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ELS JOVES CREIENTS, 

UNA ESPERANÇA 

La preocupació pels joves que es manifesta de ma
nera creuent en tots els àmbits de la nostra societa t 
HO sembla despertar prou ressò ni trobar resposta en 
els adolescents i els joves d'avui. Ni ens escollen, ni 
ens parlen, ni cOtleixen el nostre llengua tge, ni tenen 
interès per entendre'l. Els joves «passen» mentre els 
grans fem el «guinyol». 

Aquestes pinzellades no abasten , ni de bon lros, una 
realitat prou més complexa; però refl ecteixen la pri
mera impressió que captent a casa, a l'escola, a les 
discoteques i en tots els ambients on els joves sem
blen malar el temps o veure'l passa r amb desinterès 

i angoixa a penes dissimulada. Una actitud que elts fa 
mal, als adults. Perquè sense discursos ni proclames, 
només vivint com viuen, SÓn un mirall de la nostra 
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pròpia situació. Inconscientment i tot, són la lucidesa 
que ens manca. Expressen els nostres propis proble
mes. Fan patents les contradiccions de la societat que 
hem forjat. La tristesa dels joves és la nostra pròpia 
tristesa. 

No es tracta de justificar-los a bon preu, sinó d'invi
tar-nos a treure'ns la màscara de benpensants, amb la 
qual dissimulem sovint les nostres responsabilitats 
d'adults. Els acusem de no voler treballar, de valorar 
massa els aspectes materials de l'existència, d'evadir-se 
- amb la droga i l'alcohol- de la lluita de la vida, de 
no estimar la natura, de tenir massa de tot, àdhuc de 
no haver patit la guerra, com nosaltres. En una pa
raula: de no t enir ideals. Però, ¿quin projecte de rela
cions humanes, de país i d'Església hem reeixit a 
construir nosaltres? ¿Amb quin dret, doncs, podem fer 
una crítica distant i dura de la deixadesa i l'apatia 
dels nou-vinguts? Siguem sincers: el problema dels jo
ves és el nos tre problema; els seus silencis, les seves 
extravagàncies, els seus somnis, les seves frustracions 
són també nostres. Tots anem en la mateixa barca. 

Als adults pertoca de llegir i interpretar el llenguat
ge dels joves i de jugar a fons les cartes que tenim, i 
nO fugir d'estudi i carregar-los tots els 'teulers d'un.a 

situació que nosaltres patim com ells i davant la qual 
nosaltres ma/eixos ens sentim impotents com ells. Si 
es fan un món . irreal. és perquè no poden fer aquell 
món millor al qual ells -com nosaltres- aspiren. 
Per això, més que no pas viure preocupats pels joves, 
hem de treballar perquê puguin tenir instruments, es
pais, altaveus, locals, que els permetin d'anar assajant 
i construint nous models, nous projectes de convivên
cia humana i cristiana. Si arribar cansats i cremats a 
l'edat adulta ha malmès l'esperança de molts que van 
ser lluitadors durant la seva joventut, arribar a jove 
decebut i desenganyat és un balanç massa tràgic per 

2 



als adolescents d'avui. Fóra pecat assis tir-hi passiva
ment mnb el som riure irònic o amb la mueCQ can dem· 
nalòria. Si som s incers reconeixerem que els adults 
compartim també el seu desenciso 

Aquest panoram a quedaria incomplet si no dèiem 
que ¡,i ha cIarianes de I/um. Bons pedagogs, lluitadors 
fidels, testimonis de fe, han fet possible amb el seu 
esforç, sovint hero ic, la continuïtat d 'una tradició, inin

terrompuda a desgrat dels molts trencaments. No han 
pogut arribar gaire a la massa, cert; però s'han asse
gurat unes minories. Gràcies a elles, aquest País enca
ra està dempeus. Cenyint-nos a l'actuació dels c reients, 
hem de referir-nos al moviment de represa que té les 
seves arrels l'endemà mateix de l'ensuls iada tràgica i 

que enllaça amb el que s'havia fet abans. Es veritat 
que va veure's gelat en plena florida prometedora, els 
anys 1967-69, per l'anomenada .crisi. dels m oviments 
especialitzats d'Acció Catòlica, resultat ben galdós del 
prim er postcol1cili ell aquestes terres. Però els a>lys 
setanta tlan estat d e represa silenciosa del treball pas
toral en l'àrea juvenil. De mica en mica, i d esprés d'un 
període de dispersió, s'ha obert pas la consciència que 
cal conjuntar esforços i aplegar iniciatives. 

Contactes entre moviments, jon1ades de pastoral ju
venil, trobades de consiliaris, renovació de mêtodes i 
objectius pedagògics en l'escoltisme i el S ervei de co
lò nies (per a posar només dos exemples s ignifi catius), 
nous moviments i serveis, treball de reflexió, participa
ció en assemblees diocesanes, creació de Delegacions 
diocesanes de pastoral de joventut ... són es forços que 
han menat a refer la xarxa i ets instruments del treball 
pas toral entre els joves. Si el ritme, el to i la serietat 
d'aquesta tasca i la voluntat de conjuntar els esforços 
es mantenen, el fruit per a l'Església de Catalunya no 
es farà esperar. La l/avor fa temps que està colgada i ja 
com ença a remoure's al si de la terra. 
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PASTORAL DE JOVENTUT 

JOSEP M. TOTOSAUS 

Han passat ja alTys d'elTçà del número 23 (abril 1973) ell què 
QUADERNS va ocupar-se, amb 'In cert detenimellt, de Pastoral 
de j oventut. El temps ha a/lat corr elT t, d'ales/lOres ençà, i ITO ha 
estat pas endebades, sortosament. 

No es tracta de ter voleiar campanes, que no és pas el nost re 
estil. Però no creiem que ningú pugui titllar-nos amb raó d'iNusos 
si obrim aquestes pàgines deixant constància que el treba ll pas
toral ent re els joves viu, de fa LI.11S anys, un veritable reviscola
ment. S'ha anat produint, potser, sense que mentrestant fóssint 
massa conscients del que passava, sense adonar-nos-en ni valorar
ho. Però ara ens trobem que els «movimen ts» joves, donant a 
aquesta paraula un abast molt poc «ortodox» (i en això no tem 
s inó seguir la Iònica que es va imposan t i no pas deixar-nos portar 
pel que ens plau ria) , van aixecant el cap una mica pertot arreu de 
la llostra Catalunya. Aquest número de QUADERNS elt deixa COllS
tància. 
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Un informe 

Sota la rúbrica general de «Testimonis», s'ob re am b LlIl informe 
pel qual desfilen moviments -Joc, J ODAC, M EC, MlJAC, Escolt is
me, Hora-3, AOS IS-, serveis -Servei de Colònies de Vacances, 
Trobades de joves de Montserrat, S erveis de Pastoral juvenil del 
Cent re salesià d'estudis ecles iàstics, S ' PA J (servei d'informació i 
promoció d'ac tivitats juvenils) - i quatre bisbats - Urgell, Solso
na, Lleida i Barcelona -. No pretenem pas haver-ho recollit to t, ni 
de bon tros. Som conscients que presentem materials d'abast i de 
sign ificació di ferents. Hem dO/lat la paraula a les diverses ilts ti
tuciol1s, a les quals havien! passat prèviament un petit guió o 
qüestionari, al qual s'han atès, per un general. Però sobre aquest 
canemàs s'han mogu t amb una certa [{ibertat. Demanàvem aques
tes s is coses: object ius, milians o instruments, resultats positius 
aconseguits, dificultats, situació actual i pers pectives de futur. 
Als Delegats diocesans de pastoral de joventut els demanàvem 
quins eren, als seus bisbats, els m oviments crist ians principals, 
quins els seus problemes, els seus èxits i les seves perspectives. 

Es difícil d'establir aquí un balanç de les diverses aportacions 
i ni Ito assajarem. Ja se'l farà cadascú. Però no creiem pecar d'im
modestos s i afirmem que qui vulgui establir-lo, un balanç, haurà 
de comptar, ara com ara, amb aquest informe, incomplet i to t 
com és i desigual. Dir que de la seva lectura 110m en dedueix que 
la paraula «moviment» està a punt de no significar res, a còpia 
d'es tendre les seves fronteres per a poder acollir sota les seves 
ales bonasses tothom que s'hi aixopluga, ens sembla la mateixa 
evidència. S ervitud de les paraules! Però, és només qüestió de pa
raules? No tothom ho deu creure així, fin s i tot entre els mateixos 
que han respost a la nostra petició i que han contribuï.t a t er 
aquest informe. E ls lectors sensibilitzats s'adonaran que fugisse
ramen t s'escapa alguna guspira polèmica - en un sentit i en l'al
tre, naturalment. 

L'informe es clou amb un testimoni personal: una noia creient, 
de 21 anys, estudiant de periodisme, d'tl1la comarca rural i des
poblada, ells interpeNa parlant de la fe dels joves. Amb el seu 
llenguatge, és clar. I no creiem que ningú se n'escandalitzi. 

Quatre qüestions 

La segona part del número presenta, sota la rúbrica «QVES
TIONS., quatre coNaboracions també força diverses entre elles. 
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Alfreda Da Fonseca és una noia portuguesa, militallt del Mo
viment l'Estudiants catòlics del seu país, actualment secretària de 
la comissió europea MIEC-JECI i que la primavera possada va 
ser convidada a fer una ponència a la II Palestra de Pastoral de 
Joventut. Recollim integre el text d'aquesta ponència, sovint eS· 
quemàtic, que hem respectat. 

El segmt text, «Aproximació a la realitat juvenil», és ob ra d'en 
Joaquim Cervera, capellà jove que treballa amb joves i que ha 
fet estudis de Sociologia; intenta d'analit zar la joventut actual a 
base de successives aproximacions i acaba amb l'enumeració d'uns 
punts que considera fonamentals per a tirar endavant, avui, una 
Pastoral de joves. 

El tercer text és una reflexió sobre les trobades que, amb el 
nom de Palestra de Pastoral de joventut, van tenir lloc la prima
vera de 1980 i J981 . L'ha escrit Antoni M. Serramona, que treballa 
en pastoral de joves des d'aquell - ja llunyà - .Catecumellat uni
versitari», iniciat el curs 1968-69. 

Darrerament ell i Mn. Joaquim Cervera Itan estat nomenats, 
respectivament, Delegat i Sots-delegat de Pastoral de Joventut de 
la diocesi de Barcelona. 

El darrer, recull la cam panya-enquesta que van fer el curs pas
sat els nois i noies de l'etapa d'iniciació de la JOBAC. Si l'incloem 
aquí és perquè aporta un nombre important de dades que, per bé 
que no constitueixin cap estudi sociològic, ens ajuden a acostar
nos al món de la joven tut. 

Aquesta presentació dels materials s'ha d'acabar amb un ad
vertiment. La Redacció de QUADERNS està avesada a pulir origi
nals, a revisar galerades i paginades. No és que no ho hagi fet , 
aquesta vegada. Però portar la cosa més enllà hauria significat, 
ara i adés, endinsar-se pels relliscosos camins de la interpretació 
subjectiva i qui sap si de la distorsió del pensament i la intenció 
dels autors. I s'ha estimat més de respectar el texl original i de 
traspassar als lectors l'esforç per destriar-ne el sentit. 

Com diu l'aforisme clàssic, «cuique suum». O, com diem en pla, 
ca cadascú el que sigui seu». 
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LA JOC 

GAIETÀ CASACUBERTA 

El jove que arriba a la JOC 

L'objec tiu de la JOC és l'educació, o rganització i evangelització 
dels joves treballadors, part in t de )a seva vida, en un procés lent, 
i sovint llarg, de consciència, que es va adqu irint a partir de l'ac
ció que són capaços d'anar :'ealitzant i refl ex ionant. 

La JOC arriba als joves treballadors que viuen la cond ic ió obre
ra a la fàbrica , a l taller, a l barri, a l'escola o en l'atur, 

L'opció de la JOC és per la massa de joves treballadors que 
viuen en s it uació de dependèn cia o infe rio ritat econòmica, cultural, 
socia l, professional i política, explo tada en la producció, el con
sum o l 'atur, en uns barri s on manca l'essencial. 

Encara que constatem un a pre ferència per la joventut filla del 
subprole tariat i la més marginada culturalment, veiem la classe 
obrera en un sen tit ampl i i plural, com àmplia i plural és la rea· 
litat de la joventu t obrera ac tua l. 

Deixem parlar un tros d'una monografia d'en Josep Escos sobre 
e ls joves que troba de 17 a 20 anys, en una barriada de Manresa. 
Es tracta d'un jovent )"epresentatiu del que arriba a la JOC: 

«Menys de la meitat treba. llen. Alguns ho fan ocasionalment. 
Molts dels que estudien és perquè no troben res més, Obsessionats 
per tenir el permís de condu ir, un cop el tenen tampoc no troben 
treba ll. e.s freqüent que comprin un vehicle usa t. Molts se n'han 
de desfer per mala compra, per accident o per excés de despeses. 
Quant als diners, hi ha molta. diferència ent re e ls qui treballen i els 
qui no ho fan , Els primers disposen de mitjans. Els altres no 
poden comprar res sense donar-ne compte als pares . 

_Els nois i les noies es busquen molt. generalment en grans 
grups, e.s freqüent que s'apa rellin amb qui primer se'ls posa al 
davant. Als 16-17 anys el vi ja els ha fet mal a lguna vegada. Co
mencen a descobrir, per l'experiència, a llò que és perillós, No 
entenen una fe sta sense vi abundant. El tabac, el fumen de mar
ques molt bones. Dema.nen begudes bones als bars. La droga depèn 
molt de l'ambient, la colla, e l col·legi.. .. i de la s ituació del noi. 
A la discoteca. els nois hi van fins a la mili. Les noies fins que 
no troben xicot. Encara que diuen que s'avorreixen molt , allà tro
ben la colla d'amics. Molts joves van als pubs a escoltar música. 
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Allà gasten molt en les consumacions. El soroll , e l desitgen i el 
necessiten molt. El si lenci els fa pànic. Callar un minut e ls sembla 
espantós. 

»Descob re ixen e ls defectes dels pares i s'hi enfronten. Les noies 
ajuden la mare. Molts nois fugen de casa quan han menjat. 

»Si mai parlen de política, ho confonen tot. Confonen l'anar
quisme i el comunisme. Cri tiq uen e ls qui es mouen al s indicat. 
Saben quatre tòpics que cls donen segure ta t inteHectual. Els qui 
viuen als barris pobres i als blocs de nova creació no estudien 
en lloc. Dels qui estudien, si han tret e l grad uat, són més els qui 
van a l'institut que a la professional. 

. Si exceptuem els qui prac tiquen l'excursionisme, els qui for
men pal"t d'algun grup organi tzat i els pagesos, la resta no saben 
res del país que trepitgen. En minories es vinculen al Barça o a 
l'equip esta tal quan fa torneigs internacionals. Però ells han ma
mat uns altres ídols a Ics discoteques. Van a veure, en grups, les 
pelHcules famoses i comercial s. 

»Quan dins la coll a s'aparell en e ls primers. es creen tensions 
i el més freqüent és que, un cop aparella ts, se separin de la colla. 

»Les lectures de les no ies s6n: «Pron to», «Lecturas», «Hola» i 
fotonoveHes . Les dels nois : «Interviu », revistes pornogràfiques i 
alguna d'esports. Alguns llegeixen algun llibre.» 

El procés educatiu i evangelitzador 

La JOC comença per donar la paraula a aquests joves treballa
dors perquè expressi n e l que viuen. En arribar a la JOC, els joves 
treballadors s6n «indi[erents » respecte de lot el que el Moviment 
els anirà proposant, per exemple : ]a mirada a la pròpia vida, la 
realitat que els envolta, e l m6n obrer del qual formen part, l'acció 
possible allà on són, e l sen tit de la vida, etc. El que sí que pot 
interessar-los és la pròpia vida, poder comprendre-la, ser-ne prota
gonistes. 

1. L'educació pre tén potencia r a llò que té de millor cada jove, 
ajudant-lo perquè descobreixi ell mateix totes les seves possibili
tats i, a través de la seva acció, es posi al servei dels altres i de 
la seva classe. Per això la JOC pretén que e ls joves treballadors 
prenguin consciència del que els envolta, de llurs aspiracions i de 
la contradicció que hi ha entre allò a què aspiren i el que realit
zen. Aquest descobriment e ls pot aj udar a començar una acció 
entre amics i companys que viuen la mateixa con tradicció, i es-
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devenir aviat protagonis tes de la seva pròpia vida i act ius dins la 
història coHcct iva de la classe ob rera. 

