalitat de ,'educador 

":'s dc cabdal importància. Si en a ltre temps semblava que l'e
picentre de la socie ta t educativa el const ituïa el món de les tèc
niques, avui, en ca nvi , l'element més important és la persona de l'e
ducador. 

Pel seu tacte i pe l carisma de l'oportunita t, l'ed ucador, dó na e l 
gust de la vida, de la bondat, de la bellesa, de la ciència ... Pe rò, 
na turalmen t, això suposa que ell ma teix ha de tenir la seva per
sonali tat emmotllada pels valors que ha de transmetre o per
m etre d'adquirir. 

De vegades s 'es tà molt in teressat per saber què cal «fe r » per 
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a educar; és més adequat saber què s'ha de «ser» per a esdevenir 
un educador. Perquè s'educa més pel que s 'és que no pas que 
es fa . 

La persona ha de tenir un jo sòlid, estar alliberada ella ma
teixa de patologies i d'angoixes, tenir capaci tat d'autoanàlisi, d'au
crítica, saber aprendre pe,manentment del món dels educands, 
tenir capaci tat de comprendre, de co-nèixer, re-néixer .. . d'encaixar 
la pròpia agressivitat i la dels a lt res, de manera que la «lectura 
de l'experiència dels educands sigui vertaderament e l «text orien
tatiu » del p rojecte de l'educació. 

Exigeix «qualitat» en la persona de l'educador més a nivell de 
«saber-viure » i «saber-fer» que no pas a nivell del «saber objectiu», 
clar. 

La persona (<<per-sonare») és ressonant: fa ressonar els seus 
propis estats d'ànim. Això és un fenomen normal. La qüestió està 
en la positivitat de la ressonància: si ressonen més pulsions de 
vida que no pas de mort; si viu més ta joia que l'angoixa, O al 
revés. E.s a dir , si els educands es troben bé en la companyia de l'e· 
ducador. 

L'educador haurà d'intentar comprendre els fenòm ens de grup: 
tractar de copsar què hi ha so ta del que passa. Quines SÓn les 
situacions d'afectivitat «del» grup i les dels diferen ts educands 
«en » el grup . Prendre decisions i conclusions en una lectura ingè. 
nua pot comprometre l'educació dels educands, impedint l 'expres· 
sió de l'espontaneïtat dels nois i els valors corresponents. L'ac
titud de «serendipity» (;:;:: lectura profunda partint dcl que es viu 
com a rutinari i vulgar) facilita la bona connexió i relació amb els 
educands. Considero de gran importància, aquest punl. 

La personalita t de l'educador ha d'ésser serena j equi lib rada, 
de manera que permeti sempre als educands l'ús de la llibertat, 
J'espontaneïtat i ésser ells mateixos. Pcr això, hau rà de parar 
esment a «lla seduir-los», «ni fascinar-los». El «saber-ser» de l'c
ducador correspon amb cI «fer-educatiu». 

Prenen t aquella exp ress ió de Kant -«pare és el símbo l que fa 
pensar»-, l'educador ha de saber ésser adequadament «interpel
lador» de l'existència i comportament dels educands. Més que cor
regir, ha d'aportar llum, qüestionament i prospectiva perquè l'a· 
ducand arribi a «auto-corregir-se». La corecció més vàlida no és 
pas la que s 'accepta per submissió, sinó més aviat la que aporta 
convicció. 

Dintre d'aques t mateix aspecte, ca] veure la importància que 
té la «capacitat de proposar »: més que la «d 'imposar •. El bon edu
cador deixa de banda tant l'actitud .paterfamilias. Uo sé el que 
és bo per a tu») com l 'actitud . pantanosa » (<<fes tu mateLx ben 

76 



lliurement el que creguis millol"») , i sap prendre l'ac titud de «pro
posta», per via de permanent relació dialogal, per la qual manifesta 
a l'educand 3 O 4 línies de conducta perquè l'educand sàpiga triar 
la mi llor, sigui entre les proposades o entre d 'altres que, per ioi
ciativa coherent, poder deduïr-se'n. 

El clima de sereoor de l'educador produeix serenor en l'edu
cand; el mateix cal dir, a la inversa, del clima d'angoixa en la 
transmissió del bloqueig de les persones. L'actitud d'assossega
ment, només per aquest concepte, influeix positivimanet en la so
lució dels problemes; en canvi, l'educador angoixat només per 
aquest concepte agrava les situacions i crea nous problemes. 

Es a dir, el punt de suport de l'educador, avui, no està al de
fora de la seva persona, s inó e n ella mateixa. 1!s el mateix educa
dor que inspira certitud o incertitud, bona identitat o inseguretat. 

IÒs clar que, amb el que estic dient eo aquestes ratlles, no em 
refereixo pas tant a una situació ja adquirida per l'educador, com 
a un «procés de personalització que es fa permanentment. De cap 
manera no voldria contribuir a desan imar els educadors, segons 
l'expressió de Robinson: «Els experts (!) han suscitat en nosaltres 
un profund complex d 'inferioritat. Si aquesta és la "scala san
ta", no és per a nosaltres (Robinson. Sincero para con Dios, p. 150-
152). 

Em refereixo, doncs, al joiós procés pel qual la personalitat hu
mana tendeix a la integració dels diferents elements de la persona , 
a la «re-act ualització de sí mateix», i a «la relació amb l'altre». 

la prospectiva educativa 

Fonamentalment, s'hau r'"à de saber fer la bona dialèctica entre 
els elements .actorígens » (relatius a la personalitat pròpia de l'e
ducador) i els «factorígens» (referents a les possibilitats educati
ves des del punt i les circums tàncies dels educands). Ni el millor 
dels educadors ha d'educar sense haver programat a partir de la 
realitat dels nois, ni el millor dels projectes educatius és vàlid 
si no és adequat a la capacitat receptiva. 

Per això e l «tacte educatiu » sorgit de la personalitat de l'edu
cador podria esquematitzar-se de les següents formes: 

I. L'actitud de presència (prae essere) de l'educador amb els 
educands. Ser amb ells, sense estar per sobre d'ells, és la manera 
que puguin sen tir «necessitat» de ¡'educador i que hi confiin; fent
los independen ts, es fan depenent s de l'educador. Mostrar-los el 
carni i ensems fer-los caminar al davant nostre; estant amb 
ells, s ilenciosament, però atents a les seves «demandes » (que no 
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sempre són ex pressades verbalment): l'educador haurà de saber 
descobrir l'educand e l que necessita i que no sempre es correspon 
amb el que nosaltres creiem que necessita. Més que donar·los res
postes, és inte ressant continuar fent-los les preguntes que, a la 
curta o a la llarga, els facilitin de trobar les seves respos tes per a 
oriental--sc en la seva vida . Hi ha un saber estar amb ell s que és 
en benifici d 'ell s, com també hi ha una altra manera d'estar amb 
ells que els és motiu de rebuig. 

2. Tractar d'aconseguir que els nois vulgu;1l educar-se ells ma
teixos. En aquest aspecte, és més eficient e l seu voler que no pas 
el nostre, si manca el seu. De vegades accepten una ideologia per 
via racional; però de fet els resulta inacceptable i sense lògica, 
potser per una reacció natural contra un a societat que els sem
bla manipular-los: com si la societat fos regentada pels adults i 
per als adults. 

3. La bona relació educador-educal!d és fonamenta l. Les acti
tuds de respecte , d'escolta i d'aprenentatge, les suscitarà l'educa
dor en la mesura que ell s igui un testimoni en aquests aspectes. 
No es tracta d'una política de relacions, sinó d'unes relac ions cor
dials i sinceres. La bona relació és fràgil i es desfà quan hi ha 
manipulació o es tracta d'imposar criteris o veritats o punts de 
vi s ta, defenses o fe r personals. En canvi, la relació es m illora per 
una actitud simètrica dc «diàleg de mai no acabar», i d'això n'ha de 
tenir capacitat el bon educador. I quan hagi de prendre decisions 
hauran de ser d'aquell a modali tat i amb aquell saber fer que no 
t renqu i l'act itud d ialogal. La dincu lt at consisteix, sobre tot, que 
cns costa estar disponibles per a escoltar «ci que diuen els edu
cands», Tant de bo qu e la relació amb els educands, a nivell de 
«diàleg», fos s imètrica: quantes coses no aprendríem els uns i 
el s altres! Sempre serà millor per als educands que els escoltem 
que no pas que els parlem. 

4. La lectura de la vida ha d'ésser el «col1t ext¡¡ del llos tre 
«text» educa tiu. A fi de compt es, e l tex t educa tiu pret én «viure 
aq uesta vida » i no pas fabri ca r·ne una altra partint de belles teo
ries. Un sentit crític de les real ita ts presen ts pot permetre de viure 
d'una a ltra manera i més d'acord amb la finalitat d'un bo n pro
jecte educa tiu . 

5. La simetria educador-educand a nivell de refl ex ió. Amb e lla 
s'eviten els bloqueigs o l'artificialitat en el parlar, i es vehicula 
un l1enguatge franc, espontani, normal ; de plena comunicació. 
D'aquesta manera, hi ha comunicació de mentalitats amb les di
ferències respectives, i s'eduquen mútuament pares i fills, educa
dors i educands. 

6. Un coneixemen t adequat de r evolució de l'educand té l1Iolto 
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importància. es allò que «per ensenyar llatí a en Joan, primer s'ha 
de conéjxer en Joan i després saber llatÍ». D'aquesta manera, l'e· 
ducador prendrà com a cosa «ben norma l» determinats comporta· 
ments dels educand s, i com a actituds que els correspon de tenir 
a causa de la seva edat. No crec que sigui bo pensar en l'educand 
com en un «adu lt incomplet», un «adult malalt», o un «adult frà· 
gil •. Sinó que s'ha de veure l'educand amb el seu propi es tatut, 
ben reconegut, «d'infant », «d'adolescent», «de jove», etc. Cal que 
l'educador sàpiga comprendre les motivacions de les seves opcions, 
reaccions, oposicions, seduccions, hostili tats ... ; és a dir, que sà
piga veure a llò que li fa dir el que diu i li fa fer el que fa. 

7. L'educador ha de saber esperar, tot respectant el ritme 
personal qui sap si len t, dels educands (cosa que no vol pas dir 
abonar e l seu caprici O la seva desídia). Saber esperar comporta 
també e l carisma de «dir les coses», sense que sempre siguem com, 
presos ni obeïts. Sabel' dir farà que un dia els educands «vegin » 
les seves vivències d'una altra manera, que no radicali tzin les se
ves posicions, que se si tuïn en e l camí de la veritat (el qual no 
necessà riament es correspon amb e ls nostres pressupòsits). Les ac· 
tituds d'aque lls educadors que volen «fer creure» o «convèncer» 
són pròpies de qui «no sap esperar», de qui no té e l carisma d'e, 
ducar. E l saber esperar de l'educador permet que l 'educand tin
gui el temps de refl exió sufi cient per a assolir nous c riteris a par
tir de l'anàli si de l que anteriorment ha viscu t. 