La J OC se situa dins la classe obrera i dins el movimen t obrer. 
Com a moviment educa tiu dc la consciència i l'acció obreres, la 
JOC assumeix l'opció de classe en un sent it plural, com plurals 
són les opcions dins la classe obrera actual. Els mi li tan ts de la 
JOC pertanyen o no a l'organització del que c reuen més conve
nient, sense que aquest compromís impedeixi l'acció educativa on 
està si tua t cada un dels jocistes. 

Esdeveni r educador dels companys és veritablemen t ser fermen t 
dins la massa. 

2. Fer coses en comú, organ itzar.se des del que es comença a 
rer, dóna la possibil ita t d'un protagonisme de l'acció, ra que el 
Movimen t comenci a ser por tat pe ls joves treballadors, que el 
Moviment es vagi organitzan t i s igu i dirigi t per e lls des de la 
basc rins a Ics coordinadores a tots e ls nivell s. 

3. L'evallgeli tzació és un procés len t i ll arg. Si en d'altres ele
ments del procés educatiu o organitzatiu hi ha un creixemen t har· 
mònic ent re joves que comencen a la JOC en un mateix momen t, 
en l'evangelització el procés té un ritme molt més personal. Depèn 
de si s'arriba d'una catequesi de Confirmació o si es ve de l'amis· 
lat amb un jocista. Depèn també del procés personal, de la ma
duració de cadascú, dels interrogants innats que porta cada jove 
en el seu interior, de la pròpia histò ria i dc la família, factor 
aques t molt important. 

A la JOC trobem d iferen ts orígens familiars, molt impo rtants 
pel" a entendre e l procés de fe que caldrà fer : joves de famílies 
immigrades del sud, en gran pa r t de la segona generació, no inte· 
grats encara a Ca ta lunya (la fe que viuen en fam ília és la que es 
vivia en e l marc agrari dels pares, tradicional, amb evolucions molt 
petit es e ls da rrers segles. E ls fills veuen aquesta fe com una 
supers ti ció, ex terna, concretada en està tu es o festes). Joves de 
famíli es obreres catalanes (generalment no practicants, a llunyades 
de l'Església, com la major part del món obrer; a lgunes d'aquestes 
han portat llu rs fills a escoles religioses, cateques is parroquials, 
e tc., però l'impacte eclesial ha estat negatiu: la innuència fam iliar, 
quan no es creu, és més forta que la dc l'Església). I una petita 
minori a de joves immigrats o catalans que han viscut en un am
bient creient. 

tS evident que quan els joves treballadors han rebut una fe 
viva i autèntica en la família , encara que en un momen t donat 
sembli oblidada, després s'hi arrelen amb menys dificultats que e ls 
qui han nascu t en famílies indiferent o hostils. Encara que tam· 
poc no se'n pot treure cap llei, perq uè a lguna vegada trobes nois 
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o noies profundament religiosos els quals amb un bon procés 
arriben molt lluny. 

En el procés d'evangelització els joves treballadors sols tenen 
la vida com a mediació per arribar a una veritable experiència 
de fe . 

Resumint, el procés educatiu-organitzatiu i evangelitzador, ptr 
dem esquematitzar-lo en quatre moments : 

I. L'acció o començament de posar en pràctica el que hem 
descobert i començar a canviar ci que ens en\'olta. 

2. Aquesta acció formarà el jO\'e, el qual a mesura que va 
transformant la seva real itat es va transformant e ll mateix pel 
mètode de l'acció reflexionada o la Revisió de vida obrera. 

3. Quan s'és obert als problemes dels altres i hom els viu amb 
una resposta activa, quan hom es dóna als companys, etc., està a 
prop de comprendre que la seva vida porta els mateixos dinamis
me, direcció i projecte de la vida de Jesús. S'està obert a Jesús 
per viatjar amb e11 fins molt lluny. La consciència de camí fet en 
equip, federació o Moviment és llavor per descobrir que es ca· 
mença a ser comunitat edesia l. 

4. Esdeven ir joves capaços de transmetre arreu el que s'ha 
descobert com a experiència, capaços d'educar, de fer descobrir 
la necessitat d'organitzar-se i d'anunciar amb la vida i les parau
les la fe en Jesucrist. I això acompa nyan t el procés d'altres joves 
treballadors, perquè a la vegada esdevinguin el que els militants ja 
són. Tot això va creant una Església de portes obertes, on la clas
se obrera juvenil es va trobant com a casa; una Església que es 
va construint des cie la vida concreta, on s'accepta e l procés lent 
de la fe i la responsabilitat compartida; una Església jove, preocu
pada, activa, arrelada en l'experiència obrera; una Església , en de
finitiva , amb molta esperan ça. 

Mitjans del Moviment 

El mitjà essencial és la metodologia de veure, jutjar actuar, 
que impregna tota l'acció i la reflexió del Movi ment. La Revisió 
de vida obrera crea un estil de vida, va donant al militant una ma
nera de ser, de veure, de jutjar, de comprometre's. I no sols con
figura les persones, sinó que, de fet, configura tot el col·lectiu. 

Un altre element pedagògic és l'enquesta-campanya que fan avui 
algunes federacions i que, de cara a la iniciació, farem propera-
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ment a nivell de tot el Mov iment. També les planificacions de 
començament de curs de ca da federació, revisades a mig curs. 
A nivell nacional aquestes planificacions són compartides per es· 
tablir un pla comú de totes les fe deracions. 

La formació complementà ria a la RVO, sorgida de les neces
sitats que es van descobrint. A nivell federal i de to t el Moviment, 
no s 'aba ndona ma i la fo rmació obre ra sobre els aspectes que van 
configurant els joves i sobre la fe. A nivell fed eral, es van fent 
els «estudi s d'Evangeli ., complement imprescindible de la RVO 
i de la tasca evange1itzadora . 

Les trobades de ls m.ilitants: assemblees an ua ls, consells o jor· 
nades d'es tudi i re fl exió. L'o rganització és un e le ment important 
pe rquè realment el Movime nt s igui portat pels joves treballadors. 
Però també és import ant com a ele ment d'aprenentatge. 

Els consiliaris són un e lem ent ind ispensable en la tasca cdu· 
ca liva i eva ngel itzado ra de l Moviment. El s consilia ri s han fe t un 
esforç notable aquests da rre rs a nys de cara a un treball d'equip, 
cosa que fa que es vagi creant un coHectiu que camina amb e ls 
ma teixos objec tiu s i Ja ma te ixa pedagogia. 

La situació actual 

La JOC té actualment sis federacions: ColI·blanc, Nou barris i 
Granolle rs , a l bi sbat de Barce lona; Man lleu , Torelló i Manresa, a l 
bisba t de Vic; Lleida. Pa lma de Mallorca està a punt d 'esdevenir 
federació. En procés d 'iniciació hi ha uns 15 nucl is: Casc antic 
de Barcelona, Badalona, Igua lada, Ripoll , Vic i Ta rragona, iniciats 
per consiliaris; i Ba ix Llob regat, Va llès Or ie n tal i Sabadell , porta ts 
directament pels militants. 

El nombre de militants qu e cotitzen és d'uns 200. E l nombre 
dels que es ta n en procés d 'in iciació és una mica superior, encara 
que es fa difícil de precisar. 

E ls Jocis tes es veuen setmanalment e n grups per fe r la RVO. 
Els grups d'un lloc geogràfic formen una Federació, i els respon· 
sables federals es troben mensua lment a l com itè nacional. Dins el 
comitè naciona l hi ha els responsables federals, els d'economia (el 
Moviment es manté en gran part gràcies a la cotització dels mili· 
tants), e ls d 'iniciació, els del Butlle tí i de la Comissió País (que 
reflexiona per al Movimen t l'aspecte català). Tots els comitès fe
derals es troben una o dues vegades l'any per aprofundir a lgun 
punt del Moviment. Anualment hi ha una Assemblea de tots els 
militants. 
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La JOC catalana es va constituint com un Moviment autònom, 
que continua coord inat a nivell estatal i internacional. Les tro
bades a nivell estatal i amb la JOC d'all res països (generalment 
França) són un element que pot ser molt enriquidor, que ajuda 
fins i tot a descobrir millor la pròpia identitat. 

La coordinació amb els Moviments obrers d 'Església a diferents 
instàncies eclesials i les relacions que es van tenint amb d'altres 
realitats juvenils i ecles ials són també molt importants . 

hits, dificultats i perspectives 

Crec que és bo constatar que aquests darrers anys hem entrat 
en un corren t favorable al treball de Moviment en el camp dels 
joves. Possiblement aq uest número de «Quaderns» en serà una 
prova clara. Això explica que compartim el que va reeixint amb 
d'altres Moviments juven ils de casa nostra . Crec que hi ha factors 
que hi ajuden . L'establiment de la democràcia ajuda a superar l'e
tapa de les suplències i, també cal dir·ho, l'experiència passada, que 
ens ajuda fins i tot en els seus fracassos. La memòria històrica 
ens és un gran ajut. Molts agents de la pastoral juvenil tenen a 
l'abast una teologia i una anàli i de la realitat que els fa eficaços 
per a respondre al món dels joves que es té davant. 

Certament està reeixint un treba ll de molls, un cert esti l pas
toral i la verificació de la validesa dels moviments, tan discutida 
fa set o vuit anys. 

Més particularment, el que està reeixint a la JOC és [er pos
sible que joves treballadors, des de la vida, en un procés llarg, 
tinguin l'experiència de Jesucris t, com quelcom fonamental, com 
una vertebració definitiva del que són i ci que decideixen ser. 

A part de les dificultats pròpies de la tasca de la JOC i del 
Movinlent, cal remarcar aquestes altres 

1. Les que vénen del moment conjuntural dels joves treballa
dors: l'a tur (el 50 % de l'atur és juvenil) fa que la JOC, que sem
pre ha educat des de l 'acció, hagi d'acollir aquest gran desafia
ment i situar-se creath'ament per respondre a aquesta realitat. Cal 
afegir-hi també el moment difícil que passa la classe obrera i el 
món obrer en general. 

2. Dels dos models de pastoral juvenil que hi ha a les Esglé
sies europees veïnes, hem triat el model on el marc és més ampli, 
a diferència de certs països que fan una opció més clara per la mis· 
sió des dels moviments. Treballar en un marc eclesial on no hi ha 
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opcions clares i on hom té la impressió d 'un treball de volunta
riat O una mica per afició. Tinc aquesta dèria, tiro endavant i això 
ni es discuteix ni es revisa. Està bé, com també està bé e l treball 
en línies oposades. 

El Moviment va adquirint maduresa en arribar clarament a la 
consciència de la identitat de la JOC. Es va creixent en la mesura 
de les poss ibilitats, es tracta d'un creixement harmònic i contro
lable per no estirar més e l braç que la màniga. 

Acabo citant un paràgraf d'un bon amic: «La JOC és viva i ho 
anirà essen t molt més. Que ja tingu i un passat, unes v ic issituds, 
que es trobi amb problemes i amb fracassos, no és cap motiu 
vàlid de desqualificació. La JOC s 'assembla a ls pous de petroli; [a 
temps que hi són i no passen de moda sinó que encara guanyen 
actualitat, com veiem .• ( << Foc Nou», núms. 13-14, 1975.) 
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JOBAC 

JOSEP SOLER LLOPART 

Objectius 

El Moviment JOBAC -joves cn slIans de barris i d'ambients 
populars- té pocs anys d'història -uns 8-9 anys- però se sen t 
solidari de la llarga història dels moviments especialitzats, i d'una 
manera més concreta dc la JOC, d'on ha tret les intuïcions fona
mentals. 

Pel- tan t, l'objec tiu primer del Movimen t con tin ua essent l 'es
sencia l de Cardijn, és a dir, l'anunci de Jesuc ris t als joves d'am
bients obrers i populars. En aquest sentit el moviment considera 
que s'han produït uns canv is notables en la concepció i l 'anàlisi 
de la classe obrera, en la configuració demogràfica de les àrees 
indus trials, en la cultu ra d'aquests secto rs, en el mateix fenomen 
de la «religios itat popular » ... que exigeixen respostes adequades s i 
no es vol trair les mateixes intuïcions del fundador dc la JOC. Així 
formen part del moviment un ampl i ventall de joves que treballen, 
estudien o fan ambdues coses. Tots ells però assumeixen les op
cions del moviment de t reballar per l'alliberament de la classe 
obrera-popular; de donar testimoni de Jesucris t mort i ressuscitat, 
enmig de la lluita de transformació de la socie t ~t ; de viure el mo
viment com a eina coHectiva pedagògica i com a experiència d'Es
glésia. solidaris amb to ta la comunitat cris tiana que fa camí a 
Cata lunya i arreu del món. 

Mitjans 

El moviment JOBAC fa servir tots aquells mitjans que són 
educadors de Ja persona en la seva globalitat -afectivitat, inte l
ligència, misteri personal. .. -, a part ir de les sit uacions i ambients 
que la configuren - família, treball, es tudi, amistat, diversió ... 

El mitjà privilegiat és l'acció. A través de l'acció en l'ambien l 
els militants van adquirint unes actituds i un esti l de vida evan
gèlics. Una acció entesa no en un sent it mecànic, si nó educatiu, 
a nivell de RDV , i que, per tant , aprofundeix en l'anàlisi de la 
realitat, en les actituds que s 'adopt en, en el judici evangèlic, i en 
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la proposta de noves ac tituds i noves accions personals o col
lectives. AI costa t de l'acc i~n-clau-de-revisi6-de-vida, hi ha la ma
te ixa dinà mica del moviment -responsabilita ts, organització, inter
relació, coordinació, iniciació, revista, trobades ... - i aquelles ac ti
vi ta ts que van e ncaminades a la formació teològica i cultural , i al 
creixement i alimentació de la fe . Així el moviment organitza ta
lle rs de teologia que es porten a terme en les dive rses federacio ns 
i facilita la poss ibilitat de fer recessos i celebracions d 'acord 
amb la realitat de cada grup i de cada zona o federació. 

~xits i dificultats 

El fe t de definir-se com a moviment impli ca tenir consciència 
d'es ta r en procés, de se r un organisme viu, que evoluciona d'acord 
amb les in terpeHacions de la realitat i de les necessitats que sor
geixen a l'interior del ma teix moviment. Pe r això no podem afir
ma r que ja hem reeixit en ta l qüestió o en ta l a lt ra, perquè sem
pre sorgeixen nous interrogants. Amb to t podem dir que hem 
avança t força e n e l camp de la pedagogia del moviment. Així s'ha 
arribat a estab lir dues etapes força configu rades: la primera, 
d'il7iciació (15- 17 anys). que fa servir la metodologia de la campa
nya-enquesta - clàss ica ja en la JOC-, i la segona -18 en enda
van t-, més estrictamen t de militància, en què les opcions bàsi
ques han esta t ja assumides. També, a nivell pedagògic, ha pres 
un nou impul s e l treball de formació i d'espiritualita t. Per exem
ple a la trobada de Se tmana Santa passada es va treballar a partir 
de ta llers - vis ió cris tiana de l'home, Jesucris t, l' Esglés ia, els sa
graments, l'afectivitat. .. - i s'aprofu ndí e l sent it i la pràc
ti ca de la pregària. Quan t a milità ncia transformadora el movi
ment ha fe t l'esfo rç de plantejar diversos àmbi ts o fron ts de la 
realita t, procurant e ines d'anà lis i i proposant a lternatives . E ls tres 
àmbits fonamentals s'han con cretat en el treball -diversifican t 
els tipus de treba ll- , l'estudi i l'educació dels infants en e l temps 
lliure -esplais, escolti me-, on bastan ts m ilitant s han pres res
ponsabilitats diverses. 

Amb tensions, però també a mb resultats positius, s'ha fe t camí 
en e l treball conjunt entre catalano-parlants i castellano-parlants. 
El moviment és u na bona e ina per a l'arrelament a l país, des de 
la real itat di versa que viuen e ls mi li tants d'acord amb el seu a m
bient familiar i social. Sobre tot a l'interior dels grups de RdV 
s'afronten els proble mes culturals i lingüís tics amb tota s inceritat 
i respecte. 
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En el capitol de les dificultats hi ha la manca de militants 
que puguin prendre responsabilitats en la iniciació de nous grups; 
la dedicació que això comporta retreu molts militants que sc 
senten atrapats per la combinació treball-estudi . Una altra difi
cultat és l'ambient inestable que també afecta els joves del 
moviment. Costa molt mantenir la consciència coHectiva de 
continuïtat i constància en el com promís. A l'interio r del movi· 
ment també es donen tensions entre els grups de base i els que 
tenen responsabilitats més genera ls. També constatem les dificul
tats que molts mi li tants experimenten a l'hora de comprometrc's 
en e ls s indicats i en els partit s. Hi ha re ticències - justificades o 
no-, i això e ls encamina molt sovin t a compromisos de caire so
cial, cu ltural o educa tiu -associació de veïns, revistes, festes p<r 
pulars, esplais, etc. 

Situació actual 

El moviment JOBAC viu una ctapa de consolidació, després de 
vertebrar·s'hi nous coHectius. Això ha exigit restructurar·lo i do
nar·li una organitzac ió més seriosa. Actualment hi ha s is federa· 
cions repartides entre Barcelona, Baix Llobrega t i Vallès, amb una 
mitjana de 8-10 grups en cada etapa. (Cada grup es troba setma
nalment o quinzenalment amb l'acompanyament d'un consiliari o 
animador.) Enguany els de primera e tapa han triat com a lema 
de la carnpanya·enquesta «Fem nostre el temps lliure» . La trobada 
de llançament s'ha fet l'octubre passat al Clot - Sl. Pere Claver-, 
amb la participació de més de 600 noi s i noies. Els de segona 
clapa, durant aquest curs, centren la seva anàlisi i e l seu compro· 
mís en l'aspecte associatiu. «Associa r·nos per a esdevenir protago
nistes » és el ¡ei! mOliv que marca una colla d'obj ectius. Una i altra 
línia ue treba ll volen ser ulla resposta a l'apatia dels joves i a la 
manca de motivacions per a treballar coHectivamcnt, en equip. 
L'esforç educatiu del moviment vol ser solidari amb les altres ins
tàncies cíviques i polítiques juvenils, i per això des de l'octubre 
passat ja participa en el Consell Nacional de Joventut de Cata· 
lunya, al costat també d'altres moviments i serveis d'Església que 
hi són presents. 

Les campanyes són un revuls iu en la manera de viure el movi· 
ment, perquè creen una dinàmi ca d'acció i de reflexió coHectiva. 
E.s més fàci l captar i viu re la revi sió de vida a nivell de moviment. 
Per això es vol avançar en aquesta línia que comporta una major 
responsabilitat en el conjunt dels militants i una més gran agiHtat 
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en el funcionamen t pràctic. D'aquí que Ics trobades de responsa
bles i coord inadors siguin imprescindibles (durant el curs i a l'es
tiu) tant per aprofundir la pròpia formació com per seguir més 
estretament In marxa del moviment. 

La informació i la formació dels consiliari s, la participació en 
la pastoral diocesana -sobretot a partir de l'Assemblea-, e l tre
ball per àmbits i l'aprofund iment de les opcions bàsiques són 
altres coordenades que configuren el futur immediat del moviment. 
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MUEC 

CORI CASANOVAS 

Objectius i mitjans 

El MUEC (Moviment d'Universitaris i Estudiants Cnstians de 
Ca ta lu nya i les Illes) es va consolidar definitivam en t com a movi
mcnt l'any 75, tot i que era continuació de l'experiència del Se
cretariat d'Universitaris Cristians iniciat ja l'any 70. 

Podem dir que l'objectiu del MUEC és la formació de joves 
estudiants c ri tians compromesos en la seva realitat (escola, Uni
versitat, Institut, Església, lleure, etc.) apor tan t,hi allò d'específic 
que té e l fet d'ésser estudiants i tot intentant ser testimonis de 
la Bona nova de Jesucrist. És un moviment en línia de l'acció 
catòlica especialitzada, és a dir, que privilegia la reflexió i la pre
sència transformadora en el món estudiant tot afrontant els desa
fiamen ts que ci món de la ciència i la cultura planteja als creients 
i intentan t interpeHar aquest món des de la fe . 

El mitjà principal del treball del MUEC és la ,'evisió de vida, 
reflexió de la pràctica dels militants a la llum de l'Evange li per 
a retornar a la realitat amb una nova actitud que s igui més com
promesa, més tl-ansformadora i més evangèl ica. La revisió de vida 
es fa en petits grups d'estudiants, que es reuneixen setmanalment 
juntament amb el consiliari de cada grup, el qual acompanya el 
procés de fe i vida dels militants. Una altra cina important del 
moviment són les trobades, d'àmbit diocesà, cata là o internacional. 
Les trobades són un espai fonamental que permet traspassar la 
pròpia experiència tot fent experiència d'Església i comunitat de 
fe. Són també els principals moments d'avenç del moviment i 
d 'aportació de nous e lements que ens ajudin a aprofundir en el 
coneixement de la nostra realitat i en els contingu ts de la fe. Les 
publicacions internes del moviment fan que el patrimoni adquirit 
a les trobades formi part de la memòria del moviment (<<Realitat 
j uvenil des de la condició estudiant», " Per una consciència ecle
sial crítica i solidària., . L'estudi com a eina de transformació ." 
etcètera). 
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Valoració 

J:. s difícil valorar els èxi ts i fracassos de l movime nt, però s i 
contemplem la realitat de l món estudian t (competitivita t, indivi
dua lisme, desculturalització, ma nca d 'identita t, etc_l, creiem que 
més de deu anys d 'expe riència de moviment to t mantenint-nos 
fidels a aques ta realitat i aj u dant e ls estudiants cris tia ns pe rquè 
se'n responsabilitzin , no és gaire menyspreable. D'altra banda, 
el món de la joventut es troba més a tret per un ti pus de pas tora l 
més a mpli i engrescador i menys compromès, i costa fe r e l pas 
de va lora r e l treba ll con tin ua t i cons tant, que no dóna fruits a 
curt te rmini s inó a la llarga i que va configu rant un estil d 'home 
i de vida. En s sembla sign ificatiu, pe r una ba nda, el recone ixe
ment internacional de l nos tre movimen t ta nt per la J EC! (J oven~ 
tut Es tudiant Catòlica Internacional) com pel MIEC (Moviment 
Int ernaciona l d 'Estudian ts Ca tòlics), el secretari mundia l del quaJ 
és actualment en Josep M. Carbonell , a ntic militant i dirigent del 
MUEC i, per a lt ra banda, la presència continuada del moviment e n 
ins tàncies juvenils, conc retament en la Taul a de joves i en el 
Consell Naciona l de la Joventut de Ca ta lu nya, de l secretariat del. 
qua l som membres en l'ac tua lita t. 

Tocant a d ifi culta ts, podem fe r nostres, i fem nostres, to tes 
les que provene n de l medi estudian t i que dificulten la presència 
compromesa i e l testimoni de fe (manca d' identita t de la Univer
sita t, marc sòcio-polí t ic en què es mou l'ensenyament , desencant 
i passotisme juvenil , manca de coHectius que llu iti n per la trans~ 
formació de l món es tudiant i universi tari, e tc .) i que ens interpe l
Ien de cara a cercar la mane ra més eficaç i alhora evangèlica de 
ser-hi p resents. També la manca de coneixement de la complexitat 
del món que e ns envolta i la manca de fonamentació de les nos
tres opcions, ens duen de vegades a un cert volu nta ri sme que a la 
lla rga o a la curta acaba per e nfo nsa r-sc. Cre iem , pe rò, que el 
pla ntejament seriós de la nostra responsabi lita t com a futurs pro
fessionals, c i compromís a mb la ins titució escola r i la nostra apor
tació específica a l'Església , com a joves i com a estudiants, són 
elements fonam entals de la nost ra tasca. 

Situació i perspectives 

Ac tua lme nt el MU EC és pl-esen t a les diòcesis de Ma llorca, 
Meno rca, Vic, Girona, Ba rcel ona , Lle ida i Tarragona. Globalment, 
el nombre de militants que es reune ixen se tmanalment en ritme 
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de revisió de vida és d'uns cinc-cents ci nquanta. El ritme de tro
bades és diferent a cada di òcesi, pe rò es ve tlla perquè la gent nova 
del moviment tingui, almenys durant un any, una dinàmica de 
t robades específi ca, i perquè e ls militants més antics aprofundei
xin Ja reflexió amb les seves pròpies trobades. Tots els militants de 
cada diòcesi es troben en l'Assemblea diocesana. La gran trobada 
anya l del Movimen t a nive ll ca talà és l'Assemblea general, que aple
ga tots e ls membres de totes les diòcesis, tant de secundària com 
univers itaris. Per altra banda i també a nivell català, es realitza 
una trobada de militants del moviment amb un cert roda tge per 
tal d'aprofundir al gun aspecte de la nostra realitat de joves estu
diants cristians. 

Durant l'estiu es duu a terme e l campament de batxillers, obert 
a altra gent que vulgui conèixer l'est il del MUEC, i un campamen t 
de caire teològic per a uni versita ris. 

Quant a les perspect ives de futur, val la pena situar-les en el 
marc de les .Orientacions cata lanes del MUEC per a l curs 81/ 82., 
les qua ls marcaran el contingut de les trobades de l'any. Fona
mentalmen t consisteixen a engegar un treball de fonamentació de 
les nos tres opcions tot apuntant cap a la descoberta de l'home i 
de la societa t que cons truïm en e l treball quotidià (opció pels 
pobres, opció per l'home ètic) i des\"etllant la nostra consciència 
sòcio-polí tica. I per a ltra banda, potenciar més la revis ió de vida 
COm a c ina de conversió personal j estímul de transformació de 
la realitat. 

Aquestes Orientacions marcaran e l curs tant a nivell català com 
diocesà, juntament amb la preparació de l'Assemblea mundial 
J ECI-MIEC, que es durà a terme duran t l'agos t del 82 i que tin
drà com a tema . Els estudiants en solidaritat amb el poble. Cap 
a una Església dels pobres». 
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MIJAC 

'ENRIC GRASES 

Objectius i mitjans 

La transformació evangelitzadora de la realitat duta a te rme 
pels infants en el món infant il i tot el seu entorn. Aquesta trans· 
formació es pretén, alhora, e n Ics persones i en les estructures on 
es mouen j que les cond icionen. 

Com a obj ectiu secunda r i, pretenem a treure l'atenció de ls jo
ves i de les persones adultes en general de ca ra a va lorar els in
fant s pel que ja són ara, i no tant en funció del que un dia poden 
arribar a ser; de manera que joves i adults descobreixin que val 
la pena esmerçar esforços per acompanyar els infants en aquest 
Moviment com a «animadors». 

a) La mateixa acció de l'infant, degudament reflexionada i 
valorada, enriq uida per un descobriment progressiu i crític de la 
realitat que l'envolta, que c i durà a un nou compromís d'acció, 
juntament amb d'altres, procurant im plicar to ta mena de per
sones. 

b) El testimoni personal dels animadors quc l'acompanyen 
en aquest procés (joves-adults compromesos en el seu medi i re
ferits a alguna comunitat cristiana com a lloc dc revis ió, aprofun
diment i celebració). 

e) E l Moviment com a ta l, que es posa a l seu e rvei, amb 
tota la l"iquesa que suposa la seva mateixa dinàmica : els grups 
d 'infa nts, p readolcscen ts i adolesce nts; les trobades se tmanaJ s; e ls 
contac tes de diferents g l"UPS a nivell de cen tres, sectors o am
bients, diòces i; e ls campaments i Ics colònies d'est iu ; les publica
cions; les assemb lees i jornades diocesanes, catalano-balears i inter
nacionals ... 

d) Un procés doble i paratlel d'inici ació al Movimen t , per als 
infants i els an imadors. 

bits i dificultats 

Pel que fa als infants, hi ha la iHu sió de sentir-se protagonistes 
de] seu propi Moviment i, en definitiva, de la pròpia vida, en 
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quant descobreixen que SÓn capaços de fer plega ts _coses impor~ 
tants», tot involucrant-hi d'altra gent i sentint~se valorats pels 
grans. Van descobrint com la mateixa acció els educa i esdevé trans
formadora de persones i estructures. AI mateix temps, van passant 
d'una actitud passiva i fatalista a una ac titud més crítica, més va
lenta i creadora davant la realitat. Hi ha també un descobrimen t 
del Crist i del _se r cristià» com quelcom estretament unit a tot el 
que viuen i fan; i l'experiència que molta gent, petits i grans , ho 
viuen i ho valoren els ajuda a descobrir l'Església. 

Les dificultats més impor tants vénen a l'hora d'ana r fent el lli· 
gam _fe-vida» i d'explicitar-lo, sobretot en certs ambients totalment 
descris tianitzats i amb prejudicis envers l'Església. D'a ltra banda, 
el tes timoni de certes parròquies i de cr is tian s i la seva act itud 
poc acoll idora, molt im pacient i poc respectuosa de l'es til del Mo· 
viment , desconcerta i fa que es creï una imat ge d'Església para1-
lela. 

Quant a ls animadors, hi ha e l fel de prendre consciència que 
la seva dedicació a l món infanti l és un veritable i se riós compromís 
com a cristians , que els exigeix molt; en efecte, van descobrin t 
que hi sÓn per lai de compart ir un mateix estil de vida, una ma
teixa ma ne ra «d'estar en la reali tat», i a ixò els va portant a asse
gurar-se el seu propi lloc de revisió de vida. 

Les dificultats s 'experiment en sobre tot a ,'hora de situar-se 
respecte als infant s i de distribuir el temps entre el treball , els 
estudis, la fa mília, etc. El Movi ment com a tal es troba també 
amb una manca de consi liaris. r una darrera dificultat: com ser 
fidels a la cultum catalana i a l país i. a l mateix temps, a un mÓn 
infantil complex on es reben les conseqüències d'una política d'im
migració i integració de la gent no catalana . 

Situac ió i perspectives 

El Movimen t és present a cinc diòcesis: Barcelona, Girona , Lle i
da, Mallorca i Vic. Arriba a uns 1.800 infants en uns 170 grups i té 
uns 425 animadors. A més hi ha els Centres e n iniciació. Hi ha una 
trobada anyal a nivel catalano·balear. Cada diòcesi té les seves 
trobades d'infants i d'animadors, ci nombre i la freqüència de les 
quals varien d'acord amb les respectives necessitats. 

Perspectives: arribar a més diòcesis de Catalunya i de les Illes. 
Potenciar més e ls contactes amb d'altres realitats i institucions, ci· 
vils i eclesials, presents o preocupades pel mÓn infantil. Fer més 
palès e l protagonisme dels infants a tots e ls nivells del Moviment. 
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L'ESCOLTISME 

GENrS SAMPER 

Nascut el 1907, a Anglat~rra , per obra d'un heroi militar de 
les guerres colonials, R. Baden-Powell, en un intent d 'anar més 
enllà de l'educació escolar, massa egoista i a llunyada de la natura, 
l 'escoltisme es convertí aviat en el primer movimen t mundial de 
nois. Baden-Powell era c ris tià, i possiblement maçó, com tot bon 
militar anglès. El seu moviment intentava superar les barreres 
que separen e ls ho mes (orige n, classe, creences polítiques i reli
gioses) sense anuHar-les, sinó tot respec tant-les. Després d'un temps 
de sospites i malfiances, la imatge d'home proposada per Baden
Powcll a la Llei escolta, fou vista per l'Església Catòlica com a 
conforme a l'home evangèlic i l'escoltisme fet pels ca tòlics fou 
reconegut com lIna cina i un espai on poder dir i viure la fe. 
A molts països europeus de majoria catòlica. els catòlics es cons
tituïren en associacions dites conressionals dins ci moviment mun
dial escolta; en e lles e ls escoltes, en comu nió amb l'Església, es 
juguen el fu tur de la fe en la mateixa vida proposada per la 
Llei Escolta . 

Gràcies a Batista i Roca, e l 1927 naixia, a casa nostra, la CII Ger· 
manar de Minyons de Mun tanya», la qual acolli a nois de tots els 
horitzons socials, políti cs i religiosos. A la Germanor hi havia 
Mn. A. Batlle, a judant to thom i fent de capellà per a ls catòlics. 
El 21 de juliol de 1936, Mn. Ba tlle, amb els seus minyons, pl anta
va una creu a dalt la Pica d'Es tats: tot un s ímbol. La dava llada 
i retorn a Barcelona foren un veritable calvari. Mn. Batlle va 
anar a parar a Suïssa, on aprengué e l bon escoltisme. 1 després 
de la desfe ta del 39 tornava a se r aq uí i tornava a fer escoltisme 
per a Catalunya. I::s la seva millor època. 