8. La tasca d'educador exigeix disponibilitat de temps per com
partir la vida amb els educands. La quotidianitat de la vida resul
ta més educativa que l'exercici d'importants responsabilitats: és 
en la vida de cada dia i en la rutina que les persones «es troben» i 
que les persones «s'emmirall en» per un coneixement personal. Pel 
això cal tenir temps per «combregar» amb els interessos i les 
preocupacions dels educands, per copsar els moments afectius de 
les persones i dels grups, e tc. De vegades , en expressi6 de Pohier, 
ens sembla que les persones s'han de trobar en el treball , i resulta 
que on es troben mill or és en ci «temps perdut », és a dir, en e l 
«temps comparti t» a niveH de comunicació in terpersonal gratuïta. 

9. Els educ0l1ds han d'ésser el centre de l'educació. L'educador 
ha de saber centrar-se en ells. El pla educatiu ha de permetre viu
re la tensió entre «el que són» i allò que «han d'esdevenir». Es 
més vàlida una educació «sorgida» de la realitat dels educands 
que no pas una educació «d ic taminada» pel bon sentit i ]'excel
len t desig dels educadors. iQuantes vegades el saber i l'experiència 
dels grans intoxica e l clima educatiu! Per això, e l projecte educa
tiu ha d'ésser «endogen» i en permanent revi sió; té poques garan
ties d'èxit un projecte «exogen » i invariable. 
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Conclusió 

En síntesi, m'atreveixo a afirmar que l'educació pertany a J'or
dre del «desig», que, segons Paul Ricoeur, «és una demanda sense 
respos ta •. Tot e l procés educatiu consisteix en una acció de l'e
ducador que obté el seu ressò i la seva resposta al llarg de la 
vida, una resposta «imprevisible». La resposta immediata, no és 
sinó una resposta provisional, que tindrà la seva interpretació 
al llarg de la vida. Sempre és vàlida la pregunta que l'educador 
podria fer-se de cada un dels seus educands: «qui us penseu que 
serà, aquest infan t ?. 

Per més intent d'aproximació que es faci entre l'educador i l'e
ducand, sempre hi haurà una gran diferència entre ambdós. Men
tre l'educand encara viu en el «paradís », l'educador viu ja «el pa
radís perdut •. l sembla que l'educació consist eix a acompanyar 
l'educand vers la vivència del «paradís perdut ». Hi ha pedagogs 
que parlen de la importància de la frustració en el procés edu
catiu, afirmant fins i tot que, si no existissin, les frustracions 
s'hau rien d'inventar. Això vol dir que l'educador i l'edu ca nd es
tan instaHats en móns diferents. 

Però, no es tracta de precipi tar ni de força l'entrada de l'e· 
ducand en el «paradís perdut., sinó de saber acompanyar-lo en 
el camí que hi mena com a procés normal de tota persona. EI
Gènesi 3,23-24 , expressa la realita t de l'home adult que ha a rri
bat a ser «coneixedor del bé i del mal »: «I Javéh Déu expu lsà 
l'home del jardí d'Edèn ( ... l Bandejà l'home i posà a sol ixent del 
jardí d'Edèn els querubins i la força de l'espasa resplendent que 
brandaven per guardar el camí de J'arbre de la vida ». 

l així és que educar vol dir ajudar a créixer partint del con· 
text edipià: arribar a establir ]a coherència entre deures, lleis, 
obligacions ... i instints, felicitat. .. L'educand ha d'anar adquirin t 
un «jo propi . pel procés dialèctic de les realitat s expressives dels 
símbols -pare. i _mare . edipians. 

Per això, doncs, els educadors, procuren als ed ucands un s «mer 
dels de referència» per a poder caminar fins a l'edat adulta. ] 
aquest gu iatge, l'educador l'ha de fer ple de tota iHusió. Perquè 
encara queda la possibilitat de viure «el paradís perdut» amb la 
iHusi6 de construir permanentment un «nou paradís». 
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DE LA DEFENSA AL SERVEI 

SALVADOR BARDULET 

Els «centres catòlics», fruit d'una etapa eclesial 

es un ret que, a acabaments del segle passat i començaments 
del nos tre, neixen i proliferen a ga irebé tots els pobles del nostre 
país els genèricament anomenats «centres catòlics ». S6n, ben sc
gur, fruit d'una e tapa històrica ecles ial a es tudiar amb pro fundi
tat pels his toriadors; un estudi, emmarcat naturalment en el seu 
context, que respongués seriosament al perquè de tola aquesta 
proliferació de «centres», róra ben interessan t; i , alhora, clarifi
cador d'una evolució de l' Església i de les seves relacions amb la 
societat. 

Aquest any hem commemorat el centenari de la fundació d'un 
«Centre », c i de Manlleu. Una data ens ha resultat particula rment 
familiar: 1877. 

En preparar aquestes ratlles m'he deixat portar per una cu
riosi tat històrica. M'he llegit tres documen ts de Lleó XIII : Un de 
l'any 1872 ( . Mirari vos» , sobre els errors moderns); un altre del 
1878 (<<Quad aposlolici mUlleris», sobre e l social isme, el comun is
me, e l nihilisme) i un altre de l 188 1 (<< Diutu rnu m» sobre l'origen 
del poder) . 

Advertimen t ga irebé innecessari: no puc (no sóc historiador), 
ni he de (er (aquest no és e l moment) una rigorosa anàlisi histò
rica. e.s lUla senzilla pinzellada tan opinable i di scut ible com vul
gueu, principalment referent a les conseqüències pràctiques que 
en trauré. 

l'Església a la segona meitat del segle XIX 

D'aquests tres documents en qüestió hom arriba a la conclu
sió que l'Església en aques ta etapa es troba tota lment a la defen
siva . No ha pogut pair encara la cont es tació sorgida de la revolu
ció francesa del 1789, i ha d'enfrontar-se amb els principis teòrics 
i, com " ta ls, totalment vàlids i evangèli cs, de la igualtat, la lli
bertat i la fraternitat. L'agafa de sorpresa el giravolt provocat , 
cap a la primera meitat del segle XIX, pel naixement de l'era in-
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dustrial amb l'invent de la màquina de vapor. I encara pitjor: da
vant la immensa misèria i explotació del prole tariat no veu, l'Es
glésia (sempre parlant en general i referint-nos al seu magisteri), 
altra sortida que l'almoina i la pràctica del bé fet de persona a 
persona. En els dits documents dels anys setanta i vuitanta, el 
magisteri de l'Església no ha reaccionat encara amb serenor davant 
l'envest ida f,-ontal que rep del manifest comunista de 1848; més 
encara: ha de posar-se a atacar els qui segueixen clamant, d'un 
cantó i d'un a ltre, la igualtat de tots els homes en drets i deures; 
ha de posar-se al costat dels règims constituïts en aquell moment 
que no afronten la situació realment dramàtica dels dèbils; i ha de 
rompre llances a favor del dret de propie tat , la qual cosa fa que, 
pràcticament i en aquell moment, s'hagi d'entendre com una de
fensa dels qui ja tenen molt i com un atac als qui no tencn altra 
cosa en propietat que llurs mans i llurs fills_ 

Un altre advertiment, també gairebé innecessari : parlo amb 
molt realisme de l'Església perquè me'n sento molt joiosament 
membre. 

L'Església de la segona meitat del segle XIX es troba, doncs, 
totalment a ta defensiva. Malgrat les condemnes a ultrança que 
trobem en els nombrosos documents pontifici s. la societat enceta 
uns nous viaranys. El trencament s'inicia. Dos blocs que, des de 
temps immemorial, havien caminat identificats, comencen a ca
minar un sense l'altre, renyits i acusant-se mútuament. 

Com es tradueix aquesta mentalitat i aquest fe t a la base, als 
pobles? Els cristians que volen mantenir la fidelitat al magisteri 
de l'Església s'han d'agrupar no solament per a viure la fe i edu
ca r-se en la doctrina cristiana (finalitat sem pre vàlida i necessà
ria) , si nó també per a crear-se la pròpia vida profana. 

Els cristians són invitats i pràcticament empesos a fer-se un 
món a part. Hi ha una cultura «cristiana ». Segons e l ca ire que 
prenguin una filosofia, una literatura, una ciència ... , queden pros· 
crites pels cristians i són considerades com a perilloses per a la 
integritat de la seva fe. La teoria evolucionista, per exemple, no 
pot ser posada pel cristià damunt la taula ni tan sols com a hipò
tesi de trebalL 

Hi ha una política «crisLÏana ». Les opcions polítiques per als 
cristians són ben limitades, tanmateix. Potser fóra exagerat parlar 
d'un sol partit; no, però, d'una sola tendència. 

Hi ha un sindicalisme «cristià ». Amb tantes limitacions reivin· 
dicatives per una banda i, per l'altra, amb tantes directrius no 
precisament obreres, que el fan mereixedor, amb raó o sense, del 
qualificatiu de groc. I si, tant en política com en sindicalisme, 
hi ha algun petit sector d'Església que intenta mirar un xic més 
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en llà, no li toca altra sort que la del profeta: restar silenciat i 
marginat. Com a símbols, i simplement a títol d'exemple, es po
den c itar: Mn. Àngel Carbonell al nostre país, amb el llibre . El 
colectivi smo y la ortodoxia ca tólica», publicat l'any 1928, i el ca
nonge d'Oviedo Maximiliano Arboleya, viatger i escriptor incan
sable durant els trenta anys de començament de segle. 

Hi ha unes diversions «cristianes », hi ha unes tertúlies «ens· 
lianes » .. . Hi ha, en e l fons de tot , una inconscientment implanta
da minoria d'edat del laïcat cristià. 

Apuntaria per aquest cantó la raó de la fundació de tants «cen
tres catòlics» escampats arreu? Els ju ti ficaria l'intent pràctic de 
crear com uns oasis o hivernacles de vida profana per a cris
tians? 

El centenari del Centre Familiar de Manlleu 

Avui , la majoria d'aquests centres no podran celebrar e l cen
tenari de la seva fundació . Ja no existeixen_ El de Manlleu , sí. 
Precisament aquest any l'estem celebrant. I tots ens n'a legrem_ 

A tota l'Església (no només al magisteri), li ha vagat molt de 
pensar, de fer, d'entrebancar-se i de redreçar-se en el carni. La 
qüestió és que tota aquesta colla d'anys i d'esforços no han cor
regut ni s'han fet en va. Els cri.stians sortosament hem tornat a 
treure e l cap al món i hem vist que no era tan dolent. Hem vist 
que hi havia de tol. l que calia fer cos tat a l bé, vingués d'on vin
gués, i lluitar contra e l mal, vingués d 'on vingués_ Hem vist, d'a
cord amb la feliç troba lla de Joan XXIII, que havíem d'estar 
a tents als signes del temps, a ls fets que passen cada dia i que 
no deixen de ser uns allres esbarzers que cremen a través dels 
quals Déu parla i ens crida. 

El Centre Familiar Parroquial de Manlleu es troba a punt de 
començar la segona centúria. 

Una entitat d'Església dirigida per laics 

I és cap a aquesta segona centúria que cal girar el ulls. El 
Centre se segueix autodefinint com una en titat d'Església anlb 
autonomia, responsabil itat i direcció la"icals, i cal remarcar moll 
positivament el fet que aquesta característica laïcal e l Centre de 
Manlleu la té de sempre. 