L'escoltisme catòlic català en el si del Moviment escolta 

1. Mossèn Antoni Batlle no fundà mai una associació confes
sional d'escolt isme. Treballà, a l costa t de Josep M. Batis ta i Roca, 
dins del Consell de Minyons de Muntanya, com aq uell qui diu 
atenent els agrupaments cat lics dels Minyons de Muntanya. 

2. Tres hores abans de la seva mort, el dia 26 de novembre de 
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1955, rebia, signat pel Dl'. Gregorio Modrego, el nomenament de 
Consiliari Diocesà d'Escoltisme, després d'haver lluitat aferrissa· 
dament per veure reconeguts els seus agrupaments com una rea
litat d'Església dins la unitat de l'Escoltisme. 

3. E l 1957 es creava la Delegació Dioccsana "'Escoltisme (llOE) 
al si del Consell Diocesà de la Joventut d'Acció Catòlica als bis
bats de Barcelona i Vic. Aquest [ou el nucli jurídic d'una asso
c iació catòlica catalana d'escoltisme. 

4. Les Delegacions Diocesanes d 'Escoltisme de Barcelona, Vic 
i Girona creaven el 196 1 un òrgan coordinador anomenat a: Minyons 
Escoltes». «Guies Sant Jordi » naixia el 1962: aplega.va els agnl
paments catòlics de la Germanor de Noies Guies. 

5. Minyons Escoltes maldà per fundar i donar vida a lI na. fe
deració de delegacions diocesanes d'Escoltisme en tot el territori 
de l'Estat espanyol, amb el nom de . Movimiento Scout Católico» 
( MSC). Així Minyons Escoltes trobaven el seu interlocutor i «par
tenaire» normal de cara als altres bisbats d'Espanya. M. SC fou 
aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola el juliol dcl 1973. 

6. Aquest fet accelera el reconeixement de l'Escoltisme i el 
Guiatge catòlics a nivell català. Fins aquest moment cada bisbat 
havia tingut els seus estatuts particulars. El 1975 la Conferència 
Episcopal Tarraconense iguala els «Estatuts Diocesans de Minyons 
Escoltes i de Guies Sant Jordi. dels vuit bisbats catalans i apro· 
va els Estatuts generals de Minyons Escoltes com a supradioccsa
na de MSC. El 1978 dóna el vist i plau als Estatuts generals de 
Guies Sant Jordi, mentre es prepara una redacció unificada de ls 
Estatuts generals d'ambdós, M. B. i G.ST.J., per al 1981. 

7. El projecte pastoral de Minyons Escoltes/Guies Sant Jordi 
de Catalunya queda expressat en forma d'objectiu als Estatuts 
d'aquesta manera : . Minyons Escoltes/ Guies Sant Jordi de Cata
lunya es proposen l'anunci de Jesucri st en la vida escolta per fer 
créixer l'Església entre els nois » (art. 1,4). 

8. Els lliga ms amb l'Església queden assegurats pel vis t i plau 
que dóna la Conferència episcopal tarraconense (CET) al nomena
ment dels Comissaris Responsables Generals (art. 21,1) i nome
nament del Consiliari General a proposta del Comissariat (art. 
21,5); aquests tres responsables presideixen ci Com issa riat, que 
és la màxima autoritat del Moviment. Sense que fi!:,'llri als Esta
tuts, la comunicació amb la CET queda assegurada per la desig
nació d'un bisbe de Catalunya especialment responsable de l'Escol
tisme. 

9. A nivell diocesà, Minyons Escoltes/ Guies Sant Jordi de Ca
talunya es comporten com associacions de dret diocesà i repro
dueixen les estructures generals al seu nivell. 
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10. A l'interio r de l'Esglés ia de Cata lunya Minyons Escoltes/ 
Guies Sant Jord i de Cata lunya manté re lacions de bo na voluntat, 
no es truc turades, amb el s al t res moviment s de jovent , i participa 
e n la vida laïcal de l'Església. 

11 . De cara a l' Esglés ia u ni versal, Minyons i Guies Sant Jordi 
de Ca ta lunya són associacions membres de les Confe rències In ter· 
nacionals Ca tòliques d'Escoltisme i de Guia tge (C JCS, CJCG) . 

L'organització interna 

I. La cèHula bàsica de la vida escolta és l'agrupa ment (Es ta· 
tuts Genera ls art. 8), pe l qua l passa el noi des dels vuit a nys i on 
s 'educa a través de la vida d e pa trulla, la Ll ei i la Promesa fins 
a be n en trada l'eda t adolesce nt. 

2. A l'agrupa ment, e ls age n ts de l'educació int egra l i, pe r tant, 
t amb~ de la pas tora l, són so lidà r iament e ls Caps i e l Consiliari. 

3. Els Caps són joves de 18 a nys endavan t, no necessària ment 
especia lis tc:i n i en pedaGogia n i en pas toral. e ls q ua ls acompa nyen 
cI noi pel ca mí ma rca t pel mè tode escolla. El seu di namisme 
forma pa r I de la intuïció de la pedagogia escolta , segons la qual 
són els nois els veritables p ro tagonis tes de la seva educació acom· 
pa nyats per un noi un xic més gran . 

4. El Cons ilia ri és u n adu lt e n la fe i un mi n is tre de l'Església 
que viu amb els nois i els Ca ps la vi da escolta. Fa anys h i ha via 
consi liaris pe r a cada uni ta t o bra nca ; ac tua lment a la pràctica 
només n'hi ha un per agru pament, i e n molts no n 'hi ha, o s imple· 
ment en fa e l vica ri, no sempre iden ti fi ca t amb l'espiritua litat es· 
colta. 

5. En a lgun s agrupa ment s come nça a p rendre volada , a títol 
privat, la figura d 'an imador de la fe. t S aques t el qui rep la in· 
formació pas to ra l del Moviment i es responsabi litza d'ajudar a 
po rtar endava nt aques ta educació. Pel seu ca ràc te r p r iva t, i pe r· 
què no és un m inistre reconegu t de l'Església , difíci lment aquest 
a nimador arriba a crea r relacions d'Església , i to t q ueda un xic 
amateur. Seria de desitja r que l'a ni mador de la fe fos reconegu t 
amb e l temps com a ve rita bl e min is te ri d 'Esglés ia. 

6. Normalme nt els agru pa me nts es ta n rad ica ts en u na entita t 
més o menys d'Església que a nomenem enti tat acollidora. Aques ta 
radicació hauria d'esdeveni r un verita ble mitjà d'in tegració en la 
vida de l'Església ; a la pràct ica passa que mo ltes vegades no va 
més enllà de poder u sar u ns loca ls que són de l'Església, amb 
tota l'ambigüita t que això compo rta . Els malentesos i les ten· 
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sions són freqüen ts en tre l'agrupament i l'entitat acollidora. Al
guns agrupaments són autònoms [¡ns i tot en els seus locals: e ls 
lligams d'aquests agrupaments amb l'Església no semp re són evi
dents. 

7. El lloc de l'acció pastoral és . Ia vida escolta . (art. 2,1). Això 
vol dir que és la mateixa vida escol ta, en Ics seves dimensions i 
els seus dinamismes, el lloc de l'anunci de la Bona Noticia i de 
la progress iva rea lització de la comun itat de fe i d'Església. La 
Llei hi apareix com a express ió d'un projecte evangèlic per als 
nois; el progrés personal hi esdevé un camí catecumenal ; el petit 
equ ip es converteix en el lloc on es viu la fe a la mesura dels nois. 

8. Seguint l'esperit de l fund ador, la pedagogia escolta descarta 
la proposta de la fe com a con ti ngut d'una classe de religió, la 
programació sistemàtica de la catequesi i la reducció de la rel igió 
a un conjunt de deures cultuals. 

9. Segurament que, a l'hora de la verita t, e ls conflictes de fe 
que viuen els caps són projectats sobre els nois, i els mateixos 
caps, malgrat l'ajut que puguin rebre, no saben com fer-s 'ho, ni s i 
han fet prou per ed uca r la fe dels nois. El Moviment vol aj udar 
els caps, no solament amb cursos de formació, sinó també amb 
materials (fitxes «Ma ramé » per a l'educació de la fc) i «Jornades,. 
especials per a animadors de la fe ( << M ont joia de Pasqua », «Mun
tanya de Tardor» ... ). 

10. Minyons Escoltes/ Guies Sant Jordi de Catalunya creuen te
nir una respo nsabi litat de cara a l'edificació de l'Església dels jo
ves, que va més enllà del propi moviment, i per això convoquen 
periòdicament trobades obertes, on els joves pugu in trobar el seu 
lloc d'Església ( << 12 hores de Pasqua ,. , «Siurana de l'Esperit », «Ri
poll Pasqua 2000» ... ). 

Barce lo/Ul, 20 de II/a rç de 1981. 



HORA-3 

PERE CODINACHS 

Objectiu d'Hora - 3. E.s el desve tllament de l'adolescent , el com
promís del jove i la militància de l'adult (d'acord amb cada branca, 
. Ho ra-3., '¡'Iora-6. i . Hora-9 . , en la doble dünensió humano-social 
i religioso-eclesial. 

Aquest obj ec tiu s' inclou i queda especificat en els al tres valors 
fonamentals del moviment: Amistat, Fe, País i Església . 

Tot això intentem de portar~ho a terme dins la vivència dinà
mica de la «l/llita i cont em plació» (utopia creadora d'(d-Iora-3»). 

Mètode . L'assoliment d 'aquest objectiu general ens exigeix 
a tots un esforç personal, po rtat a terme en grup, per a s itua r
nos críticament davant la rea litat (persones, coses, esdeveniments, 
dificu ltats) i des de la fe visCl/da , a fi que ens ajud i a veure, a 
discernir, a actuar i a orien tar la nostra vid a i la nostra accóó 
transtar/nadara. 

Aques t espe rit es concreta en un mètode fet de quatre actitud s 
bàsiques: partir de la nostra real ilat; ana litzar-la crít icament; 
in terioritzar-Ia , i transformar-Ja. 

Cada noi i noia va incorporant i aplicant aques t mètode segons 
l'edat i les modalita ts de la branca a què pertany. 

Tècniques. A més del mètode que acabem d'indicar, els 
grups posen en pràctica diferents tècniques: d'animació, de desvet
llament, d'aprofundiment, d'interiorització, dinàmiques de grup, 
etcètera. 

Aquestes tècn iques són utili tzades a Ics reunions de grup, tro
bades comarcals, trobada general , camps d'cst iu i celebracions dels 
temps litúrgics. 

Aspectes positius. Podríem anotar els següents : Ja bona aco
llida que ha tingu t, ja des del principi , «Hora-3» a tots c ls bisbats 
i a la majoria de comarques; una certa facilitat d'aplicar el movi
ment a les diverses s ituacions en què es troben els adolescents 
i joves dels nostres cent res de cateques i, d'esplai , de diversió, e tc. ; 
les fitxes i altres publicacions «Hora-3», que han tingut una bona 
acceptació; l'engrescament in icial del s adolescents i joves inscrits 
i, progress ivament , un major compromís de molts d'ell s; una inte
gració harmòn ica i fecunda de joves i adults, de capellans i re li-
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giosos, de laics i clergues; bona comprensió i acceptació dels valors 
fonamentals del moviment; una nombrosa incorporació de caps. 
adults i joves, per a portar els grups «Hora-3. i «Hora-6 •. 

Dificultats. Les trobem en la vivència i la vida de grup; la 
continuïtat dc grups i persones dins el moviment; i a ixò per cau
ses diverses: man ca de funcionament del mateix grup; per mobi
litat de les persones del grup, per raó d'es tudis, de feina, de serve i 
militar, de canvi de destí dels caps; poca participació de la família; 
ambient socia l poc favorable, sobretot per a ls grups que co men
cen; reticències pcr part d'alguns centres o parròq uies; dificultats 
pròpies d'un moviment, ja d'cntrada rorça nombrós. que ha hagut 
d'estructurar-sc ràpidament i sense ga ires recursos humans, tèc
nics ni econòmics . 

Membres del moviment. . Hm·a-3.j adolescents, 1.600 mem
bres; «Hora-6 »jjoves, 700; «Hora-9.jadulls, 100; caps de grup, 225; 
zones «Hora-3 », 9; membres del secretari at general, 17 . 

Trobades. Cada zona fa una trobada un cop el trimestre; la 
trobada gene ral de tot el 11100'iment es fa el tercer trimestre. Cada 
zona o centl-C local fa altres trobades pel seu comptc, especial
ment, la celebració dels temps litúrgics. 

La participació a Ics trobades oscil·la en tre un 60 i un 70 % 
dels membres inscrits. Les trobades generals darreres han estal 
nombroses: el Miracle, de Solsona (900 participan ts); PobleL (1.000); 
el Collell, de Girona (1.200). 

Camps d'es/iu. Vénen a ser com una mena d'escola d'estiu, 
sobretot, per a la branca «Hora-6»: Arbúcies (90 participants) , Ca
nòlic, Andorra (120 participants) i Mines d'Osor, Girona (150 parLi
cipants). 

Perspectives. Estan contingudes en e ls projec /es que hem 
elaborat com a conclusió de l'estudi dcl moviment que hem acabat 
de fer. En concret, ens proposem: augmentar la formació dels 
caps de grup; consolidar la branca «Hora-9»; intensificar la nostra 
presència i el nos tre servei a les in s titucions locals, comarca ls i 
nacionals; finalment, un majo r arrelament a la vida i a les acti vitats 
de l'Església local, arxiprestal, diocesana i cata lana. 
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ADSIS 

Objectius i mitjans 

Ten im co nsciència de la mi ssió (<< objectiu») comunitària, però. 
abans que lata altra cosa la descobrim com un do de l'Esperit 
que ens fa a cadascun de nosa ltres. Aquest do-carisma per a cons
truir el Regne tot fent la seva Església, creiem que el rebem quan 
escoltem la seva Parau la entre e ls més marginats, els pobres i els 
joves. Seguir a ixí J esús és, doncs, e l nostre objectiu. 

Els m itjans més im portan ts podríem dir que són els menys 
«tècnics ». El fet de compa rti r lot e l que som i tenim: temps . pro
jectes, cèntims, cultUl"a, proressió, estats de vida, e tc., i sobre tot 
el fe t de viure en comú . Anem descobrint aques t darrer com un 
«sagrament » de la p resència comunitària . J::.s amb aquest estil de 
viure com mirem d'anar mate rialitzant les claus de la interioritat, 
la comunitarietat i el compromís a través dels qua ls descobrim 
amb noveta t la presència a ll iberadora de Déu e n el nostre barri, 
ciu tat, Església, món . 

La cosa m és saludable per a la nostra comunitat és la miss ió 
que ens ha esta t encomanada (la mateixa missió de l'Església), 
la p reocupació d 'oferir-la a a ltri , l'evangelització, la convocatòria. 
Per això oferim a ls joves un procés de madu ració mitjançan t la 
vida de grups (a pa rròquies, casals, etc.), arriban t-los a oferir de 
seguir Jesús i convida nt-los , bo i co ne ixen t e l que és tota l'Esglé
sia, a fer-ho amb nosa lt res. 

Balanç i perspectives 

Pe r a nosa lLres els conflictes que van brollant e n e l Moviment 
ho són prou clarament de creixença-maduració. Així ens ho sem
bla pel fe t que a les comunita ts a nem assoli nt noves situacions : 
matrimonis, fills , preveres, cèli bes, profess ions, militàncies polí
tiques, treball s indical, moviments ciutadans, a lte rna tives coopera
tivis tes, presències rura ls ... , la qual cosa va perfila nt d'una manera 
més comple ta i clara com la com unitat Adsis és e l nostre mode 
de viure tota la nos tra vida des de la fe. Aquesta creixença -ex
tensió i definició de la pròpia ident itat Adsis- ha significa t que 
alguns ge rmans, i de vegades co munita ts senceres, deixessin d'i den-
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linear-s...: all'lb la lectura de fe dc la resla de les comunitats. D'al
tra banda ens esperona veure reconegut el nostre carisma-est il de 
vida dins l'Església en la persona dels bisbes que accepten el plan
tejament ministerial de les comunitats i de Iota la línia pastoral. 

Actualment en el Moviment som unes vint-i-cinc comunitats (a 
banda dels gnlps de convocatòria , pre-catecumenat i catecumenat) 
a les Esglésies locals -diòcesis de Salamanca, Oviedo, Madrid, 
Bilbao, Canàries, Va lència , Pamplona, Elx , Oonos ti i Barcelona. 

La història a Barcelona en els set darrers anys ha estat la prò
pia d'una prog ressiva maduració i definició dc la nostra iden titat 
Adsis. Així, després d 'uns anys de diverses comunitats, avui so m 
tots a la comunita t del barri del Carmc l, a la parròquia de Santa 
Teresa . 

Les perspectives de futur, les trobem vincu lades a l que surt i 
d'allò que ex pressem a l nostre ideari: o: El moviment Adsis es com
promet, a l costat d'altres grups cri s tians , en un procés d'encar
nació que anirà crea nt una Església popular, on e ls sectors més 
marginats es podran sentir plenament Església, amb una fe madu
ra i compromesa en la tran sformació de Ics realitats d'aquesta 
te rra. 

»D'aquesta manera les com unitats Adsis, en comunió de fe i de 
missió amb d 'altres comunitats i grups cristians, construïm l'Es
glésia local. Des de la nostra pròpia identitat vocacional partici
pem en la tasca evangelitzadora de la diòcesi i, d'una manera 
constructiva i crítica, coHaborem, des del nostre compromís con
cret, amb tota l'Església diocesana •. (57. 1 i 57 .2) 

Barcelona, novembre de 1981 
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SERVEI DE 

COLÒNIES DE VACANCES 

JOSEP M. FONT 

Objectius 

Ve t ací, en una ràpida en ume ració, e ls objectius del Servei 
de Colònies de Vaca nces (s.c.v.): 

1. Treba llar per la formació integral dels infants i adolescents 
en e l tem ps lliu re. 

2. Mantenir, desc~ l\ 'olupar i garantir al màxim la q ua litat de 
la tasca educat iva q ue es rea l itza en els Centres federats. 

3. Faci litar camins d'alliberament a ls nois i noies, amb una 
referència persona l a Jesuc r is t, ja que la tasca específicament cris
t iana és una tasca d'anunci explícit de Jesucris t dins del p ropi 
ambient. 

4. T reba lla r per una societa t amb unes estructures justes i 
democràtiqu es . que per metin i promocionin els d re ts i va lors de 
la persona, en - i a partir dc1- nostre context social més imme
d iat; i aques t contex t és Cata lunya. 

5. Oferi r e ls m itj ans ma terials , tècnics, d idàctics i altres ser· 
veis que faci li ti n la tasca dels Centres fede rats. 

6. Formar mon itors i responsables a través de l' Escola de 
l'Esplai. 

7. Potenciar els grups de nova creació, promou re'n de nous i 
susci ta ¡' grups d'estudi, grups de pares, de pe rsones interessades, 
etcètera. 

8. Sensibilitzar la societat sobre la importà ncia i la repercus· 
sió e n la personalitat de l' infant i de l'adolescen t, de l'educació 
en l'esplai. 

9. Recollir les necessitats , inqu ie tuds i expe riè ncies dels Cen, 
tres federa ts. . 

10. Mantenir relació amb a lt res entitats que es dediquin a 
l'educació dels infants i adolescents en el temps ll iure. 

11. Afavo rir les relacio nes entre els Cent res federa ts , a través 
de les Zones del s.c.v., per tal d 'assolir millor els objectius co
muns. 

12. Crear i m antenir aque lles ac tivita ts i man ifestacions que 
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els Centres i el mateix s.c.v. puguin proposar, d'acord amb la 
finalitat de l'associació. 

Mitjans 

Per a aconseguir aquests objectius comptem amb uns in stru· 
ments o mitjans . Enumerem els principals : 

I. El Butlletí [nterior [nfol'matiu del s.c.\'., actualmen t en la 
seva segona època, revitalitzat i cada cop amb més co ntingut : 
pràctic, ideològic -de fe-, d'informació ... 

2. L'estru ctu ració de l'Entitat en Zones, gairebé iguals a les 
diocesanes, presidides per un Responsable de Zona. Ens permet 
conèixer més directament la p roblemàtica de cadascuna. 

3. Periòdicament, fem també alguna publicació, ja sigui sols 
o bé a través del secretariat interdiocesà ({Coordinació Catalana 
de Colònies, Casa ls i Clubs d'Espai . ; enguany s 'ha n editat els dos 
volums de textos i pregàries «Pren·te temps », dins la coHecció «Els 
Daus», d'Editorial Claret. 

4. L'Escola de l'Esplai, en titat germana nostra, amb la pro
gra mació de cursos de Monitor, Di rector i a ltres especialitzat s, re
coneguts de fa dos anys pel «Ministerio de Cultura. i molt aviat 
pe r la Generalitat, ens possibilita una formaci ó permanent i .:\1 
dia del s monitors i monitores; una fo rmació cada vegada més exi
gent i molt aviat controlada per la Generalitat. 

5. Diferents serveis ajuden els Centres a dur a terme la seva 
tasca: Servei de lloguer de cases per a es tades i colònies, Servei 
d'Assegurances diverses. -E ls Encan ts de l'Esplai, Soc. Coop .• é' 
una botiga que facilita tot aquell material que de rorma habitual 
es consumeix en e ls Cen tres . 

Balanç i perspectives 

El Servei de Colòn ies ha reeixit en la recerca de la identitat 
pròpia dels Centres d'Esplai en una època en què no eren reco
neguts, malgrat haver-n'hi a cada can tonada. Fa pocs dies, el Di
rector General de Joven tut de la Generalita t de Catalunya ens deiJ 
que «Coordinació Catalana» era el moviment que havia mogut més 
nois i noies aq uest estiu passa t: 18.000, dels quals 10.000 aproxi, 
madament pertanyen a l $.C.V. de Barcelona. 

Aques ta s ituació d'ignorància oficial i a lhora de tolerància ens 
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va oblig~r a fer una suplència més de Ics moltes que ha hagut de 
fcr l'Església a l ll arg de la hist òria. To ts aquells Centrcs que vo
lien un mínim d'aixop luc no tenien a ltre remei que federar-se al 
s.c.v. En acabar l'època del General Franco, vam adonar-nos que 
la dita «de fora vingueren que de casa ens tregucrcn» es podia 
prod uir , si no vetllàvem decididament pe ls nostres objectius, so
bre tot per aquells que ens converte ixen inequívoca ment en un ser
vei d'Esglés ia. Van ser momen ts difícils , controlats a nivell d'Es
ta tuts ; pe rò cal ve tllar perquè la vida dels Centres hi correspongui 
de fe t. lOS allò de l'esperit i la lletra . 

L1 nos tra s ituació actual ve donada per aquestes xifres: 8.000 
nois / es, 2.000 mon ito rs/ es , 98 centres. 

Anyal ment ce lebrem la JORIlSCO (Jornada d'Esplai i Colònies); 
enguany serà el 7 de març i p ren(f¡-à la forma de Congrés de Mo
nitors de la Diòcesi. 

Tres trobades, anomenades genèricamen t d'animació de la fe, 
faci li ten a ls monitors que hi ass isteixen -pocs generalment-, l'a
plicació pràctica de l'objectiu número 3 dc l'enumeració inicial. 
Enguany part icipa rem també a la Pasqua Jove Inter-moviments. 

Les nostres perspect ives de futur s'orienten en aques ta triple 
direcció: 

- dur a bon terme e l p rocés de clarificació dels Centres d'es
plai a ni vell d 'opcions de fons ; 

- continuar fent passos cap a un movimen t educa tiu; 
- planteja ment econò mic en una línia d'autofinançament. 
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TROBADES DE JOVES 

A MONTSERRAT 
JOSEP DE C. LAPLANA 

El nostre objectiu és afavorir que els joves de diferents indrets 
del nostre país que es troben en actitud de recerca i oberts a la 
fe, facin un pas endavant en la seva responsabilitat davant la vida 
i en la seva vida de cris tians. 

El mitjà que utilitzem és, sempre, la Irobada, amb el seu ritme 
de reflexió compartida, pregària i fes la. 

Amb la perspectiva d'onze anys de funcionament, constatem 
que la nostra entitat fa un servei de pont entre les cateques is i els 
diferents moviments de joves cristians, que és útil i reconegut. La 
gen t respon força bé. 

Les dificultats són les pròpies de tot treball amb gent jove: la 
provi sionalitat, la plu¡-jocupaci6 de tots, haver de recomençar gai
rebé de zero cada dos o tres anys. 

Trobades funciona a dos nivells diferents: els equips que for
men el canemàs organitzatiu i els nois i les noies que s'inscriuen 
a cada una de les trobades. Els eq uips treballen amb mètode de 
moviment: reunió se tmanal, formació personal, preparació i revi
sió de les trobades. Són uns 75, amb un nivell de compromís més 
o menys accentuat. Pel que fa a la gent que s'ajunta a les troba
des , hi ha una mitjana d'unes 4.500 in cripcions cada curs. 

Les trobades anomenades de l'equip 1Ilfa són per a joves de 
13-14 anys; les de l'equip pi , per als de 15- 16 anys; i les del lau, 
per als de 17-20 anys . Cada un dels equips programa quatre troba
des l'any amb un temari homogeni, a més d'una altra que és co
muna a tots els equips. El lloc de la trobada és sempre Santa 
Cecília de Montserrat. 

El Monestir de Montserrat vetlla per l'animació de la fe i de 
la pregària de Trobades i nomena cI consiliari, que és confirmat 
per l'Arquebisbe de Barcelona. E ls joves dels equips organitzadors 
actuen amb la respo nsabi li tat pròpia dels laics dels moviments 
d'Església. 

Trobades de Joves dc Mon tserra t va néixer com una tasca pas
toral succedània arran de l'enfonsament dels moviments d'A. C. 
i en uns temps eclesials difícils. Tot i que actualment les cOQl'de
nades hi stòriques són diferents, constatem que Trobades conserva 
una força de convocatòria considerab le que no podem desaprofitar 
amb vista a mobilitzar cristianament el jovent del nostre país. 
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CENTRE SALESIÀ 
. 

D'ESTUDIS ECLESIASTICS 

RAFAEL COLOMER 

E ls serveis de pastoral juvenil del Centre salesià d'estudi s ecle
siàs tics «Martí Codolar» pretenen un triple objectiu: 

- Proposar una reflexió s is temàtica sobre les principa ls orien
tacions ac tua ls d 'una pastora l enlre els joves. 

- Acompanyar la pràctica dels educadors de la fe del s joves 
amb trobades regulars de reflexió. 

- Ofe rir la poss ibi lita t d ' inte rcan viar i analit zar les experièn
cies pastorals que es realitzen en e l cam p juvenil. 

E ls mitjans de què e ns servim són fonamen ta lment cursets 
sobre temes diversos: El catecumenat: un camí de m aduració de 
la fe amb els joves. L'educador davant dels joves. L'escola 
com a plata forma pastoral. Dinàmica de grups . Iniciació a l 
llenguatge i a l'expressió corporal en la pastoral juvenil. La comu
nicació humana en l'acció educativa i pas toral amb e ls joves. E l 
món j uveni l: carac terístiques principals i línies d 'evolució. Els 
sím bols a la catequesi i a Ics celebracions juvenils. Eucaris tia i 
creativi ta t en els joves. 

Per a aques t any s'han programat a lguns cursets sobre : La con
firm ació: ca tequesi i pastoral; les convivències juvenils: punts es
sencials d'un camí de fe ; funci ó de l'a nimador en un grup; i el 
desenCÍs juvenil i les noves línies d'esperança. 

SIPAJ 

F. XAVI ER ROIG~ 

L'objec tiu que nosaltres ens proposem és ben senzill : oferir 
informació a ls joves que ens ho demanen sobre totes aque
lles activitats i possibilitats que poden ajudar-los a enriquir-se 
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i créixer com a persones i que sovint la nostra gran societat deixa 
de banda. El nostre objectiu no és només informar, sinó també 
acollir. t:s necessari que tota informació esdevingui més humana, 
més constructiva. I a la vegada la nostra feina serveix de promcr 
ció: detectant els buits del moviment juvenil, evi tar la duplicitat 
d'esforços i atendre altres serveis inexistents i necessaris. 

La informació que es facilita és prou àmplia i diversa per· 
què to thom pugui trobar una resposta a les seves inquietuds. 

Els nostres mitjans són molts i diversos. Resumint: 
a ) ¡nformaeió personal, carta o telèfon, sobre qüestions diver

ses: entitats i serve is juvenils, trobades, grups i cen tres de reflexió, 
esplai i temps lliure, cursets, recursos àudio-visuals i per a grups, 
serveis voluntaris, grups que treball en en l'àmbit de la marginació 

possibilitats de col'laborar-hi, e tc. 
b) Butl/etí mensual , resum d'ac tivitats juvenil s possibles. 
e) Seccions especialitzades: Infor-droga (prevenció, rehabilita

ció); Assessoria Jurídica (sobre qüestions juveni ls) ; Racó Tercer 
Món (informació d'orga nismes relacionats amb ci tema i possibi
litats de coHaboració). 

d) Publicacions: «Guia de Vaca nces Joves», «Barcelona per :1 

joves», «Guia de cases de colònjes, trobades i aplecs». 
e) Borsa del voluntariat. 
/) Biblioteca i hemeroteca sobre temes juvenils. 
Ens sembla haver reeixit a obrir una porta, la qual cosa mena 

cap a trobar possibilitats i més possibilitats d'enriquit'-se perso
nalment en coses en què mai no s'havia pensat. El nombre de 
demandes d'informació ha anat augmentant cada vegada més. Lc, 
dificultats han estat diverses: sobretot de caire econòmic, no sem
pre superades tot i l'afany del nostre equip de voluntaris que hi 
col·laboren. 

Actualment el servei està creixent molt ràpidament. El servei 
funciona gràcies a un equip de coHaboradors voluntaris. El But
lletí arriba cada mes a uns 4.000 joves i/ o centres. El nombre de 
demandes d'informació ateses anua lment és d'unes 15.000. 

Les perspectives de futur só n bones. Tenim molts projectes de 
cara a fer créixer el servei en el seu abast i com a servei: millorar 
el Butlletí, fer-lo créixer tocant a temes juvenil s, ini ciar una col
lecció de temes monogràfics, nous serveis (camps de treball, etc.) .. . 
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URGELL 

RAMOf'l SOLE 

Moviments existents 

Al nostre bisbat hi ha cum a moviment més genera) i especí
ficament diocesà c I Movimen t de Joves Cri s tians d'Urgell. A grans 
tre ts podríem dir que és la realitat dinàmica creada, durant els 
quatre últims anys , per la Delegació Diocesana de Joventut, par
tint dels mateixos joves. Es mou en un doble camp d 'acció: 

l. D'an imació, a tres ni ve ll s : accions concretes a ls diferents 
pobles per descobrir els joves interessats, trobades comarcals o 
dc zona i trobades generals : les celebracions massives de Nadal, 
Pasqua, etc. 

2. D'aproflmdi11le1i/, que consis teix a animar tots e ls joves que 
han participat e n aquestes t robades perquè formin grups als po
b les. Aquests grups es reuneixen periòdicamen t per fer un treball 
de re flexió i de pregària i anjmar-se a un compromís d'integració 
a la comunitat i de transformació del món en què viuen. Ell s són 
e ls qui programen, realitzen i a ni men les trobades, a tots nivells, 
de cara als altres joves. 

Existeixen també amb força incidència al nostre bisbat altres 
moviments com Hora 3 i e ls confessionals Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de Catalunya i el Servei de Col ònies. La seva 
dinàmica és ben coneguda arreu de Cata lunya com també la bona 
tasca que duen a terme. 

Si bé no hi ha cap més moviment, hi ha, però, altres realitats 
de grups de joves que es mo uen entorn de les parròquies o d'al
gun coBegi religiós, per exemple grups de catequesi, d'acció cari
tativo-social, etc. Una realitat ben important durant aquest any ha 
estat la participació de seixan ta-vuit grups de joves en la ponè ncia 
de Joventut de l'Assemblea Diocesana. 

Problemes i perspectives 

Els problemes més característics amb què es troben e ls movi
ments al nostre bisba t són: 

La gran quantitat de poblets petits en què no hi ha un con· 
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tin gut prou elevat de joves perquè hi tingui cabuda cap moviment. 
El camp dels moviments queda reduït a uns quants nuclis més 
grans. 

La fuga massiva de joves cap a la ci uta t; la majoria per raó 
del s es tudis i d'altres per raó del treball. Si bé aques ts joves 
vénen molts caps de se tmana, ja no poden portar una tasca se
guida dins els movimen ts. Això origina una pèrdua contínua de 
caps i monitors, i cal recórrer a gen t massa jove, per suplir aques ts 
buits. 