Dir que el Centre Familiar és una entitat d'Església ja vol dir 
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que no s'imposa en el fur intern altres fronteres que les que de~ 
limiten la comunitat cri stiana, l'Església. Altres associacions de 
cristians, en canvi, s' imposen altres finalitats i activitats molt més 
concretes i limitades, sigui en el camp temporal (acció coopera· 
tivisla, per exemple), s igui en el camp ecl esial (fomen tar e ls es· 
tudis bíblics, per exemple). Objectivamen t parlant, qualsevol cris
tià ha de poder-sc apu nta r al Centre sense que s'hi hagi de trobar 
incòmode per raons ideològiques o d'opcions temporals. 

Dir que el Centre Familiar és portat i dirigit per laics cris
tians vol dir que gaudeix d'una autonomia i d'una majoria d'edat 
laïcals reconegudes oficialment en el Vat icà II . l que qualsevol 
qüestió que es planteja actualment en la nostra societat pot po
sar-se sobre la taula per a ser reflexionada i discutida am b actitud 
crítica i ad ulta. «No hi ha res veritablemen t humà que no tingui 
ressò en el cor del s deixebles de Crist» (<<Gaudium et Spes», Il . I). 
Objectivament parlan t, cap cristià apun tat al Centre no hauria de 
ser desdenyat o tractat com a menor d'edat vedant-li qües tions, 
realment conflictives, s i voleu, però veritabl ement humanes. 

Una entitat d'Església dirigida i portada per laics que es marca 
uns objectius culturals i cívics amb tota l'amplitud que l'expressió 
comporta no pot, a la pràctica, Iimitar·ne l'abast o posar fronte
res molt abans d'on realment haurien de ser. Perquè parlan t de 
cultura i de c ivisme, tots devem estar d'acord que l'únic punt 
vàlid de referència, l'única frontera que ens pot marcar la fita 
d'una cultu ra bona O dolenta , d'una organització cívica bona o 
dolen ta , és si es troba o no al servei de l desenvolupament inte· 
gral de la persona humana, presa individualment o coHectiva. r 
precisament perquè aquesta frontera és molt compl exa i amb 
opcions moll variades, no toca al Centre de fixar-la, amb e l pe
rill de fer escola cultural, cívica o política . AI Centre li deu tocar 
oferir-se a ell mateix la màxima informació , vingui de l mate ix Cen
tre o d'altri, la més seriosa discussió, l'intercanvi més fecund , per 
tal que cada membre pugui , amb actitud crítica, escol lir l'opció 
que li sembli millor i més d'acord amb la seva fe. Deu ser ben 
pobra una fe que perilli davant les envestides, j ustes o injustes. 
La maduració de la fe feta en un hivernacle és ineficaç i super
ficial. 

Oberts a les realitats 

El Centre Familiar Parroquial no pot pas, avui, fer o oferir una 
cultura «cristiana», un teatre o un cinema «cristià» . El Centre Fa· 
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miliar Parroquial deu haver d'obrir-se a totes aquestes realitats 
a través de les quals la persona humana va aconsegui nt el seu des
envolupament, fent que tots els seus membres siguin capaços d 'ac· 
ceptar e ls valo rs d'aquestes realitats i de rebutjar-ne e ls contra
valors. Sense pors , sense postures preses, sense prejudicis. 

Precisament perquè altres ent itats o agrupacions tenen llurs 
opcions ben delimitades i emma rcades i no se'ls ha pas de dema
nar res més, desitjaria sinceramen t que el Centre Familiar Parro
quial de Manlleu encetés la seva segona centúria essent un veri
table espai ve rd on tota qüestió es pogués posar sobre la taula, on 
des de la conferència massiva al pelit grup, des del leatre al cicle 
cultural, s'oferís un mosa ic de lota inquietud que bull en la nos· 
tra societat, amb peròs i conlres, amb punts de vista divergents 
i també contraris, pol sant òp tiques diferents, encaixant acusa· 
cians justes i rebutjant·ne d'inj ustes. I tot a ixò menat per un grup 
de cristians molt conscients de ta seva fe i del servei que volen 
pres tar. Quina contrad icció! -dirà algú. Santa gosadial -dic jo. 
Perquè, sincerament i copiant la pregunta de l'apòstol : Què ens 
pot fer por? 
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Crònica de Solsona: Mal de pedra i alguna cosa més 

Dels rectors d'abans que a ca
da parròquia per on passaven 
feien obres, se'n deia que patien 
de mal de pedra. També nosaltres 
en patim, d'un temps ençà .• Es· 
tem d'obres», aix1 finia la meva 
darrera crònica d'ara fa un any. 
Doncs encara estem d'obres! Bé, 
les del palau episcopal ja s'han 
acabat pel que fa a la cúria, la 
residència del Nòs i les dependèn· 
cies subterrànies (en conjunt, un 
combinat de pedra i fusta que ha 
quedat molt bé, digne de ser vi
sitat), no així pel que fa a les 
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sales inicialment destinades al 
museu diocesà, el qual, sigui dit 
de pas i amb tota la pena del 
món, continua essent la nostra 
vergonya «necianal » (la e no és 
meva, és de Mn. Armengou) , el 
pecat més negre de Ja nostra San
ta Mare Església de Solsona. Les 
obres de reform a pa rcial del se
minari major segueixen a bon rit
mc. A unes i altres ja hi havíem 
fet aHusi6. Sumeu-hi ara, si us 
plau, casals parroquials ilo rec
taries noves o reformades (Tàr
rega, La Pobla de Lillet , Balsa-



reny, Bagà, Gironella, etc.); esglé· 
sies restaurades o repintades j al
tars majors nous (Sant Pau de 
Casserres, Preixana, Cervera, Na
vàs, La Pobla de Lillet, Súria, Sa· 
lipota, Vilada, Mondarn, Sagàs, 
etc.); calefacció a temples o rec· 
tories (Berga, Solsona, Angleso· 
la, e tc.); adaptació de l 'antic ho
tel d'EI Miracle per a Casa Dio
cesana d'Espirituali tat i represa 
de la casa de Guardiola de Ber· 
ga, destinada en un principi a se
minari d'estiu i ara a prestar di
versos serveis pastoral s. Sumeu 
tot això i d'altres totxos que em 
deuen haver passat per alt, i ja 
em direu si no tinc raó de d iag. 
nosticar que els solsonjns patim 
de mal de pedra. Sort que hi ha 
alguna cosa més! Els mateixos 
nonlbrosos treballs materials in
ventariats són signe d'una inquie· 
tud , d 'un afany, Déu vulgu i que 
d'una nova renaixença espiritual. 
La sa lu t del cos i la de l'ànima so
len implicar-se mútuament. 

D'una banda hi ha l'on:z::-tnitza
ció diocesana cada dia ~és ben 
organitzada, els disposit ius que 
diguéssim, entre el consell epis
copal, la vicaria de pastoral, el 
consell del presbiteri, el consell 
d'economia, les diverses delega· 
cions ... Quan tindrem el consell 
de pastoral (s'han fe t qui·sap·los 
passos cap a la seva constitució, 
potser massa lents i dubi ta tius de 
tan segurs que volen ser) i algu
na altra delegació que ens falta 
com és ara ta litúrgica, ja ho tin 
drem tot. I aleshores què? No
més faltarà que rutlli l'engranat
ge. Val a d ir, en hono r de la ve-

ritat, que algunes peces de la ma
quinària ja funcionen força bé, 
garantia que permet d'entrellu
car un futur no molt llunyà mo
deradament optimista. En la me
sura però que integri i que s'hi 
in tcgri tothom, sense excloure ni 
excloure's ningú - clergue o laic
que amb bona voluntat pugui 
aportar alguna cosa no sols a l'ho
ra de fer, sinó també a l'hora de 
planejar. Que no siguin només 
uns quants, els elegits, els que 
s'ho facin tot. AI capdavall, el nos
tre bisbat és una feixa de prou 
bon abastar i som braços sufi
cients per a abastar-la encara. Un 
bisbe hi hagué, avui cardenal, que 
se la menava ell tot sol com si fos 
una parròquia. 

D'altra banda, i això és el més 
important, el que ha millorat for
ça, força, és el clima general, l'o
II que ha d'anar untant les polit
ges. Es respira un altre ambient, 
sobretot entre els capellans i en
tre aquests i el bisbe, un ambient 
més franc, més tranquil, més lliu
re. No hi ha crispacions ni en
frontamen ts, gràcies a Déu. De 
fregades, s i n'hi ha, són les nor
mals en tota convivència sana 
(mal aniria que no n'hi hagues
sin). Em penso que estem en el 
bon carni, el del respecte i de la 
confiança. Poden haver-hi influït, 
a part del cansament i l'envelli
men t de les persones, les campa
nyes que s'han fet sobre la co
munitat i al servei de ]a comu
nió, també l 'actitud personal del 
bisbe Miquel tan atent i delicat, 
sens dubte l'esperança mai no 
perduda del tot de salvar, costi 
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el que costi, la nostra casa paira l. 
El dia 8 de juny, dilluns de la 

segona Pasqua, pujàrem a Mont
serrat en pelegrina tge. :t:.rem uns 
3_500. Ens hi havíem preparat Bar
gament sota l'eslògan: .Caminan t 
jun ts, fem país i església •. L'èxit 
de la diada podria ser e l signe d 'a
questa represa que dèiem. Des
p rés de la desfe ta i de la desorien
tació, ens hem començat de re
trobar. Potsc ,' som i serem més 
pocs que no érem Bavors de les 
grans campanyes taranconjanes 
que feien ba lla r les masses popu
lars; no hi fa res: el que cal és 
que, ara, s iguem més lúcids, més 
p rofunds, més autèntics, més 
reals. La resta vindrà d 'escreix, s i 
hem de c reure l'evangeli. 

Després de l'anterior ullada ge
neral, passem ara a comentar 
quatre o cinc pun ts concrets. Una 
ressenya anua l com és aquesta no 
permet ni demana més detalls. 

El rol de bisbe 

Fa quatre a nys que e l Dr. Mi
quel Moncadas i Noguera és en
tre nosaltres. Ell mateix acaba 
de manifestar que s'hi troba bé, 
i ho crec. La mort de la seva ma
re, a.c.s., ocorreguda a principis 
d'any, fou tan sentida per cape
ll ans i monges que ell en va re
bre consol i recon fort , una prova 
excepcional, si és que li calia, dc 
com és apreciat pels solsonins, 
que sovint estimem més que no 
ho demostrem. To t i les seves li
mitacions, és clar! Qui no en té 
de li mi tacions? Que l 'estè tica 1'0-
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fega, que és hipersensible, espi
ritualis ta, tot e l que vulgueu; pe
rò estima i es lliura fin s a l'es
gotament. Què més voleu? Tam
poc nosaltres no som perfectes, 
ni de bon tros. El seu carisma 
especific sembla ser el d'anima
dor espiritual, carisma que va 
exercin t cada dia més a través 
dels Exercicis del Poble de Déu 
que tan bona acollida tenen entre 
els fide ls. La visita pastoral que 
va fent pausadamen L, a rxip restat 
per arxiprestat (Solsona, Súria, 
Sant Llorenç, Torà, Sant Guim ... ), 
li pot ser una bona ocasió de co
nèixer-nos a fons i qui sap si de 
conèixer-se e ll mateix en relació 
amb nosaltres, genI del terròs, 
senzilla, sincera, sòbria. El que 
va recuperant, gràcies a Déu, és 
la imatge del pastor, força depau
perada entre nosa tres de ducs 
dècades ençà. [ el q e no lliga, 
evidentmenl , és que a Madrid li 
hagi n encolomat, pobre home, l'a
postola t de la carretera i de l'a
viació civil (aeroports). Aques ta 
senyora «Conferencia Episcopal 
Española» també! 

Visita «ad limina» 

Els nostres bisbes havien d 'anar 
a Roma aquesta primavera. L'a
temptat sofert pel Sant Parc deu 
haver ajornat «sine die » una tal 
visita. Tanmateix ja tenien els pa
tracols a pun t, almenys el nostre. 
Va fer bé e l bisbe Miquel de con
fiar la «rela tio» qu inquennal a 
les delegacions i a l consell del 
presbiteri , i de no li mitar-se a la 



diplomàtica opinió curialesca que 
devia haver imperat sempre en 
aquesta mena d'informes oficials: 
n'ha resultat un interessant dos
sier de 60 pàgines, reflex força 
fidel de la si tuació actual de la 
diòcesi. Alguna cosa bé ha ca n
via t en l'Església d'ençà del Con
cili, quan és permès de parlar 
clar, de no enganyar ni enganyar
se, de dir les coses pel seu nom. 
Així, en el document de referèn
cia no s'oculten les llacunes o e ls 
punts foscos de la nostra realitnt 
pastoral ni es callen les crítiq ues 
constnlc tives a la gestió romana . 
Ta nt s 'hi diu que e l jovent deserta 
cada dia més de missa, com que 
una minoria important de cape
llans creu que el celibat hauria de 
ser una opció lli ure i no una ex i· 
gència eclesiàs tica. Tant s 'hi co.,
fcssa que no tenim con ell s pas
to rals arxipres tals ni diocesà, com 
que la meitat dels cle rgues judi
quen que la línia actual vaticana 
és regressiva, antievangèlica, des
fasada . Això és just i bo i salu
dable que es digui . La llibertat 
d 'opinió i d'expressió bé deu va
ler també per a l'Església, oi? Una 
altra cosa és que se'n faci cas o 
no, que se n'hauria de fer cas 
moltes vegades: «vox populi vox 
Dei» també quan discrepa dels 
que manen. Veurem com ho en
caixara n. De momen t, la Sagrada 
Congregació de Bisbes, amb data 
del di a 11 de juny, ha contestat 
la mar d'amable fent només e lo
gis de la nostra Església com si 
fos la m illor del món . Ja és molt 
que s'hagi n llegit el paperam , que 
aquest no hagi anat a parar, amb 

tota la seva virginitat original, als 
llimbs de qualsevol paperera va
ticana. El dia que a tots els ni
vells informatius de l'Església 
s'imposin e l realisme i la transpa
rència de què fa gala e l document 
solsoní, haurem dOlla t un gran 
pas endavant. Hurra! No va dir 
sant Pau que «la veritat ens fa
ria lliures» i que «ca1i a fer la ve
ritat en la caritat »? 

De re oeconomica (no 
ecumènica) 

A pagès, tot i les secades o les 
pedregades que ens malmeten les 
collites, una de les coses que so
lem tenir més bones, demés de 
la ll onganissa, és l'economia. En 
dir bones, vull di r sanejades. Sa
bem de comptar. Per mal dades 
que vagin , semp re ens guardem 
un roc a la faixa. No és estrany 
que després d'haver fet totes 
aquelles obres de què pa rlàvem 
al començament d'aquest escrit, 
l'exercici de l'any 1979 donés en
cara un escandalós superàvit de 
més de set milions de pessetes. 
e.s l'escreix de la nos tra pobresa 
ben admini strada. I és que tenim 
un consell diocesà d'economia 
que en sap, almenvs de tirar l'ai
gua al seu moll. -es capaç de do
nar lliçons a la Banca March . Ara 
en sèrio: 1'«Ajuda a l'Església . 
--que així s'anomena el nostre s is
tema de vasos comunicants entre 
parròquies. arxiprestats i bisbat, 
i viceversa- és una bella, antiga 
i prometedora realitat, tota una 
alternativa d'autofinançament ben 
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vàlida per a demà. Ja ho fóra 
per a avui mateix només que es 
doblés l'esforç que s'està fent : en 
comptes de donar-ne cinc en der 
no deu, i tot solucionat. Així de 
fàcil i senziU. Si en voleu infor
mació, Domés cal que la dema
neu: n'hem editat un fullel expli
catiu i tot. Què us penseu ? 

Parlem del sou dels capellans. 
A parlir de gener d'enguany se'ns 
ha augmenlat un 20 %. Ara co
brem, em penso, 32.983 pIes. men
suals, misses incloses, que fan un 
total de 395 .800 p tes. anuals. Ai , si 
se n'enteren e ls d'hisenda! 

Des de primers d'any lambé 
l'estipendi de la missa ha pujat 
de 100 a 200 ptes. Per cert que 
aques ta decisió episcopal fou pre
sa en contra del parer majorita
ri del Consell del Presbiteri , se
gons el qual s 'havia de suprimir 
si hom voli a actuar d'acord amb 
l'esperi t de l'Aj uda a l'Esglés ia. 
A veure el futur dret canònic que 
hi dirà. 

Del món clerical 

Prime r, altes i baixes. S i no vaig 
errat de comptes, se n'han mort 
tres: Mn. Ramon Felipó i Ca· 
sals, venerable matussalem de 90 
anys, beneficiat sempitern , Berga, 
24 de juliol 1980; Mn. Josep Solé 
i Riba, 54 anys!, patriarca de l'al
ta muntanya solsonina des del 
1954, prototipus del rector ru· 
ral , canonitzat per Mn. Bal1arín , 
traspassat el 4 d 'agost a Solsona; 
i Mn. Jaume Sancristòfol i Bal1a
ró, 84 anys, «vir bonuslt, cor jove 
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melòman, pastor de l'Esgleiola i 
Montclar de Berga des del 1939 , 
mort el 23 de setembre. Déu els 
tingui en glòria. En compensació 
n 'ha arribat un: Mn. Joan-Este
ve Jerez i Garcia, fi ll de Trujillo, 
el galant del nostre presbiteri , 
dia 9 de novembre, a la Colònia 
Vidal , i n'hj ha un alt re que es
tà en capel la , un futur diaca, Isi
dre Sala i Molins, de La Coromi
na (Cardona) . l s 'ha acabat el b rò
quil, de moment. La delegació 
de vocacions prou s'escarrassa, 
però de bole ts no en sur ten per 
ara. T sembla que bé n'haurien 
d'anar sortint s igui de l'Escoltis
me, sigu i del Moviment d 'Hora-3, 
sigui dels confirmats adolescents , 
sigui de les pedres . El nou cl ima 
di ocesà que es respira els hauria 
de ser propici. 

Segonament , l1ibrcs . Mn. Anta· 
ni Bach ha publicat dos lli bres 
més com aq uell que res: . Un po
ble del Solsonès: Olius» i «Un 
poble de la Segarra : Granyena •. 
L'aulo r, una rata d'a rxius, aple
ga de tant en tant en un opus
cl e el resultat de les seve minu
cioses descobertes apergami na
des . 

Mn. Josep M. Balla rin , el nos
tre Sant Pare solsoní (no de Ro
ma, sinó d 'aquells de la Patrís ti
ca), ha engegat des de Queralt 
. Paràbola dels retorns., un lli
bre sobre la història d'Europa 
«sui generis», destinat a fer for
rolla com tots els seus. Ai , Fran
cesca! 

Mn. Lluís Rourera, capellà d'Ur
gell resident a Barcelona , ha do
nat a conèixer la seva tesi doct~ 



ral sobre «An tonio Comellas y 
Clue t, fil ósofo de Berga (1 832-
1884). (en català hauria queda t 
millor) , l'insigne tant com desco
negu t savi berguedà, brut de to ts 
els fums de la Pa tum i de la qu is
ca de tots els ocells en aquell ra
có de la Plaça de Sant Pere on e l 
seu bust es m.igra de sentiment. 

(Els ba rcelonins potser troba
reu es trany que faci esment de 
les nostres migrades novetats bi· 
bliogràfiques; heu de pensa r , 
bons amics, que d'aques ta mena 
de cria tures e ls pagesos de Ca
ta lunya endins no en parim ca
da dia com feu vosaltres, per això 
en celebrem tant l'esdeveni ment. 
Són els nostres terrossos que 
treuen f1or. Tanco el parèntesi .) 

Alguns problemes 

L'atur, en primer lloc. Afecta 
greument algunes comarques com 
el Llob regat, on cada dia es tan
quen més fàbriq ues i d 'altres, les 
que s'aguanten, s'aguanten per un 
fil. J:: s alarmant, verament alar. 
mant. Si e l turisme que fomen
tarà e l túnel del Cadí (a ra sí, ara 
va de debò, diuen: obrirem el fa
mós forat i ens plantarem davant 
dels nassos de Mitterrand, què 
s 'ha c regu t aquest socialis ta !) , si 
el turi sme, dic, no ajuda a crear 
altres a lterna tives de treba ll , ja 
podem començar d'assajar el rè
quiem per a aques ta vora de riu 
des d'on escric. El panorama no 
pot ser més negre . 

També el nostre jovent, aquest 

jovent que va com boig de dis
coteca en discoteca, s'ha donat a 
la droga de mala manera trencant 
aquella bona fama de modera t de 
què gaudia. A més no t roba tre
ball i , s i estudia, estudia sense 
perspectives de futur. 

Hi ha no sé quants pa triotes 
berguedans tancats a la presó, 
suposadament relaciona ts amb 
ac tes terroristes. Certa premsa 
confusionària els volia fer deixe
bles de Mn . Josep Armengou, 
l'autor de «J us tificació de Ca ta
lunya •. 

Els nostres cristians es ba rallen 
en els ajuntamen ts democ l-à tics 
de nou encuny. Mil it ants de par
ti ts di versos, es fa n la punye ta 
tant corn poden. Això que van a 
missa i a combrega r. 

Del divorci, el qui en deu haver 
fet més propaganda és Mn. Jesús 
Huguet amb les seves clariv idents 
i documentades conferències pro
digades arreu. Vull di r que de la 
nova llei mol ts en deuen haver 
tingu t notícia gràcies a e ll , així 
com també gràcies a e ll sabran 
la manera humana i cr istiana 
d'encaixar-la. 

Noves dades sociològiques i pas
torals a tenir en compte: aug
menten de dia en dia els matrimo
nis civils i també els matrimonis 
de menors sovint havent fe t Pas
qua abans del Ram. 

Et caetera 

Sempre que el cardenal de Ma
drid malparla de les autonomies , 
i cau massa sovint en la tempta-
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ció, renega del seu ex-pontificat 
solsoní del qual tant es gloria. 

Tornem-hi amb els límits dioce
sans! E l nostre Consell del Pres
biteri ja va fer allà temps una de
claració al respecte i si cal en fa
rà una altra. Però que no ens to
quin la nostra feixa, que ens hi 
farem a cops d'aixada . On s'és 
vist! 