La manca de consiliaris, per cul pa de l'escassetat de preveres 
joves. i això fa que moltes palTòquies es desentenguin fàc ilment 
de la pastoral juvenil i dels moviments. 

Finalment, el fet que sovi nt el grupet de joves inquiets són 
sempre e ls mateixos a tot arreu, a ls moviments i a to tes les acti
vitats culturals i esportives del poble, posat que els nucli s de 
pob lació no són gaire gra ns. Això fa que no pugu in tenir una 
dedicació plena a cap d 'elles, amb la coincidència de reunions 
i altres activita ts. 

Ha ajudat a superar aquestes dificulta ts una pastoral comar
cal molt efectiva. També la manca de sacerdots joves ha afavorit 
la responsabilitat eclesia l de molts seglars i ha fet que molts joves 
se sentin més pl'Otagonis tes de la pastoral juvenil. Crec que també 
han reeixit els moviments en una progres iva clarifi cació de la 
seva identitat cristiana i en la resposta cada vegada més positiva 
per part dels joves. 

Les perspectives, crec que són bones: pe rquè en tots els movi· 
men ts que he esmenta t no es nota gens de desànim, sinó tot al con· 
trari, cada dia més entusiasme, el qual es tradueix en un bon pro
grés. La mateixa assemblea diocesana, que estem a punt d'acabar, 
amb el treball dels grups de la ponència de joventut ha marcat unes 
línies, ha serv it per a revisar a fons la pas toral juvenil i ha fo
mentat Ics ganes de coordinar-se més per tal de potenciar-se mú
tuament. Moltes parròquies es van adonan t cada vegada més que 
la pastoral juvenil passa sobre tot pe ls moviments i hi ha vertader 
inte rès per a potenciar-los al màxim. 
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SOLSONA 

H.lIIMON CABANA 

Al nostre bisbat hi ha els moviments: Escoltes, Hora 3 i Servei 
de Colònies. 

Els problemes més forts amb què es troben aquests moviments 
són: 

- Manca de consi liaris a , 'hora de promocionar nous centres. 
- A a lguns agents de la pastoral de joven t, sobretot re ligiosos 

i religioses, els fa lta Ja mística del moviment; del seguiment cons· 
lant i amagat que acompanya el procés creient dels joves. Con
fonen sovint la pastoral del jovent i de l'Església diocesana amb 
la seva obra o la de la seva congregació. 

- A vegades e ls responsables de la pastora l en altres sectors 
desconeixen aquesta pas toral O se'n desentenen com s i no fos O 
no pogués ser de l 'Església. A . Església de Solsona. (butlletí d'oc
tubre d'enguany), els cinc rectors de parròquies de la zona del 
Llobrega t representants al consell d iocesà del Presbiteri diuen 
que no troben que en aquests darrers cinc anys s'hagi incremen
tat considerablement el treball pastoral amb jovent en aquesta 
zona del Llobregat; afegeixen: .EI jovent ha desertat massivament 
l'Església .. L'escol ti sme ha sofert una greu crisi que l'ha des
vinculat de l'Església i de la fc restant sols en un nivell educatiu. » 
En aquesta zona hi ha quatre agrupaments, sense les altres reali
tats, lo ts amb consi liari i sense cap mena de dificultat a fe r-hi la 
seva fcina d'animador de la fe . 

Han reeixit en la formació de militants que s6n la nova em
branzida de l'Església diocesa na. Són els qui entenen tot això de 
la corresponsabil itat i formen part dels organismes parroquials i 
diocesans de servei: consell s pastorals, e tc. Això no es pot ignorar. 

Voldríem anar creant serveis i centres de pastoral de jovent en 
to tes les comarquetes on encara no n'hi hagi. I organitzar una re
visió constant a fons del treball que es va fent. Aquesta revisió 
haurà de ser promoguda per aquests tres sectors íntimament coor
dinats: el grup d'agents d'aquesta pasto ral, les estructures de ser
vei (consells de pastoral) i els serveis de coordinació diocesana 
(la Delegació de Joventut). 

Balsareny, 21 d'octubre de 1981. 
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LLEIDA 

RAMON PRAT I PONS 

Els principals moviments de joventut del nostre bisbat són e ls 
següents : 

JAC (des del 1974). MUEC (des del 1975). JOC (des del 1976), 
MlJAC (des del 1978), JARC (des del 1978), ME i GSJ (des del 
1957), Servei de Colòn ies de Vacances (des del 1962) i Hora-3 (en 
iniciació). 

Els prob lemes amb què ens afrontem són de dos ordres: 
1. Problemes procedents dc la mateixa realit3t juvenil : El 

clima general, la manca dc punts de referència, cI consumisme, 
¡'a lentimen t de les organi tzacions en general, la situació cie depen
dència, la provisionalitat, la s it llació entre l'al ienació i el desig de 
canvi, etc. 

2. Problemes procedents de la pastoral que fem: Les conse
qüències de la crisi dels moviments de l'any 66; l'afany de prota
gonisme que fa perdre ene rgies; la manca de relació enll-c parrò. 
quics i moviments; la manca de mitjans i de pe rsones dedicades 
(no hi ha cap alliberat); cI nombre petit dc militant s; la manca 
d'interre lació entre acció, pregària i celebració; i d'altres, com és 
ara, e ls problemes è ti cs, ecJesiològics, c tc. 

I-li ha hagut avenços de cara a la coordinació entre consilia· 
ris diocesans i els dirigen ts dels moviments, la qual ha dona t 
aquests resu ltats: Ics jornades anuals de consilia ri s (e ls darrers 
cinc anys); recessos comuns (els darrers quatre anys); l'assemblet\ 
general de militants de to ts els movimen ts (es co mença enguany); 
estudi sobre la pas toral juven il al bisbat elaborat a l llarg de dos 
anys pels dirigents de ls moviment s de ca ra a un treball per al 
futur; esforç per valorar e l que fan els altres, renunc ian t al per
sonalisme; treball en equip; incorporació de laics en la tasca de 
consiliari; i mantenimen t de l'esperança . 

Ens hem proposat aquestes prioritats: Valo rar i potenciar el 
que ja anem fent; sensibilitza r i fomentar e l treball general (con
tinuar iniciant); avançar en el treball de coo rdinació, caminant 
cap a la federació diocesana dels moviment s; conscienciar sobre 
la necessitat d'algun a lliberat ; promoure una ,assem blea d iocesana 
anual dels moviment s, convocada i realitzada pels ma te ixos diri
gents laics. 
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BARCELONA 

ANTONI M. SERRAM ONA I JOAOUIM M. CERVERA 

Pel fet que la nos tra delegació és de nova creació, ens ha sem
b la t convenient més que re~pondre directa ment les vostres pre
guntes, exposar e l pla cie la Delegació, on d'alguna mane ra s'i nclou 
el que demaneu. Com compre ndreu , en una diòcesi tan complexa 
com Barcelona sc 'ns fa difíci l saber e ls proble mes, els resultats, 
e ls èx it s i les perspecti \'cs de la rea litat tan ex tensa i ri ca dels 
joves crislians. Creiem q ue precisame nt una dc les p ri meres feines 
de la De legació és visitar i conèixer de prop tots els moviments, 
grups, comunitats i serveis exis tents a les zones i als arx iprestats 
de l bisbat. 

Comencem exposant, a par tir de les àrees de treball de la De
legació, una idea gene ra l de les entitats de joves cris ti a ns q ue hi 
ha a Barcelona. 

1. Els Movim ell ts estructurals (espec ialitza ts o genera ls). Aquí 
hi en tren :1quells movimen ts que, a partir de llu r identi ficació 
amb la pauta d'ndscr ipció que ha d'elabora¡- la Delegac ió, tenen 
la dimens ió associa tiva com a priori tà ria i s'escampe n més enllà 
d 'una localitat. Pe r exemple, per ci tar els més coneguts: Escol
ti sme, Hora 3-6-9, MIJAC (Moviment I nfanti l i Juvenil d'Acció 
Ca tò lica), MUEC (Movime nt d'U nivers itaris i Estudiants Cristians), 
JOBAC (Jove ntut de Barris Cris t iana). JOC (Joventut Obrera Cris
t ia na), T¡'obades de Joves, etc. La Delegació es proposa com a pri(} 
ritat caminar vers un Conse ll Diocesà dels Movimen ts associat s, 
consell que ha uria de ser un dels òrgans consu ltOl's fonam entals 
de la Delegació el qua l pe rmetria no perdre la punta orien ta tiva 
provinent de l'Assemblea Diocesana que pri vilegiava la pastoral 
associada i evangelitzadora, 

2. Els Moviments d'espirit ualitat i comunitaris (grups de pre
gària, moviment Taizé, comunitats i grups carismàtics ... ), La Dele
gació es proposa com a prioritat, en aquest nive ll, caminar vers 
un Centre d'acolliment i pregària pe r a joves a Barcelona. 

3. Grups parroquials de joves (comunitats, grups de joves, de 
revisió de vida, d'acció-reflexió ... radicats a les parròqu ies o als 
arxiprestats, aïllats o amb un grau de coordinació baix; o b é ser
veis i institucions, amb més o menys relació amb les parròquies, 
com els equips de promoció juvenil) . La De legació, atès que vol 
servi r lotes Ics rea litats juvenils, es proposa procurar una coor-
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dinació arxiprestal federada d'aquests grups, amb delegats terr i
toria ls. Els delegats territorials actuals han de ser també consul
tors de la Delegació en aquesta primera e tapa. Així caldrà con
jugar sempre la territoria litat i la secto ria lita t, en una perspectiva 
de complemen tarie tat entesa i acceptada per tots, i no en una 
«harmonització. de moviments i reali ta ts de joves cris tians d'a
cord amb un patró únic i teòricam ent preestablert. 

4. Connexions amb altres realitats (ca tequesi de confi l-mació, 
cateq ucsi de joves i adolescen ts , sCl'veis - S!PAJ, S.C.V., esplais-, 
altres institucions dedicades a ls joves - Centre de Pastora l Juvenil 
. Martí Codolar», Centre Escolapi de Pas toral, Departament de 
Joventut del Centre d'Estudis Pastorals, . Palestra ., centres de pas
tora l de joves de re ligiosos , pastoral a les escoles, centres parro
quials, etc.). Tot a ixò compo rtarà a la Delegació de Pas tora l de 
Joventut connectar amb a lt res Delegacions episcopals (com les de 
Catequesi, Apostola t segla r , Ensenyament, Pas toral università ria, 
Pastoral obrera, Càri tas ... ) i amb les dels a lt res bi sbats catalans 
(creació d 'un secretaria t interdiocesà de joven tut, un directori únic 
de pastora l de joventut vers una Confederació Catalana de Mov i
ments de joves cris tians , relació amb les Delegacions dels a ltres 
b isbats, e tc .). 

Som conscients que aques ta expos ició no és exhaus tiva ; no ens 
agrada ria deixar-nos ningú i per això demanem als lectors que feu 
arribar a la Delegació Diocesana de Pastora l de Joventut (Bisba t, 
e ls matins; carrer de Llúria , 7, les tardes) les vostres inrormacion s, 
les manques que heu trobat en aquest senzill recompte, així com 
els vostres suggeriments, pe r ta l que aquesta nova Delegació res
pongui ben seriosament a l'evangelització dels joves del nostre 
poble, i porti un treball eficaç en equip i coHaboració amb tots 
aquells que sou quotidianament en aques ta re ina. De momen l es 
compta amb els serveis del delegat episcopal, P. Antoni Serra, 
mona, de l'Oratori, i del sots-delegat, Mn . Joaquim M. Cervera, 1 

s'espera t robar un laic que formi par t de l'equip. Com que creiem 
que la Delegació és un servei d iocesà i no ha d'ésser ella el motor 
de la pastoral de joventut (ho sÓn els moviments, grups , comu
nitats, serveis, e tc.), ens ha semblat, pe r no c rea r co nfusionismes 
j perquè era pràcticamen t impossible, que no calia seguir el c riteri 
de representativitat en la seva formació. Sí que caldrà, però, que 
el tinguin e l futur Consell diocesà de Moviments, s i aq ues ts ho 
creuen convenient, la futura federació de grups parroquials, etc., 
en una perspectiva d'anar «desclericalitzant» a l bisbat la pas
toral de joves, per ta l que d'aquí a tres anys siguin els mateixos 
joves e ls qui portin la delegació. Cal esmen tar dos a ltres orga
nismes consultors: e l Col·lectiu de consil iaris de joves i el grup 
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de treba ll ~ob re joventut dc la Comi ssió de pas tora l sectorial del 
Conse ll Pas to ral Diocesà. 

Per acaba r, direm que, a més de Ics priori ta ts exposades en 
t:a-:la ti pus de rea litat, co m a més immed ia tes tenim presents les 
següents : visi la a ls movimen ts, en ocasió de Ics jornades dioce
sanes a les comarques i a rxip res ta ts; pa rt icipació a les reunions 
de consil iaris que ho deman in ; connexió amb e ls delega ts te rri
torials, arxipres tos, vicaris episcopals i la URC (Unió de Religiosos 
de Catalunya); ad scripció dels moviments, grups, comunita ts i ser
veis en l'àrea que e ls iden tifiq ui; una trobada anyal d 'es tudi; cam
panya amb e ls grups parroquials; re lació amb la Conferència Epis
copa l Catala na, etc. Tot a ixò, amb vis ta a dona r fo rça a ls movi
ments, po tenciar les seves in iciat ives i procurar que reïxin en el 
seu treba ll , tot int entant amb una pe rspectiva de com plementa
rie tat i dià leg, superar els problemes. per caminar ve rs un futur 
en què e l grau de comuni ó cnt re e ls joves sigui més a lt , en què 
puguem crear Església ent re e ls joves i donar una vcu i un esperit 
joves a l'Església, i oferir, d 'una manera pública i atrac tiva, la 
proposta cris tiana a lo ls e ls joves. 

Tothom hi és crida t: tots e ls joves, grups, moviments c ris
tians .. . Ni ngú no h i pot fa lta r , en una for ta ab raçada ent re les ba
ses i les in stitucio ns que anem creant, per la i de servir l'Evangeli 
del Senyor i e l nostre poble. 
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LA FE DELS JOVES I L'ESGLÉSIA 

MARIA COROMINAS 

La generalització sempre suposa un risc. Pe rò, a ¡'hora de par
lar d'una coHectivitat huma na, resu lta una eina út il i operativa. 
Tenint això present, podem classificar els joves segons les act i
tuds que mantenen davant la fc i així ens entendrem. 

Hi ha joves que tenen una fe assumida i personalitzada. D'al
tres, potser no han a r r ibat aquí, però es mouen amb una inquie
tud que no n'és pas gaire lluny. 

Un altre grup de joves, el més nombrós, " passa. de la (e o se 
la «carrega», Ja sé que romandre indiferent davant la fe no és 
el mateix que criticar·la durament. Això no obstant, són dues ac· 
tituds coi ncidents en la consideració negati va que fa n de la fe: 
o és que lcom d'inútil o accessori, o és quelcom de perillós que 
cal eliminar. 

Un a ltre punt de coincidència, e l podem trobar en les causes 
d'aquesta acti tud. Persona lment , considero que és aquesta l'actitud 
que dóna més peu a la reflex ió. Per a ixò m 'hi centraré. 

l 'Església en qüestió 

Hi ha moltes causes d'aquesta actitud dels joves. Això em sem· 
bla evident. Però crec que també és innegable que e l comporta· 
ment de l'Església, sobretot de ]a jerarquia, hi lé un gran pes. 

Tots e ls joves hem viscut, de molt a prop o de no gaire lluny, 
una è poca en què l'Església estava vinculada di rectament i oberta 
a l poder polític, un temps en què actuar com a catòli ca o catòlic 
practicant era font de pres tigi personal i condició important pe r 
accedir a un càrrec públic. Aquesta actitud de l'Església pot mo
tivar actituds «tant·se-me'n-fotistes» en els joves, precisament per· 
què és una pràctica dc vida diametralment opo~ada a la que de
mana ésser cristiana o cristià. 

Una a ltra raó d'aquesta actitud dels joves pot ser l'estanca
ment de l'Església, sobretot de la jerarquia. La ocictat ha ava n
çat d e manera molt ràpida arreu del m6n. La jerarquia cclesiàs· 
tica ha romàs ancorada i per això. en la majoria dels casos, s 'ha 
convertit en una mena de «mòm ia », una de les fu ncions més im· 
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portants de la qua l és frenar tota evolució. Em sembla que això 
és encara més greu s i veiem aquesta actitud de deturar els avenços 
motivada per tota mena d'in teressos menys els cristians. 