Les solemnes festes claverianes 
es clausuraren el dia 9 de setem
bre sota la presidència del Dr. Jo· 
sep Pont i Gol, amb assistència 
del P. Arrupe i una conferència 
del P. Batllori. És bonica la carta 
que e ls abats i pares provincials 
de Catalunya van adreçar des de 
Verdú a l nostre jovent. 

El Servei de Colòn ies d'Estiu 
ha complert 25 anys. Quines colò
nies més llargues! 

El «nostre . bisbe Casaldàliga 
ha compost una nova vi sita espio 
ritual a la Mare de Déu de Mont
serrat que fou estrenada a la Vet
lla de Santa Maria d'enguany. No 
cal que es barallin; pot coex ist ir 
perfectament amb la de TOITas i 
Bages, expressions distintes d'una 
mateixa fe . 

Mentre esborrallo aquestes 
rallles Mons. Ramon Buxarrais , 
bisbe de Màla ga, dóna una tanda 
d'exercicis espirituals a sacerdots 
al santuari d'EI Miracle. Em pen
so que ha fet ple. Potser només 
aquest detall: que els directors 
siguin de casa, mitrats o no, i ja 
no caldrà lamentar-se com l'any 
passat de la poca ass is tència. 

l acabo : durant el mes de juny 
hem passat de la primavera a 
l'estiu i de l'estiu a l'hivern en 
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pocs dies. De climatologies pas
torals diverses i adverses també 
nosaltres n'hem sofert qui-sap-les 
els darrers temps: Déu vulgui que 
ara, finalment, esclati la prima
vera. Joan Sala i Serrallonga no 
volia morir sense haver dit abans: 
«Crec en la resurrecció de la 
carn!» També jo crec, amics, en 
la resurrecció de !'Església de 
Solsona! 

Navàs. 1 de juliol de 1981. 

Climent Forner 

El nosl re cronista solsoní aca
ba de perdre la seva mare: finava 
als noranta-un anys d'edat, a Na
vàs, al costat del seu fill, el 13 
de jllliol. L'havia precedit de tres 
anys i nzig i al mateix lloc el seu 
espòs. Amb aquesta ocasió, QUA
DERNS DE PASTORAL vol testi
mouiar a l'amic Climent Forner 
la seva frat ernitat hwnana i la 
seva connmió cristiana. Precisa
ment en aquesta crònica, escrita 
mentre assistia al declinar irre
parable i fatal de la persona per 
ell més estimada, parla de la mort 
de la mare del bisbe, Miquel Mon
cadas, i de l'acompanyament que 
aquest ha trobat en els capellans 
solsonins. La gentada que omplia 
l'església de Navàs, juntament 
amb aquella cinquantena de ca
pellans que eren al presbiteri el 
dia de la missa del darrer comia t
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constiluïa també un bon acompa
nyament. Però la recança del fill 
-i del poeta- ningú no és capaç 



de llevar-la-hi: «Ara,! qui em be· 
sl/ rà que em besi ella? / ( .. .) / 
qu i plorarà per mi si perdo el 
b OH camí? / qui pregarà per mi 

Crònica de Tarragona 

Noces d'or 

El dilluns san t, dia 13 d'abril , 
es féu la celebració de les noces 
d'or sacerdotals del Dr. Pont i Gol 
i de vint-i-tres preveres de ¡'Ar
xid iòcesi . L'acte començà amb la 
missa crismal, presidida pel Sr. 
Arquebisbe i els bi sbes de Vi c, 
Lleida, Sol sona, To rtosa, Girona, 
Menorca i l'auxiliar de Barcelona 
Dr. Ramon Daumal, e ls abats de 
Montserrat i Poblet i els sacer
dots que celebraven el cinquantè 
a niversari de l'ordenació del 1974 
ençà. H i concelebraren uns dos
cents sacerdots i hi participaren 
també nombrosos fide ls, entre els 
quals cal destacar els familiars 
del S r. Arquebisbe. Després, a la 
sala d'actes del Seminari, el P. 
Cassià Just , abat de Montserrat, 
féu una conferència sobre el te· 
m a: «Lliurats totalment a l segui· 
ment de Jesucrist», tot fent aBu
sió a ls problemes de la vida dels 
sacerdots en relació amb els mem· 
bres de la comunitat eclesial i a 

que no se'n deixi?/ ( ... ) / qui se· 
rà imalge de la meva pdlria? / 
( .. .) / qui amb més enyor m 'es· 
tà esperant a casa?' •. - Red. 

llur fidelitat a les diverses situa· 
c ions. L'acte fou clos amb unes 
parau les d'agraïment del Sr. Ar· 
quebisbe. 

Institut de teologia 

Organitza t per l'Institut de Teo
logia de Tarragona i e l MUEC, s 'ha 
celebrat un cicle de con ferències, 
a l'aula magna de la Universi tat. 
Hi han intervingut Mn. Miquel 
Barberà (tema: el destí univer· 
sal dels béns), Fernando Valero, 
professor de la universita t d 'El 
Salvador (tema: els problemes 
d 'El Salvador)' Salvador Carras· 
co (tema : L'Esglés ia espanyola 
davant la transició) i Joan N. Gar· 
cia Nieto (tema: la figura de Car· 
les A. Comín). A Reus, com a 
cloenda del cicle organitzat per 
['Institut de Teologia en aquella 
població, Mn . Josep Gil ha fe t una 
conferència sobre «La teologia, 
una resposta a l'home d'avui». 
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Celebracions pasquals 

Els grups integrats en la coor
dinació rural i el MUEC s'han tro
bat per tal de reflexionar i cele
brar la Pasqua amb la comu nitat 
parroquial d'Alcover. Cal desta
car-ne e l bon ambient i el n¡vet] 
de refl exió assolit en molts mo
ments. Aquesta tasca no és un fet 
aIUat, sinó que respon al tarannà 
normal de la comunitat d 'Alcover 
i dels grups de revisió de vida. 

«Camins Oberts», grup cristià 
d'animació missionera, va orga
nitzar una celebració de Pasqua 
a Poblet , amb una preocupació 
mi ssionera i d'atenció a ls proble
mes del tercer món. Es combina
ren en aquesta trobada l'esplai, la 
pregària i la reflexió-informació 
sobre el compromís com a mem
bres d'Església. 

Assemblea de «Camins Oberts» 

AI col·legi del Sagrat Cor s'ha 
celeb rat la primera assemblea 
del grup cristià d'acció missione
ra Camins Oberts, la qu al cons
tituí el coronament del seu pro
cés d'institucionalització. En 
aquest acte, el consiliari Mn . Isi
dre Foguet va llegir una memòria 
sobre l'evolució d'aquest grup. En
coratgem aquesta realitat nova 
perquè s' in sereixi en la 1ínia dels 
objec tius de la pastorals de jo
ves. 

Ordenacions 

A l'església parroquial de la 
Selva del Camp, el 25 d'abril , el 
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Dr. Pont i Gol presidí l'ordena
ció sacerdota l de Mn. Armand 
Puig. Nombrosos fidel s i com
panys part iciparen en aq uesta 
festa . 

A Montblanc, e l 7 de juny, ci Sr. 
Arquebisbe presidí l'ordenació 
diaconal de Joaquim Gras, Joa
quim Fortuny i Josep Queralt . 

Déu continua confiant en la sc· 
va Església i crida persones d'cn
tre nosa1tres a servir-lo en tas
ques i ministeris diversos. Que 
la nostra resposta sigui la fideli· 
tat vers aquell que confia en nos
altres malgrat nosaltres. 

A tots els ordenats, felicitats' 

Curset de catequesi 

Al coBegi del Sagrat Cor de 
Tarragona , s'ha celebrat un eu r· 
set de catequesi, amb els temes 
i professors següents : «Jesucrist , 
catequista., per Mn. Eduard Ar
ru fat, «Què és i què no és la fe. 
i «Què és la catequesi. , per Mn. 
Pere Dalmau. Esperem que aquest 
servei de la Delegac ió aj udarà a 
la coord inació de les d iferents lí
njes de ca teq uesi, a l'aprofu nd i. 
ment de temes i a l'elaboració de 
materials. 

Diversos 

Hi hauria més coses per comen
tar: e l 50è. aniversari de la con
sagració de la catedral, la Troba
da diocesana de religioses. la Set 
mana de pregària per les voca 
cions, l'Assemblea parroquial de 



SI. Pau. e l 2Sè. a niversari de la 
parròquia de la Selva, l'Assem
blea diocesana del MUEC .. . però e l 
temps i l'espa i de què disposem 
s6n limitats. Tot plega t creiem 
que són signes d'una E sglésia que 
cerca, potser sense prou coordi-

Crònica d'Urgell 

En assemblea 

L'Assemblea dels Cris tia ns d'Ur
geU marca el ritme de la pas to
ral diocesana i és la primera pà
gi na de les cròniques de casa nos
tra. La participació ha estavellat 
totes les previsions. A la crònica 
anterior escrivia que ja hi havien 
formalitzat la inscripció selanta 
grups, i que es podia preveure 
que podien arribar al centenar, és 
a djr, a l miler de cris tians. Doncs 
bé, aquest càlcul ha restat supe· 
rat de tal manera que a hores 
d'ara es pot qua1ificar de ridícul, 
ja que el nombre de grups ins· 
crits és de tres-cents quaranta un, 
amb un tOlal d'uns tres mil parti· 
cipants (si b é alguns partic ipen 
en m és d'un grup o tema). 

E l 14 de juny es reuní la Co
missió organitzadora. Ja qual re 
visà la primera etapa de l'Assem
blea i preparà el calendari de l'e-

nació, aque ll carni pel qual Déu 
es fa present en la nostra hjst~ 
ria, tot djent-nos: apa. nois, que 
sóc aquJ! 

Bon estiu! 
Tarragona, 8 de maig de 1981 

Joan-Anlon Cedó 

lapa conclusiva : durant e l juliol 
i l'agost, estudi per part de les 
ponències de les propos tes p re
sentades pels grups i redacció del 
text per aprovar; del 20 de setem
bre alIO d'octubre, sessions d'es· 
tudi, ponències i grups sobre els 
temes; IS de novembre, sessió 
conclusiva. 

Fins ara els grups han preparat 
els temes amb profunditat, esforç 
i iHusió. Pe r a ixò crec que l'As
semblea marcarà una fita impor· 
tant en la vida de l 'Església d 'Ur
geU. Cal subra tllar, a més, que 
noranta-un grups han es tudiat el 
tema de la joventut, i que la ma
jor part són integrats pe r jovent. 

Noces d'argent 
de colònies i campaments 

cJa fa tants anys ... Sembla que 
era ahir.. Aquesta expressió és 
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habitual en les commemoracions 
Doncs, ara fa vint-i-cinc anys que 
amb la bona voluntat i l'entusias· 
me d'alguns sacerdots i d'un grup 
de monitors , s'iniciaven les colò
nies i els campaments al nostre 
bisbat. Tota una crònica d'iflu· 
sions però sobretot de molt bona 
voluntat: algun vicari començà 
aquesta activitat com a afició per 
sonal, després s'integraren els es
forços en un moviment diocesà, 
l'any passat varen participar en 
aquesta activitat 968 infants i ado
lescents i 131 monitors, i en l'ac· 
tualitat s6n dotze els centres 
adherits al Servei de Colònies de 
Vacances. Sens dubte la xifra 
d'un miler de joves participants 
en aquesta activitat, dins una Es
glésia que no supera els 150.000 
habitants, és esperançadora. 