Per a molts joves l'Església apareix aixi com la most ra més 
clara del que no hauria d'ésser. ¡;'S motiu de desencís, per comp· 
tes de causa d'atracció. 

E l darrer factor causan t que voldria remarcar és que la jerar. 
quia de l'Església no ha assumit el seu paper a }'hor3 de tractar 
el jove. Normalment, ha espera t que e l jove anés a e lla. Però, da
vant d'una Església ll igada amb el poder polític, amb molts inte
ressos econòmics i amb una por terrible de perdre influència en 
l'opinió pública, qui és ,'eixerit o l'eixerida que s'hi acosta? 

La base de l'Església no ha pres prou consciència del seu paper 
-potser per manca d 'orientació i d'exemple- i no ha pogut actuar 
com a motor renovador. Cal tenir en compte que tot aquest r ano
rama és emmarcat per una s i tuació globa l de crisi, i especialment 
de c ris i de va lors. Per tant, la necess itat d'un model d 'actuació és 
encara més important que en temps més estables . 

Perspectives i desigs 

Aques ta anàlisi corre el perill de quedar-se e n la crít ica nega
tiva, i no h a d'ésser pas aix í. Si ens adonem de la velocitat amb 
què canvia la societat podem pensar que el futur no és gaire lluny 
i que les coses poden variar. 

Un dels canvis que s'està produint és la separació entre l'Estat 
espanyol i l'Església catòlica. A meSU1·a que es consolidi , les dife
rents confessions religioses a niran quedant en igualtat de condi.· 
cians, no hi haurà cap religió privilegiada. Immediatamen t, sor· 
geix la necessitat d'Ull replantejament en l'estructuració i el fun
cionament de l'Església, tan t pe l que fa a la jera rquia com a la 
base. 

En la mateixa línia, el fet q ue ésser catòlic no s igui font de pres
tigi personal farà que , en perdre's la compensació material direc ta, 
qui ho s igui actuï d 'una manera més conseqüent. 

D'altra banda, en una societat en crisi es tendeix a buscar so
lucions personals . En aquest context és possible el pas del cristia
ni sme cie masses a l crist ian isme pe rsonalitzat i conscient. Aquí 
entra directament el paper de l'Església per saber posar al dia el 
valor comunitat. Si no és aix í, correm el risc d'anar per un camí 
de fe individualitzada i prou . 

Però l' Església ha d'anar més enllà. Ha d'obrir·se a un canvi 

45 



radical. I que la paraula radical no espanti ningú, perquè em sem
bla que és l'única possibilitat de deixar d'ésser una causa del ret 
que els joves romanguin al marge de la fe de manera habitual. 

L'Església·jerarquia hauria de comprendre -no dic pas enten· 
dre- on és la societat avui i, a més, plantejar·se la seva funció 
i la seva missió al món d'avui. 

Pel que fa a ls joves, hauria de descobrir quin és e l seu paper 
a la societa t i donar· los cabuda a l'Esglés ia. Crec que l'Església 
ha d 'acostar·se al jove, però no per pescar·lo (ni amb canya ni amb 
xarxa). sinó per ajudar·lo. Si l'Església va per una via de testimo
niatge, no necessita «enxampar» ningú. 

En una paraula, e l canvi de l'Esg lésia·je rarquia ha de consist ir 
a abandonar l'actitud de «trona», o, si voleu, d'« hom ilia» allunyada 
de la seva vivència diària, per anar cap a un camí de testimoniatgl.! 
compromès. 

';sser-hi 

Tinc 20 anys i sóc creient. Em considero dins d'un grup de joves 
que no ' passem de fe ». No obstant això, l'act itud de l'Església 
m'afecta directament. Sovint - sempre hi ha honroses excepcions
els joves som com el fill mitjà de la família. El gran reclama aten
ció pels problemes que planteja. El petit necessita que s'ocupi n 
molt d'ell perquè encara no es pot valdre per si mateix . El mitjà 
passa força desapercebut perquè no és en cap extrem: s'ho ha 
d'anar fent solo allà es queda. 

Precisament crec que això és el que passa amb els joves i l'Es
glésia: o ens movem per les nostres inquietuds cap als testimonis 
de cristians compromesos. o aquí ens quedem i «passem de fe». 
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TRES MODELS 

DE PASTORAL DE JOVENTUT 
AlFREDA DA FONSECA 

Ens fixarem en un país desenvo lupa t de l Mercat Comú, del 
Centre d'Europa. amb un cap italisme florent, Bè lgica; en un altre 
de l'Est europeu , amb un règim de «socialisme real», d 'on és fill 
e l Pa pa actua l, Polònia, precisament quan estem observant una 
certa polonització de l'estruc tura ecles ial ; i fina lment, en un país 
de Ja pe nínsula ibè rica que da rreramen t ha passa t d 'una dictadura 
d 'anys a un cert intent democràtic, Portuga l. 

Un país centreuropeu: Bèlgica 

Bèlgica és un regne, amb una monarquia cons titucional i demo
cràtica, on la religió domina nt és el catolicisme, bastant relacio
nat amb la Democràcia Cri stiana (els «social-cr is tia ns »). Política
ment el país és d ividit entre e ls socialis tes (antic lericaLs) i els 
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social-cristia ns ca lòlics. Aques t mateix esquema funciona indepen
dentmen t tant a la Valònia francòfana com a Flandes. E l poder 
polític es recomposa , es divideix, a partir d'aquestes fam íli es ideo
lògiques i dels partits polítics petits: e ls liberals i d'a ltres. 

1. Pressupòsits sociològics. 
A Bèlgica hi ha 10 m ilions d 'hab itants, dels quals 4,5 són vu

Ions, i d'entre aques ts I m ilió són menors de 25 anys, d'aquí el 
gran pes numèric de la joventut. 

Un gran nombre de joves pertanyen a alguna organització juve
nil (d 'un 20 % a un 30 % dels joves estan organitza ts; un 90 % 
han passat per alguna organització juveni l, i d'aquests un 75 % ha 
estat en alguna organització catòlica). Podem parlar, per tant , 
d'u n fort associacionisme jove a Bèlgica . 

La trad ició catòlica és viscuda en termes de força social (h i ha 
molts grups i organ itzacions catòliques). 

Dins la mateixa tradició social-cristiana coincideixen tendèn
cies eclesialment i políticament de ca ire consen /ador, progressis ta 
i fins i tot anarqUi sta. 

El govern manté una política juven il (subvencions, aportació 
de personal especia litzat i a lliberat , a tenció a la joven tut ). Molts 
agents pastora ls s'inscriuen en aques t marc donat per l'Estat, 
pagats per e ll , amb el r isc dc perdre la iden ti ta t cristiana. S 'as
segura de fe t un bon aparell i una burocràcia eclesial de cara a 
la joventut. 

2. Object ius pastorals i teològics . 
Cal posar-se davant el procés de laïcització, del ma teri alisme 

pràctic, resultant de la socie tat de consum, post industrial, en la 
qua l cal que els valors evangèlics siguin elements crít ics. 

Partint de la si tuació del catolicisme com a força social, cal 
dist ingir i respectar l'autonomia de Ja política vers t'expressió de 
la fe. A partir de la necessit at de trobar grups, viure en gru ps, 
fer coses en conjun t. .. dels joves, cat proporcionar una mu ltipli 
ci tat d'espais que permet in una resposta a aques tes necessitats 
(moviments, seJ\leis, e tc .) i enquadrar-ho en una dinàmica d'Es
glésia, de pedagogia de ta fe. 

3. Mètodes ( tàctica) de la pastoral de joventut. 
- M oviments de massa : temptativa d'enquadrar to ta la gent 

que passa per la ca tequesi. 
- Moviments, o pastoral especialitzada: la J EC (Joventu t Es

tudian t Catò lica). la JOC (Joventut Obrera Catòlica), el MIJARC 
(Moviment de Joven tut Agrícola Rural Catòlica) . Hi ha la JEC 
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valon3 i la flamenca (en to ta l un s 40.000 membres) i Ics pa rrò
quies universit à ries. 

- Movim ents educatius , on hi ha estudiants, treballadors, etc., 
com és ara e ls escolt es catòlics. 

- Movill/ el1lS d'acció específica; agrupament s en torn d 'un ob· 
jectiu determinat: an imac ió de ca mps de treball, «lluita per la 
pau », ajuda a El Sa lvador. Avui dia fo rça gent es mobilitza per 
això. 

- Movim en ts político-eclesials o sòcio-eclesials: per exemple el 
CSC de joves (sindicat cris tià ). 

- Serveis: secretariat s, centres dirigi ts li joves, no necessària
ment portat s per e lls : per exe mpl e, el cent re belga de turisme de 
joves. 

- Pas /oral pa rroquial: grups de reflexió a les parròquies, ser
ve is d'a nimació pe r a joves, par ròq uies un iversi tàries , e tc. 

- Pas/orlll escolar : escola es tata l ( hi \'a un 40 % ), amb a ules 
dc re li gió amb l'alternativa d'aules de moral; esco la catòlica (hi 
\'a un 60 % ; no queda cla r q uin és el seu projecte pastoral). 

- El Consell de la Jovenlul Calòlica (a Valònia) ; Aquest Con· 
sell coord ina tot s els jo\·es en moviments i té un paper político
social ja que rep,-esenta la Jovent ut Ca tòlica a l Comitè Nacional 
dc la Joventut. s una ins tància per a compartir les dife rents 
ex periè ncies i per a tractar els p roblemes específics cie la joven· 
tut. També rea litza accions comunes, campanyes a to ts els nive lls. 
Rea litza serve is (dossiers pedagògics , s ituació de la joventut, ma
terials d 'animació, inquie tuds sobre la fe , etc.) o campanyes, per 
exemple, la del terra trèmol d' Ità lia, Nadal de solidaritat, etc. Es 
una instància de dià leg amb la jerarquia. De fel hi ha una gran 
heterogeneïtat de grups o moviments, amb poca re lació eclesial, 
però, malgrat els conflictes, coexi s te ixen pacíficament. 

4. Valors i limils d'aquest m oc/el. 
a) Punts positius 

De fet atén un gran no mbre de joves. 
Proporciona espais educatius dive rs ifica ts i complementaris. 

- Acompanya el creixement global que comporta el pas de la 
infància a l'edat adulta (descoberta del terreny sòcio·polític, ede· 
sial, afectiu ... ). 

- Forma efectivament gent en el sentit crí tic i de transfor· 
mació de la realitat en un sentit evangèl ic. 

b) Pu nts nega tius 
- Hi ha una gran incapaci tat per distingir ci nivell de ¡'en

quadrament sociològica-cris tià del nivell de la vivència de la fe 
e n Església, Poble de Déu. 
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- Hi ha una forta problemàtica d'identitat cristiana en e ls 
Movimen ts de Joven tut. 

- La síntesi fe-vida és més ideològica que crist iana (per exem
ple : el re t d 'un sindicat cris tià). 

- Hi ha poca consciència de pertinença a l'Església i poc 
diàleg am b e ls bisbes. 

- E ls resulta ts de l'ensenyament re ligiós a l'escola catòlica 
sovint són nuls o con traproduents. 

- Hi ha massa allibera ls, i això fa que la pastoral de joves 
sigui molt feta per als joves i poc pels mate ixos joves. 

5. Desafialll el1ts de la pastoral de jovel1tLlt a Bèlgica. 
¿Com aprofitar la força social del cristiani sme per a construir 

una Església, poble de Déu, on els joves tinguin un lloc? ¿Com 
tran sformar la pastoral de joven tut d'acolli ment i formació, en 
una pastoral més militant i evangelitzadora de la realitat social ? 

Ca l remarcar que la s ituació de Bè lgica és pràcticament idèn
tica a la de la República Federa l Alemanya, i que el model belga 
apareix com l'únic existen t per a una socie tat desenvolupada, ca
pitalista, «postindustrial». Hom es pregunta: ¿serà un model de 
futur per als països de l sud d'Europa, més pobres, peri[èrics, amb 
una his tòria diferent ?; ¿no es voldrà importar aq uest model, co
piar-lo? 

Un pais catòlic en règim socialista: Polònia 

Polònia té e l règim polític i c i mode de producció que en diem 
comunista i forma part de l bloe de l'Est europeu. El catolicisme, 
la religió de tothom, és part component de la identitat nacional. 
Políticament i sociològicament és un país d ividi t entre una pelita 
minoria que controla l'aparell de ¡'Es tat (el partit comun ista i 
derivats) i la majoria de la gent, catò lica, al marge de l'Estat, 
tot formant un teixit social cohesio nat, l'expressió del q ual és ci 
s indica t Solidaritat. 

Polònia en aquest moment és (o s'hi està conve rtint ) e l labo
ratori de les socie ta ts de l'Est, i potse r de tot Eu ropa (d issidèn
cia, moviments socials enfrontats amb l'Estat ). Cal tenir en compte 
també que el Papa actual és polonès. 

1. Pressupòsits sociològics. 
A Polònia hi ha dos tipus d'associació per a la joventut : e l 
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Pa rtit i l'Església. L'Església és en ella mateixa dissident, és una 
força paraUela a l'aparell de l'Estat (hi ha, per tant, una coexis
tència semipacífica) . Tradi cio nalment la identitat nacional i na
cionalista polonesa ha anat vin culada a l'Església, la qual és una 
força de cohesió , L'immobilisme, tant el podem trobar a l'Església 
com al partit (el centralisme democràtic és idèntic a l'Església 
com al partit) , 

2. Objectius pastorals i leolò[!.ics. 
Enfront de l materialisme oficial es contraposa per part de 

l'Església una altra concepció del món, la teocèntrica. L'Església 
és l'única força social vertaderament popular; per tant, a partir 
d'aquest arrelament, es viu la fe a l marge del poder de l'Es tat 
(o Església -gairebé en sen tit de c roada- o l'Es tat-Partit). La 
Joventut és un ll oc per exce Hència, per a l' Esglés ia, per a repro
duir una contracultura . Per a la joventut , l'Església representa 
la nació polonesa i forma mil itants dissidents. La tran smi ssió del 
missatge c ri st ià és assumida pel clerga t (h i ha un fOTt clerica li sme 
i centra li sme eclesiàstic). 

Resumint, el projecte PQs toral és: el teocentrisme, enfront de 
l'antropologia mat eriali sta atea; el moralisme, enfron t de la de
gradació moral i dels cost ums , i la formació cul tural i políti ca, 
enfront de la política i la cultura que genera el partit. 

3. Mètodes (tàctica) de la pastoral de joventut. 
- Pastoral de masses, organitzada sobretot a les parròquies, 

a nive ll d'animació litúrgica, de ca teques i, de pregà ria , etc. 
- Pastoral es pecialit zada: parròqu ies uni versità ries; e l KIK 

(pastora l cultural , úni ca organització realment laica). 
- Pastoral familiar : la famíli a, com a primer lloc i e l més 

eficaç d'evangelització a Polònia, és ajudada per les parròquies, 
- Pastoral escolar: hi ha una única uni versitat catòlica. 
El s continguts de la pas to ral de joves en general consisteixen 

en una crítica a la socie tat, i tenen com a lloc predominant el 
culte i com a rerafons la hi stòria i la tradició poloneses que s'en~ 
senyen. 

4, Valors i límits d'aquest ",odel, 
a) Punts positius: 

Arrelament de l'Església a la realitat social popular , 
L'Església és un espai veritable de llibertat i fa un paper 

ed ucatiu a tots els nivells: de fe, d'història i de política . 
b) PUI'ltS negatius: 
- Pastoral molt centrada en el culte. 
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- Hi ha una divisió tota l entre la fe privada, viscuda a l'Es
glés ia, i la vida professiona. l, es tudiant, e tc. Per això ara és patent 
la gran incapaci tat de l'Església d'assumir el moviment estud iant 
o el moviment obrer, en to ta la seva fo rça. La divisió entre Esglé
sia i Es tat és assumida psicològicament. 

- J:.s un tipus de pasto ra l més decantat a transmetre un cos 
doctrinal que no a qüestionar la vida de Ics persones. 

- Ultracle ricali sme. que impossibil ita l'autonomia dels laics 
(pastoral feta per a ls joves, i no portada pcr e ll s mate ixos). 

5. Desafiantents. 
¿Com desenvolupar un tipus de pastoral de joves que faci una 

síntesi ent re fe i vida (espai eclesial/ espai soc ia l). sense caure en 
la pura mora lització (campanyes an litabac, antidroga, e tc.) ? 