Malgrat aquestes dades, certa
ment mereixedores d'elogis, cal 

Des del País Valencià 

Després ci 'un temps de silenci, 
reprenem el fi l de les notícies re
ferides al PV. Tot i que, i això 
potser és el més lamentable, l'Es
glésia d'aquestes contrades no 
sol ser notícia. 
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remarcar que als programes de 
colònies i campaments de la diò
cesi encara hi ha deficiències im
portants. Cal considerar la rique
sa immillorable de la nostra geo
grafia per a aquestes activitats: 
la Vall d'Aran, el Pallars, Andor
ra, la Cerdanya ... amb tot un re
guitzell de rectories deshabitades 
i de terrenys que s6n propieta t 
del bisbat. Un privilegi que tot 
just s'ha començat a explotar a 
Bastan ist, Espot i Tuixent. Segu
rament que la manca de recursos 
econòmics és la causa d'aquesta 
marxa lenta, mes hem d'arribar a 
fruir d'aquest privilegi singul ar i 
compartir-lo amb els centres d'al
tres bisbats , a base d'un intercan
vi amb Ics cases de colònies de 
la costa. 

22 de jUl1y de 198 1. 

AnJ oni Mirabel 

l 'Església entre la Sénia 
el Segura 

Començarem dient que avu i es 
remarca, com no s'havia fet du
rant segles, la unitat de les ter-



re s valencianes. Dintre, però, de 
la vida estructural de l'Església 
valenciana, es mantenen prou di
ferenciades les tres diòcesis. Co
sa encara més es tranya i signifi
cativa quan a tots els nivells, ta l 
com acabem de dir, el retroba
ment entre els homes i entre els 
homes i la història dels qui fan 
la seva vida del Sén ia al Segura 
s'accentua cada vegada més. Fins 
i tot els partits més aferrissats 
a l'estructura provincial , els de 
la dreta , fan les seves assemblees 
a nivell de «reino». 

Prou que coneixem allò de «Pro
víncia Eclesiàstica Valentina», que 
va des d'Albasset fins a Maó. Qui 
és ca paç d'imaginar un partit po
lític la divisió regional del qual 
aplegue «manchegos i$ amb menor
quins? 

Una de les poques realitzacions 
de la susdita Província fOli la 
unió dels seminaris majors d'AI
basset i Sogorb-Castelló al «Me
tropolitana ». Però ja sc'n vingué 
a terra. De ixem-ne per a un altre 
dia els motius. 

El S seminaris 

A propòs it de seminaris, els 
darrers dies de maig o primers 
de juny la televisió féu un repor
tatge del d'Oriola-Alacant. Com 
que tothom pogué veure'l, ens 
n'es talviem el comentari . La diò
cesi més meridional dels PP.CC. 
és governada des de Déu sap 
quant temps fa per l'«Excelentf· 
s imo y Reverendlsimo Señor 
Obispo Don Pablo Barrachina., 

una de les majors preocupacions 
del qual, de sempre, ha estat el 
manteniment d'aquell esperit fun· 
dacional dels seminaris, «el es· 
p{ritu de Trento». Potser per això 
no caigué en la temptació de con
taminar els seus seminaristes amb 
aires extra·djocesans. I no és que 
els «valentinos. s'allunyassen tant 
d'aquell esperi t. Què va! 

També referent al seminari, 
anotem, sense entrar en raons, 
que el menor de Xà tiva va retor
nar a Montcada . 

Sembla que a certs nivells, més 
aviat alts i conservadors, tan t en 
ambients seculars com regulars, 
es toma e ls ulls vers e ls sem ina· 
ris menors, vers la seua restau· 
ració volem dir, com una solució 
al problema vocacional. No gosem 
d'emetre'n cap judici valorat.iu. A 
propòsit, però, d'aquesta qüestió, 
volem apuntar que e ls sectors 
més progressistes acusen e ls al· 
tres d' involucionistes, mentre per 
la seua part els més es conformen 
a descobrir valors cristians depu· 
rats en els homes d'uoa socie tat 
que per altra banda no deixen de 
criticar. 

Tot açò palesa un proble ma de 
fons, i no n'és consol que no siga 
exclusiu d'aquestes terres: hi ha 
una greu manca d'imaginació per 
a acostar a l'home d'avui, sobre
tot al jovent , no sols l'ideal de 
la vida religiosa i/ o sacerdotal , 
sinó fins i tot el mate ix missatge 
cristià. I el que encara potser és 
més greu: els més crítics arriben 
a dubtar de la vigència d'aquell 
esperit missioner inherent per 
essència a ta vocació cristiana . 
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Populisme intransigència 
religiosa 

També s'observa un retorn i fo
ment als actes populistes. I és 
força incòmode i alarmant llur 
creixent politització i fins i tot 
el recolzament -{) almenys el si
lenci complaent- de la jerar
quia. Aqueixa politització es ma
nifesta, per exemple, a mb l'afluèn
cia de militants de dretes a ma
nifestacions religioses - proces· 
500 5-, essent així que anys en
rera no hi participaven. Ço que 
porta de bell nou a ratificar la 
trista tradició valenciana, segons 
la qual és incompatible ser 
creien t, i molt menys cristià, i 
d'esquerres, o viceversa. Així s'ex
plica la presència a la processó 
del Corpus de significats perso
natges de la dreta local, que, per 
altra part són perfectament des· 
coneguts a llur parròquia i la des· 
coneixen; o e l xivarri muntat al 
voltant del batlle d'esquerres que 
gosà de continuar la tradició de 
participar a la processó de la Ma
re de Déu. Aquests exemples ex· 
trems pertanyen al «cap i casa!», 
però no en són exclusius. En un 
poble de més de 40.000 habitan ts 
el batlle fou priva t d'entrar a l'es
glésia: «Els d'esquerres no hi 
van .• 

Politització de les 
manifestacions religioses 

Quant a la politització de les ma· 
nifestacions religioses de masses, 
l 'exemple més cridaner, el trobem 
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als actes que envolten la festa de 
la Mare de Déu dels Desemparats . 
Es d iu que l'últim batlle franquis
ta amenaçà de renunciar la seua 
presència a la missa pontifical si 
l 'arquebisbe utilitzava per a la li
túrg'ia els textos valencians apro
vats pel mateix arquebisbe. Els 
textos en qües tió no es van utilit
zar, ni en aquella ocasió ni en les 
següen ts, amb batlle o sense. (Ja 
hem dit que l'ac tual ho té pri
vat. .. ) Enguany la festa encara 
ha tingut un tint més _blavós • . 
Un capellà dels titllats de «catala
nistes. hagué de retirar-se al lloc 
més discret (amagat) de la Basí
lica davant l'amenaça d'armar al
darull per una, diguem-ne, dona, 
i sota amenaces d'agressió física 
hagué d'allunyar·se de la processó 
vesperlina. Sols qui no conega la 
història regnan t a Ciutat de Va
lència podrà jutjar covarda l'ac
til ud del capellà. 

L'himne de l'Exposició Regio
nal de 1909 , esdevingut tc him no 
nacional» de la dreta valenciana, 
freqüentment clou actes religiosos 
del tipus a què venim refer int· 
nos, tant hi ha que siguen dint1"c 
com fora del temple. 

Com pot veure's pel que aca· 
bem de dir, hi continua havent 
per aquestes contrades _gent d'es
glésia. disposada a agredir fins 
i tot els mateixos capellans que, 
en el cas concret del PV, mante
nen actituds culturals distintes. I 
no es pense que tot s'acaba en 
paraules. Diumenge tres de maig, 
a les dotze del matí, a la porta 
de l'església de Sant Llorenç, 
front al mateix Palau del Consell, 



un capellà que acabava de conce
lebrar en valencià (n i tan sols va 
presidir la celebració) fou asse t· 
jat per una colla de persones (o 
el que fossen) que arribaven tard 
per a rebentar l'eucanstia. Des
prés d'insultar-lo i d'escopir-li , li 
van arrencar el Penó de la Con
ques ta (insígnia que reprodueix 
la senyera penjada sobre les mu
ralles pels moros re tuts al Rei, i 
que es guarda a l'Ajuntament de 
Ciutat de València), li van treure 
a estirallons la jaqueta i li pega· 
ren fins que, aj udat d'a lgun tran
seünt de bon cor i di strets els 
atacants per altre objectiu - UTI 

dels cantors de la celebració-, 
pogué deslliurar-se'n . Que la po
li cia arribàs tard, és cosa normal 
en aquestos casos. Que e l «Pare 
i Pas tor» de la diòcesi, ni en 
aquest ni en altres casos sem
blants , no haja dit una sola pa
raula .. . també és normal. 

La jerarquia 

I és que la jerarquia té pOL 
Té por de la dreta , que el va es
cridassar en certa ocasió i que 
en altra li féu aquella pintada: 
«Roca, traidor». Té por de dir e l 
que prou sap que hauria de dir. 
Fet i fet, en privat a ixí ho dóna a 
entendre: «Es como si caminaras 
por un terrena minada. A cada 
palabra que dices esperas con te· 
mor que vaya a explotar.» Així 
parlava a uns capellans referint
se a la polèmica valencià-català. 
I vespres de la festa de la Mare 
de Déu, preocupat pel que po-

gués passar-hi: «Es que no puedo 
conciliar el sueño.» No passà res. 
Què anava a passar? Els naciona
listes valencians ho tenen clar: 
de l'Església, no cal espera r-ne 
res. 

Ens hem referit al retorn del 
populisme religiós amb la com
plaença de la jerarquia. Sols així 
hi ha qui s'expl ica la impossibi
Utat de l'arquebisbe per assistir a 
l'última reunió de l'Assemblea de 
Servei Pas toral del PV (q ue aple
gà més de cinquanta capellans) 
-«tengo que hacer ejercicios es
pirituales»-, però que un temps 
després es comprometia a parti
c ipar en una «Peregrinación pe
nitencial a l Santuario del Puig de 
Santa María », organitzada «por 
las Hermandades del Trabajo. «e t 
alibi aliorurn», «peregrinación pe
nitencial» que incloïa i concloïa 
a la platja de la Pobla de Far
naIs .. (!) (La vaga d'autobusos 
impedí la seua celebració.) 

Més difícil d'explicar resulta 
encara la canceHació del compro
mís d' impartir el sagrament de 
la con firmació a la parròquia de 
Sant Pere Pasqual (a Ciutat de 
València, que en quaranta-dos 
anys d'exis tència sols ha tingut 
dues vis ites pastorals !), perquè 
darrerament havia es lat invitat a 
beneir un nou quarter per a la 
Guàrdia Civil a Gandia ... 

I en aques ta !fnia de guàrdies i 
de quarters cau la demanda que 
es fan no pocs crist ians: què hi 
feia l'arquebisbe entre els caps 
militars el «día de las Fuerzas Ar
madas»? 
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Assemblea diocesana 
Consell del presbiteri 

Quant a les celebracions popu
listes, cal assenyalar el desencisa
ment dels qui esperaven la visita 
del Papa per a fer la major ma
nifestació religiosa de la histò
ria, amb indubtables connotacions 
blavoses . Però no hi ha mal que 
per a bé no sia. La suspensió del 
viatge del papa sembla que va a 
reactivar l'Assemblea Diocesana, 
suspesa - per què?- pel' aquell 
motiu. 

I perquè no tot siguen pinze
llades negres en aquesta crònica 
(si hi ha qui no la pot pair, al 
.Boletln Oficial . trobarà flors i 
violes compensatòries), direm 
que el Consell del Presbiteri ha 
aprovat una proposició, inspira· 
da en altres djòcesis, en el sentit 
que l'arquebisbe i cI mateix Con
sell inviten el clergat a donar la 
paga extraordinàl;a als aturats. 
(Què hi faran els regulars? Per
què aquests són altre món.) Pot
ser aques ta forma de caritat siga 
més eficien t que una dessabeïda 
pastoral. I!s clar que es podria 
demanar per què havia d'ésser 
dessabeïda la paraula del bisbe 
davant una realitat quotidiana 
tan esfereïdora. ¿No en fa amb 
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motiu de la Infantesa o del cler
gat nadiu ? ¿No féu unes declara-
ions a propòsit del projecte de 

divorci? Ben segur que el poble, 
creient o no, escoltaria i en ten
dria més una paraula sobre l'atur 
que sobre moltes alt res qües
tions. 

Diòcesi de Sogorb-Castelló 

I en aquest punt no volem si
lenciar la sentida i inteBigent 
pastoral que el bisbe Cases ha 
dirigit als seus fe ligresos de So
gorb-Castelló. 

II a propòsit, direm que en 
aquesta diòcesi veïna, tot i la 
modèstia del seu bisbe , dels ca
pellans i seminaristes, es respi
ra un aire més oxigenat. Cal 
agrair-los que cedissen a les pl'es
sions arxidiocesanes per tal que 
seguissen considerant com a seua 
la Facultat de Teologia de Sant 
Vicent Ferrer, en lloc de la de 
Sant Pacià. No sabem el que hi 
hauran guanyat els de Sogorb
Castelló. Quant als de la Valen
tina, l'exemple de senzillesa d'a
quells pot se,- ben profitós als 
afeccionats «de engolamiento me
tropolitano._ 

Joan-Lluís Sanchis 



Crònica de Vic 

De morts I de vius 

Senyor, la cosa està que bufa! 
I quan dic la cosa, em refereixo 
a l'estament sacerdotal de la diò
cesi de Vic des del punt de vista 
numèric, encara que penso que 
a altres llocs deu passar el ma
teix. Dic «numèric», o sigui nom
bre de sacerdots; no parlo de cri
si d'identitat, ja que «de inter
nis, nema judicet» (no ens hem 
de posar amb les intencions). 
M'explicaré. 

Al nostre bisbat en el curt ter
mini de dos mesos -de finals cie 
novembre del 80 a finals de gener 
del 81- moriren sis (6) sacerdots. 
En el mateix periode tan sols s'ha 
ordenat un (I) prevere. La dife
rència és abismal; una golejada 
de campionat que porta a serio
ses reflexions. 

Vegeu la llista: el primer a dei
xar-nos fou Mn. Ramon Oms, rec
lOr de Valldaura de Manresa; jo
ve encara, la mort et trobà al peu 
del canó, assegut a la taula del 
despatx. El seguí Mn. Joan Vila
cís, resident a Taradell ; profunda
ment encarnat en la terra, du· 
gué a terme lIna valuosa tasca 
periodística local. Després tocà 
a Mn. Joaquim Sors, resident a 
Centelles i molt conegut en l'àm· 
bit comarcal. A frec de Nadal, mo
rí Mn. Jac;'-lt Costa, beneficiat de 
la catedral de Vic; a bastament 
acreditat per les seves dots ar
tístiques, anà al cel per a cons
truir el seu pessebre més bomc. 

A princIpIs d'any, una mort sob
tada s'endugué Mn. Josep Rossell, 
rector de Sant Feliu de Codines; 
home enèrgic i emprenedor, dei
xa una àmplia gamma de realit
zacions. I tancà el cicle Mn. Jo
sep Vilajuliu, rector jubilat de la 
Divina Pastora de Vic; era perso.
na alegre i més, en perfecta con
sonància amb el seu cognom. A 
nosaltres, els qui restem, ens 
queda el seu bon record, i l'es
perança que el Pare els hagi aco
IUt a casa seva. 

Per con tra, només un nou pre
vere, Mn. Fortià Rovira, de Man
resa -i de Torelló, perquè ningú 
no s'enfadi-, de qui ja parlàvem 
al número passat. O sigui , que la 
minva és alarmant. Cert que es 
preveuen algunes, poques, orde
nacions enguany, però la . balança 
de comptes. és negativa. Per això 
el senyor Bisbe remarcà al Pres
biteri que cal un plantejament se
riós davant la manca de voca
cions. 

Ara, a tots ens cal ser responsa
bles davant la gravetat del proble
ma i contribuir a presentar als 
joves amb caire engrescador la 
figura del sacerdot; perquè avui 
més que mai Déu necessita sa
cerdots per a continuar beneint, 
parlant, estimant i salvant els ho
mes. La flamant Comissió Voca
cional Diocesana està treballant 
en aquesta direcció, i esperem 
que, en la mesura possible, esta
bilitzi aquest .debe y baber •. 
Malgrat que, com deIa aquell, ser 
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capellà no és cap negocI, Ja que 
si ho fos «tots els catalans ani
ríem de negre. (Capri dixit) . Punt 
i a part. 

Consell del presbiteri 

En el que portem d 'any, el 
Presbiteri diocesà ha fet tres reu
ruons. 

De l'acta de la primera, fem es
ment del següent: el bisbe Mas
nou informà sobre l'última reunió 
episcopal de la Tarraconense ; ur
gí la necessi tat que e ls sacerdots 
estudiessin el tema de l'escatolo
gia; que hi hagi una estreta rc
lació entre els religiosos i la diò
cesi; i que és necessari que les 
organ itzacions eclesials donin tes
timoni d'Església i evitin ambi
güitats. 

Amb referència a la ja apunta
da manca de sacerdots, el bisbe 
digué que convé, a llarg termini , 
que cada sacerdot es replantegi 
el seu treball , que ro hagí més 
djsponibilitat i que tothom es fa
ci un deure de dedicar més temps 
al servei de la pastoral. 

La part central de la reunió era 
l 'exposició del tema .La unió fra
terna i la coHaboraci6 cntre pre
veres», En realitat, ben bé ningú 
no sabia cap on apuntava la co. 
sa, encara que tots la creien ne
cessària. D'un qüestionari prèvia
ment lliurat als arxiprestos s'es
tudiaren algunes respostes. Re
sultat: s'acordà nomenar una co
missió -tot sol acabar amb co
missions i algun dinar- encaro 
regada de preparar una ponència 
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i uns objectius concrets. ] aquí 
pau i més enllà glòria. 

De la segona reunió destriem 
això: a principis d'estiu es farà 
un curset sobre escatologia (abans 
se'n deia els novíssims o Ics dar· 
reries de l'home) per a sacerdots . 
Anirà a càrrec de Mn. J osep Gil, 
tarragoní expert en la matèria. Es 
diu que, per a amanir gra tan 
fort, es podria projectar a lguna 
peHícula adient. M'imagino que, 
si es fa , serà a lguna d'en Fran
kestein o de vampirs, en corres
pondència amb el tema. Ja \'cu· 
rem. 

Es mencionà que, a propòsit 
del Centenari del Patronatge de 
la Moreneta, convindria fer al· 
gun pelegrina tge a Montserrat . a 
nivell de parròquies, associacions, 
etc. La vida és tot e lla un pele
grinatge, i pujar a Montserrat bé 
val una marrada. 

Finalment, es manifestà que a 
l'actual Presbiteri , ja se li acaba 
la corda, és a dir, que és a punt 
d'expirar la seva comesa. Cal pen· 
sar la manera de fe r e l relleu cIel s 
abnegats membres, com es des· 
enrotllaran les eleccions, quin 
mecanisme electiu s'ha d'emprar 
-vots amb llista oberta, o res
tringida, o un referèndum, o lIn a 
tòmbola ... S'hi haurà de pensar. 

La tercera reunió - l'última de 
la cinquena etapa- s'inicià amb 
unes paraules del Dr. Masnou per 
agrair el treball fet. Digué que 
potser no s'ha pogut realitzar tot 
el que s'hauria volgut, però la la
bor ha estat positiva. Referi nt-se 
al Consell en general, digué que 
era una insti tució que mereix to-



ta la confiança de l'Església i que 
els anys aj udaran al seu creixe· 
ment d'eficàcia i d'equilibri. (Que 
tots tinguem el goig de veure-ho.) 

Sobre el Centenari Montserra
d, Mn. Cinto Anglada, cervell pen
sant d'organigrames pastora ls, 
presentà un pla per tal de cons
cienciar persones i parròquies pe r 
al pelegrinatge diocesà fixat pel 
15 de novembre. Preveu una pre
paració espiritual durant el se
tembre i l'octubre, amb unes pau
tes de reflexió cen trades en la 
Mare de Déu, que poden ser de 
gran ajut per a tothom. Inscrip
cions, preus i de talls en progra
mes a part, i a úl lima hora, a 
causa de la contínua fluctuació 
de tarifes motivada pel constant 
augment del combustible. Per te r
ra, mar i aire, tots a Mon tserrat. 

El darrer acord -en sol ma
jor sos tingut- va ser sobre l'e
lecció dels nous membres per a 
la propera etapa. Se seguirà l'a
plicació del reglament, i a veure 
què passa. Pcr això estem a ]'es
pera de rebre el paperam de cos
tum , i després ja veurem quins 
seran els individus sacrificats que 
prenguin sobre llurs espatlles la 
tasca feixuga de representar-nos 
en les reunions transcenden ts del 
senat diocesà. Us en tindrem in
formats. Per al presbiteri ja fini t, 
valgui la frase dels antics: . Fi
nis coronat opus.. (Sense sego
nes de canvi.) 

Dimarts Sant 

En aques t dia s'esdevé la con
cen tració anual de sacerdots d'ar~ 

reu del bisbat , des de La Panade
lla a Camprodon, per a la t radi
cional Jornada. Enguany érem 
uns cent setanta i escaig. També 
s'aprofita el dia per a homena t
jar els que celebren les noces d'or 
i de plata de ministeri. 

Entre els quatre dels cinquanta 
anys de sacerdoci, aquest any hi 
havia el nostre bisbe, Dr. Mas
nou, ordenat a Roma l'any 1931. 
Vagi per endavan t la nostra feli
citació. Els dels vint-i-cinc anys 
eren més, és natural: una vinte
na. Encara són fruit d'aquells se
minaris atapeïts que tots recor
dem. Amb el temps, ja vin drien 
les rebaixes. Per a tots, Ad mul
tos annos! 

Centrant-nos en la diada, dj
guem que se celeb rà la Missa 
Crismal, presidida pel Sr. Bisbe, 
concelebrada pels sacerdots assis
tents , i participada per religioses 
i seglars que omplien el temple 
del Seminari. Hi eren també pre
sents el Bisbe de Girona, Dr. Jau
me Camprodon, que aquest any 
canvià el seu acostumat telegra
ma per la presència personal , i e l 
Bisbe Guix, auxiliar de Barcelo
na. 

La solemne i llarga cerimònia 
es desenvolupà amb normalitat. 
Com a nota s ingular, constatem 
que hi fou ordenat de diaca el Sr. 
Josep Pla i Casasayas, vidu de 68 
anys, degà dels Procuradors de 
Manresa. Però no es tracta del 
diaconat permanent, sinó del «co
mençament del camr cap al sa
cerdoci, que desitjo amb tota l'à
nima», en paraules textuals se
ves. Benvingut! 
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En acabar, s 'oferí als presents 
un aperitiu-vermut, que posà un 
caire humà a la festa i que es
perem que serveixi de precedent. 
Més tard, el bisbe Jaume havia 
de rer una glossa de la labor sa
cerdotal del bisbe Masnou, però 
«com que no vull que pateixi ., 
digué, es dedicà a parlar del sa
cerdoci i les seves connotacions. 
Al final, el bisbe Guix lIeg.í una 
carta de Joan Pau II adreçada a l 
bi sbe Ramon amb motiu de Ics 
noces d 'or, que fou rebuda amb 
els aplaudiments de rigor. 

Cap al migdia, tothom es reuní 
pel dinar de germanor, un àpat 
amb tots els ets i uts, veritat, tu ? 
A l'hora del cafè, es muntà e l 
«show» de costum amb adhesions. 
felicitacions i tota la pesca. En
mig de la boira i la saragata, hom 
sentia a intervals una veu argen
tina que esmentava cartes d'Amè
rica, d'Àfrica i part de l'estran
ger, la recitació d'una oda que 
semblava aquella inacabada d'en 
Maragall (renoi, quin poema!), 
uns quants acudits prou conegu ts 
(Bausili , canvi a de disc!) , per aca
bar, ja en pla seriós, amb unes 
paraules del Dr. Masnou que va 
agrair la festa i encoratjar tothom 
al treball. 

Es retrobaren amics, s'encaixa
ren les mans .. ; fins a un altre 
any. 

.. . I final 

Sí, serà millor que, per avui , 
pleguem, però no sense abans fer 
avinent que la vida pastoral de les 
nos tres parròquies i comunitats 
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va fent el seu camí encara que no 
sigui not.ícia; o precisament per 
això, perquè la normalitat , amb 
els a lts i baixos de consue tud , és 
la regla ordinària i itinerant. Sen
se pausa i sense pressa. O, com 
diuen per allà a London city, «no 
news, good news". 

Quan anava a tancar la cròni
ca, arriba una comuni cació de la 
Comissió Econòm ica del ClerQat 
de Vic (ja m'estranyava que avui 
no sortís res d'economia) , sobre 
unes conclusion s vers l'autofinan
çament de l'església diocesana, la 
retribució del clerga t i la comu
nicació cristiana de béns. L'escrit 
és llarg i complex, per la qual co
sa s'han fet trobades comarcals 
per tal d'explicar-ho ~I perc;;ona l. 
A més s'hi inclou una extensa i 
variada quantitat de paper, amb 
full s de tots colors per [er més 
bonic, per a la declaració del pa
trimoni de l'Església . Amb tot 
allò de béns immobles , mobles, 
deutors acreedors, subjectes pas
sius, etc., s'hau ran de contractar 
els serveis d'un ordenador elec
trònic, ja que amb les matemà
tiques del temps de seminari no 
arribàvem pas tan lluny. Tot si
gui per Ja causa. 

I!s positiu que també a Vic es 
remeni aquesta qüestió d'econo
mia, ja planificada en altres di~ 
cesis. Cal actuar amb dili .gència 
no fos cas que passi a llò que 
«quan ja era mort el combrega
ren "'. 

Des de Vic, just e l dia en què 
el «més que un club. acaba de 
xarrupar-se una altra copa. «Qui-
n; . copa! Xavier Coll 
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Montserrat Albó (Secretària de la Delegació diocesana de Mis· 
slans de Barcelona), Salvador Bardulet (arxi prest de Manlleu. 
encarregat de Ja parròquia de Sta. Marial . Jordi Bonet I Armen· 
gol (arquitecte, Secretari general de la _Conferència lnternacl()... 
nal CatOllca d'Escoltlsme -, Barcelonal. Llufs Bonet I Armengol 
(responsable de la parrOquia de St, Cristòfor de Terrassal. 
Maria Teresa Codina (mestra, fundadora de l'antiga escola .Ta· 
IItha- I directora de l'escola municipal de gitanos -Avlllar cha
vOrrOS -, a Can Tuni s, Barcelonal. Jordf Gall (pedagog, fundador 
i director de l'Escola Sant Gregori . Barcelona) , Raimon Gali 
(escriptor, antic responsable general de la branca Auta , Iguala
da), Fèlix Martí (president Internacional de .Pax Ramana- -MIIC. 
Barcelonal. Josep Massana (consiliari de la sots- delegaCiÓ de 
Manresa de ME / GSJ) , Marta Mata (pedagoga, diputada al Par
lament de Catalunya. fundadora de -Rosa Sensat- , Barcelona), 
Jaume Pujol I Bardolat (professor de l'Escola de Psicologia re
ligiosa de Barcelona). Josep Rovira Tenas (antic consiliari es
colta, Salenyà) , Genfs Samper (Consiliari General de ME / GSJ 
de Catalunya I Assistent eclesiàstic adjunt de la CICS, Barce
lona), Mateu Terrats (responsable de la parròquia de la Sda. 
Famflla, Sabadell) , 

CORRESPONSALS 

Xavier Batls te (Lleldal. Joan-Anton Cedó (Tarragonal. Xavier 
Coll (Vicl. Climent Forner (Solsonal. Joan-Llufs Sanchis (Va
lènCia) . 
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Curs 1981·1982 

CURS BÀSIC DE PASTORAL 
dimarts I dimecres, 13 octubre - 19 maig 
en coHaboració amb la Fac . de Teologia, Secció St. Pacià. 
• RECICLATGE TEOLòGIC 

els matins, a la Facultat, de 10,10 a 13 
RECICLATGE PASTORAL 
els dimecres, al Centre, de 4,30 a 6,45 
TALLERS DE TREBALL 
els dimarts, al Centre, de 4,30 a 6,45 

QÜESTIONS ACTUALS D'ESGLÉSIA 
L 'ESGL~SIA EN ACCió 
els dimecres, 14 octubre - 19 maig , 4,30 - 6,45 

• VIURE EN CRISTIA 
els dijous, 15 octubre - 27 maig, 4,30 - 6,45 

CURSOS SOBRE LA B(BLlA 
CURS A : A. T.: LI . històrics; N. T.: Sinòptics i Fets 
els divendres, 16 octubre - 28 maig , 4,30 - 6,45 
CURS B: A. T. : Profetisme i apocalíptica; N. T.: Joan I Apocalipsi 
els dilluns, 12 octubre - 31 maig , de 4,30 a 6,45 
CURS C: A. T.: Literatura sapiencial ; N. T.: cartes apostòliques 
els dimecres, 14 octubre - 26 maig ; 4,30 - 6,45 
CURSOS MONOGRAFICS 
Jesús i el seu temps (1. Ricart) ; Els evangelis de la Infància de 
Jesús (F. Casal); Les paràboles evangèliques (1. Rlcart); Els re lats 
de la passió (O. Tuñi) ; Els textos sobre la Pasqua (X. Alegre). 
de 19,30 a 21, els dimecres (O. Tuñi el s dilluns) . 

CURS D'INTRODUCCIÓ A LA PASTORAL 
els dijous, 15 octubre - 27 maig ; 19,30 - 21 

RElECTURA DEL CREDO 
els dijous, 14 gener - 1 abril ; 19,30 - 21 
Professor: Josep Vives Solé 

TALLER DE LECTURA 
presentació i diàleg sobre llibres I articles d'Interès 
dilluns, d'11 a 1 
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59. Entre el desencant I l'esperança (103 pp" 150'- pt .. ,) 
60. Talzé : una Interpretació (61 PP .. 150 ptes.) 
61. Damià Estela, testimoni d 'excepció (81 PP .. 150'- pt ... ) 
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63. Pastoral I llengua catalana (113 pp., 150'- pte • . ) 
64·65. Vida de fe I presència en el mÓn (148 pp., 250'- ptes.) 
66. Pregar amb el poble (108 pp., 200'- ptes .) 

FULLETONS PER A GRUPS, JORNADES, SESSIONS ... 
o. Cristians en el mÓn. Recull de testimonis (50 pp.) (exhau.) 
1. L'evangelització, urgència cristiana (20 pp., 50'- pt ... ) 
2. El. crlstian. I l'e.cola, per J. M . Vlla.eca Marcet I J. M. 

Totosau. (65 pp., 100'- pt ... ) 
3. Pregar en un món secularitzat. per Joan lIople (40 PP .. 

100'- pt ... ) 
4. laics amb missiÓ pastoral, per Fermr Casal. Caalmlr Martl 

I Ramon Pret (28 pp., 50'- pte • . ) 
5. Cristians entre els marginats: recu ll de testimonIs (48 pp) 

(exhaurit) . 
e. Aparellament I matrimoni (26 PP .. 50'- pt ... ) 
7. Acollir els divorciat. a l'E.glé.la, per Je.ús Huguet (22 PP .. 

50'- ptes.) 
8. El moment pre.ent de l'Esglé.la Catalana (35 PP .. 75'-) 

APUNTS PER A LES CLASSES (multicopiats) 
Introducció al missatge dels profetes, per G. Camp., P. Fr.n· 

quesa I J. A. Miró (75 pp., 200'- ptes.) 
Introducció 8 la pregària dels salms. per Guiu Camps (42 pp., 

100'- ptes.) (exhaurit) 
Introducció a l 'evangeli de Marc , per Lluls Tunl (60 PP .. 150'-

ptes.) 
Introducció a l'evangeli de Joan, per Oriol Tuñl (62 PP .. 150'-) 
Fets dels apò.tols, per Joan Vernet (40 PP .. 150'- ptes.) 
L'Apocalipsi, per Romuald Vives ( 35 PP .. 100'- ptes.) 
Els evangeli s de la Infància de Jesús, per 'Fermi Casal (44 PP .. 

150'- ptes.) 
Pregària I psicologia, per Joan Llopls (25 pp., 75'- ptes.) 
Introducció als sagraments. per Joan llapis (20 pp .• 60 pte!.) . 
Itinerari sacramental, per Joan llapis (40 pp., 150'- ptes.) 
Els consells pastorals, per Joan Batlles (60 PP .. 200'- ptes.) 
Dossier de les Jornades de Pastora l Rural de La Selva del Camp, 

setembre 1978 (30 pp., 75'- pte • . ) 

Els podeu adquirir a: el . Rivadeneyra, 6, 3.w 
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