En la nova s ituació polonesa, en els movimen ts socials ac tua ls, 
quin és el paper de Ja pastora l de joven tut ?; qu in tipu s d'obj ec. 
tius té?; quina consciència històr ica. i socia l? Com fer passos i re· 
flexionar, com a cristians, davant e ls nous fets? 

Quins espais crearà l'Església per reflexionar sobre l'experièn
cia político-social dels joves es tudiants i obrers , pe r laI d'acabar 
amb l'escissió profà/ reli giós? 

Un país ibèric: Portugal 

Po rtugal és una democràcia jove, després oe l'anihilament de l 
feixisme, el 1974. Amb e l catolicisme com a religió dominant a l 
país, però amb divisió Església-Es tat des del 1910; sense una [or
ta implantació de la democràcia c ristiana, que exis teix sols des 
del 1974, amb una forta trad ició d'Acció Catòlica, i una Església 
ult raconservadora, amb una franja progressista. Dels nou milions 
de portuguesos, dos observen la pràctica dominical. 

I. Pressupòsits sociològics. 
L'associacionisme juvenil a Portuga l és quas i nul, tant a nive ll 

de partits com d'Església o d 'altres associacions. La imatge de 
l 'Esglés ia és negativa per a ls joves (moralis ta, reaccionària 
i cultualista). Hi ha un fort aparell eclesial, però amb asfíx ia 
financera permanenl tocan t a la pastora l de joves. 

2. Objectius pastorals i teològics. 
Es vol arribar a Io ta la globalitat de la joventut, ja que ara 

no s'hi arriba. 
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Acompanyar el creixement cultural amb e l cre ixement de la fe, 
adequar el llenguatge d'aquesta a la modernitat. 

Aprofi tar d'una manera racional l'estructura existent , sobre to t 
a les parròquies, per propo rcionar espais de trobada amb un 
mateix, amb els altres i amb Déu, que responguin a les necessi tats 
del s adolescents i joves . 

Partint de la constatació que la societat portuguesa està en 
una progressiva descristianització (escàs relleu del factor fe) i 
una progressiva integració a Europa (materia li sme pràctic), la 
pastoral de joves es proposa com presen tar la fe d'una forma com~ 
prensiva, especialment als joves. 

3. Mèlodes (tàctica) de la pastoral de joventut. 
- Pastoral escolar: Escola es tatal o liceus: aula de religió i 

moral , que és facultativa per als més grans de 16 anys. Normal~ 
ment és una aula de distensió, on es fan grups, e tc., de coexis~ 
tència entre gent in teressada i de desinteressada. En general fra~ 
cassa bastant la feina pastoral en aquestes aules. 

- Escola catòlica: no hi ha gaire diferència amb l'es tatal i té 
un projecte educati u ben in tencionat, amb au les de religió obliga
tòria; ara bé són escoles més cares, on acostumen a anar els fills 
de la burgesia. 

- Pastoral parroquial, bastant en crisi. Consisteix en grups de 
reflexió i discussió (joves), grups d'an imació del culte (lectors, 
etc.) i grups de ca tequesi in fantil. 

- Moviments d'espiritualitat: Opus Dei, els Focolari / Gen, etc. 
- L'escoltis117e catòlic, movimen t educatiu que és potser la 

major organització de joven tut (23.000 membres). 
- Moviments de pas toral especialit zada, incorporats a l'Acció 

Catòlica: la JEC més la J UC (uns 400 membres), la JARC (uns 
200). la JOC (uns 1.000) i temptatives de HC (uns 40). 

- Pastoral universitària : pastoral d'acolliment i de coHoquis 
de fOlmació, a Coïmbra i Li sboa (Institut Justícia i Pau). la Univer~ 
sitat Catòlica, etc. 

Estructures de la pastoral de joves. 
Diocesanes: Secretariats diocesans d'ensenyament religiós 

(SDER), per a coordinar e ls professors de religió de l'ensenyament 
estatal i particular, i Secretariats diocesans de pastoral de joventut. 

Nacionals: El Secretariat Nacional d'Ensenyament de la religió 
(SNEIE), que coordina els SDER, e labora programes de religió 
i negocia amb e l ministeri d'Educació; el Secretariat Nacional 
de Pastoral de Joventut (SNECJ), que coordina la pastoral de jo
ventut escolar i parroquial i proporciona material didàctic per a 
grups, euca risties i pasques joves, etc. ; equips nacionals dels mo-
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viments de joventut d'Acció Catòlica i dels moviments d'espiritua
litat. Hi ha també la Comissió Episcopa l de la joventut, formada 
per tres bisbes. 

4. Va/ors i límirs d 'aquesr model. 
Pas/oral escolar: Hi ha una úni ca propos ta pas tora l ad re· 

çada a tota la joventut (cri s tianitzada o no). Amb to t, hi ha uns 
punt s negatius: la qüestió de s i és contraproduent la re ligió a l'es
cola; aquesta tasca molt sov int és una iHusió de proposta pastoral; 
qualsevol reforma és parcial, ja que un canvi radical implica un 
nou esquema de relació entre l' Esglés ia i l'Estat (cada cantó «té 
por de perdre la gue rra .). 

- Pas toral parroquial: 
Grups de joves sense ga ires objectius: hi ha l'atractiu de co

mençar constant ment, d'estar obert, pe rò és negat iu e l ret de no 
lenil- projecte. d'esta r e n cl"Ïsi permanen t. 

Grl/ps d'animació: Fa n «funcionar » la pa rròquia, però en la 
majoria dels casos és nuHa la descobe rta personal dc la fe per 
part dels joves; tenen c I handicap de ser una manera dc justificar 
que l' Esglés ia es preocupa dels joves i no els vol perdre; resta 
l'in te rrogant de com enquad ra r la gent jove de 16 i 17 anys des
prés de la ca teq uesi, i CO I11 es fa e l pas cap a un altre tipus de 
pas toral. 

- Escoltism e catòlic: tS una bona proposta educativa i cor
recta, però és nul quant a proposta pastoral (a part molt sovint 
d'utilitzar la sagristia per a reunir-sc). 

- Movim ents d'espiritualitat: Responen a una necessitat d'Ab
solut de la joventut , però resten desanclats i desinteressats de la 
complexitat de la realitat (evasió i manca de compromís). 

- Movim ents d'Acció Catòlica especialitzada: Proposta correc
ta , però són elitistes, per raons històriques (connotació política, 
tipu s de compromís militant). 

- Paste ral universitària: Poss ibilita t d'oferi r Ull servei (aco
lliment i formació) i de ser un «pont de pas » vers els movimen ts 
especialitzats (lligam en tre massa i pas toral militant). Amb tot, 
té e l risc d'una pas toral de «supermercat ». 

- SN EC] / Movilllel7ts d'espirilualirar / Esco/risme ca rò/ic/SN E
l E: Aquest proj ecte s'acosta a una pastoral de masses, però inclou 
diversos tipus de pastoral, des ll iga ts de la vida real, basa ts en 
grans trobades iHusò ries, ins trumentalitzats i amb un fort cleri· 
cal isme. 

5. Desafiaments. 
¿ Com mediatitzar el pas entre una vivència infantil de la fe 
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cap a l'adolescència/ joventut, de manera que acompanyi tota la 
gent que passa per la catequesi? 

¿ Com anunciar la Bona Nova a partir de l'ensenyament a la 
gent que no ha tingut un contacte amb l'Església (redefinició de 
les relacions Església-Estat)? 

¿Qu in pas cal fer entre la pastoral de masses i la pastoral 
militant? 

¿Com utilitzar racionalment les instà ncies pastora ls que té Por· 
lugal a nivell de joves? Hi ha un pe tit nombre de joves que està 
superevangelitzat (per la fa m ília, escoltisme catòlic, grups de jo
ves, moviments, etc .) i, en canvi, hi ha una gran absència d'ins· 
tà ncies evangelitzado res per a la gra n majo ria de jo ves. 

A manera de conclusions 

1. Aquests tres tipus de pastoral de joventut obeeixen un 
crite ri de possible evolució pas toral segons el tipus de socie ta t 
on l'Església se situa : a Io ls tres casos l'Església Catòlica és ma
jor ità ria i té una forta presència socio lògica, i els tres exemples 
rep resenten t res tipus de societa t que te nim a Europa : Nord 
(socie ta t desenvolupada i democ ràt ica del Mercat Comú). Est i Sud 
(e n vies de desenvolu pament a E uropa).1 

2. E n tols tres casos ex isteixen unes coordenades a l volta nt 
de dos tipus de pas tora l de joves: una pas toral d 'animació : for
mació , servei, acolliment, e tc., i u na pastoral m ili tan t : moviments 

1. En cI debat pos te rior ens adonàvem que CataJunya també és 
un país majo rità riament catòlic, amb una forla presència sociològica 
del c ris tianisme i l'Església; que és un país del Sud d'Europa com Por
tugal (d ependència , ò rbita de l'imperia lism e de Nord-am èrica , implan
tació de les multinacionals, que ha sortit d 'una dictadUl-a milita r ); u n 
país, per ò, obert a Eu ropa, porta d'Espanya vers E uropa (volunta t d 'en
trar a la Comunitat Econòmica Europea i in teressada en això, cultura 
europea, trad ició democrà tica, indus tria lització), com Bèlgica; i que en
cara que el moviment secularitzador ha entra t com a to t Europa, tam
bé exis te ix una forta religiosita t (o religiositats) popular com a Pol~ 
nia, i un fort nacionalisme com en aquest país i com a Bèlgica ma teix. 
es a dir que to ts tres exemples podrien ser força aclaridors per a nos
altres a l'hora d'endegar d 'una de te rminada manera la pas to ral de jo-
ves a les nos tres diòcesis, per a no caure, dintre del possible, en els 
ri scs, errors o punts negat ius d'aques ts països i aprofit ar a l màxim les 
possibilitats del que ara tenim i del que anem construint. 
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especia litzats. La dialèctica massesfélite apareix com un procés 
problemàtic. 

3. En tots els casos apareix e l problema de la fe sociològica 
i cultural, que ha de ser enquadrada pastoralment perquè pugui 
ser realment assumida personalment i coHectivament. 

4. Un altre problema comú és el pas, en diferents e tapes, a la 
pastoral de joves, des de la catequesi per exemple (buit dels 16, 
17 anys). 

5. També és comú ci problema de la iHusió pastoral: supero 
inversió d'energies en processos i models pastorals que agafen 
poca gent, i la mateixa gent, i, en canv i, margi nació de la gran 
massa. 

6. En tots els casos és latent la fuga pastoral (reproducció 
intraeclesial, sols e l culte, etc.). 

7. A partir de l'experiència polonesa en les manifestacions re
sultants de les visites del Papa a diferents països, cada vegada es 
veu més clar que es va vers un model de pastoral de masses, a 
nivell del Vaticà, i això ens posa la següent pregunta: quin model 
cal inventar a partir d'aques ta realitat? 

8. Una temptació de la pastoral de joves és creure que la 
ciutat de Déu de san t Agustí és l'Església i la ciutat terrestre, la 
societat; llavors sorgeix una pastoral juvenil de tipus clerical i 
moralitzan t. 
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APROXIMACiÓ A 

LA REALITAT JUVENIL 

JOAQUIM M . CERVERA 

Alguns fenòmens significatius 

Treball: 
- Manca de fc ina : atur, que porta. a l'estud i no desitjat, a ac· 

t¡ luds d'inhibició, d 'agressivi ta t per part dels joves de molts barris 
ubrers. E l fet dc no sentir-sc úti l i de no poder c rear rcs, ni apor· 
la r o parti cipar en la marxa de ¡'economia pròpia O de la família, 
produeix una sèrie de problemes de tipus ps icològic (apat ia, sole
dat, manca de sentit dc b \ ida, depress ions, «lleures», e tc.), com 
també la prolongació de l'adolescè ncia, ja que no es té l'ocasió 
propera de relacionar-sc amb altres en el trebal l, cosa que provoca 
immaduresa i poca integ ració e n la vida coHcct iva de la comunitat 
humana. En a lguns casos això porta a la delinqüència, a la droga 
com a sortida, e\'asió, compe nsació o modus vivent/i. 

- Manca de treball creatiu i l'cal i tzado!", s i se'n troba. El tre
ball és explotador, i entre e ls joves hi ha més lucidesa i cons' 
ciència (amb una certa ingen uïtat, per no saber veure e ls prob le
mes i les dificultats de les peti tes coses, no tocar de pcus a ter, 
ra ... ), fin s i tal molts «ja són de tornada », pel' veure que e l tre
ball no té cap sentit, que és embrutidor, que la societat capita
li s ta va a la ca tàstrofe nuclear, a la decadència -diuen alguns . 

- Diversió i tell1ps lliure: Espai s poc creal ius , que tenen com 
a conseqüència l'aïllament, la solitud, situació enca ra més agreu
jada en e ls barris-dormitori, total me nt manca ts de serveis i cen
lres de comunicació i relació, de llocs per a activitats més parti, 
cipades i més barates, d 'espa is per a trobar-se, per a aprendre a 
decidir, a organitzar-se, a desenvolupar les actituds democràtiques, 
etc. La ruversió i el temps lliu re s'han convertit en un comerç, 
ja que la joventut és un m ercat segur i totalmen t explotable en 
aquest sen tit, sobretot s i es té en compte que, a partir de la pu
blicitat i del fet d'haver viscut la infància als anys 60 , estan molt 
empelt ats cic l'àudio-visual, discs, te le, moto, vest ir-jove, .. i que 
se'ls \ '0. posar a la boca «la pipa:o dc l'eufòria econòmica del «mi
Jag ra espll/1ol:o, i ara es t roben en la crisi, en les baixes constan ts 
del seu poder adq uisi tiu. 
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- Moda i mitjans de c011l1.IIlicació, q ue vehiculen, com dè-iem. 
una «manera de ser jove» totalmen t alienadora. 

- Estudi: Manca d 'i l'lusió, amb la contradicció que es dema
nen «títol s» pe r a exercir però no s 'cnsenya d'una manera pràc
tica les carre res ni es facilita cap experiència per a poder comen
çar a treballar. Problemà tica de la so rtida proressional, per l'atur, 
per les «màfies» organitzades a cada pro fess ió. cosa que provoca 
una gran inseguretat dc futur . 

- Divisió dels joves i apatia: Hi ha una gr~lI1 manca de movi
ment s educa tius plurali s tes ideològicament, amplis, que projectin 
el jove cap a l'acció, tot formant-sc de manera integral, en una 
perspectiva oberta i crí tica. Els part its i s indicats no tenen sufi
cients espais per a ls joves. 

Algunes característiques generals 

Tenint en compte tot ¡'a nterior. podem afirm a r q ue en gene
ral . lot i saben t que de joves n'h i de moltes menes (tan t s i ens 
fixem en les d iferents eda ts, com en les classes socials o bé els 
països, com s i tenim en compte Ics act ituds que prenen davant 
la societat) , e ls joves estan marcats pcr: 

- Ill segureta t, produïda tant per l'atur com per la manca de 
punts i va lors de referència prou a t ra ients per a voler ser orien
tats pe l" ells (s'oferehen moltes filosofies diferents, corrents de 
pensament , utopies, projec tes polítics, religions ...• i a més saben 
Ics crit iques de cada una i les crít iques de les crí tiques : perple
xitat ideològica i ètica). Una insegure tat més profunda ~s la que 
presen ta una gran incertesa o, millor d it , por davant el futur del 
món: catàstrofe nuclear. 

- Ingelll.ütat en no valorar els mitjans, els detalls, les aten
cions o el sen tit de les coses concretes, en no parar atenció a allò 
t:n què hom pot ajudar o servir en un esdeveni ment determinat. 

- Manca d'illusió i d'entusiasm e, fru it del desengany, desen
cant provinen t de no trobar res a fer. de la soledat, de no sentir
se est imat. 

- Manca d 'afectivitat i, per tan t, una reccrc.:'1 de ser estima t 
j d 'estimar, que sovi nt troba, de manera força evasiva, en la rela
ció de parella aïllada del món i de la societat, somiant romàntica
ment un re torn a la natura, «a l primitiu». Sovint se cerca un 
«pare» que orienti, que digui el que cal fer, que ex igeixi. ." i una 
«mare« per a refugiar-se, acollir-se, sen tir-se comprès ; i la societat 
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aprofit a aquestes demandes per a donar falsos «parcs» i fa lses 
«mares _, tant a nivell de consu m com a nivell polític i cultu ral 
(explotar la necessitat d 'un (( d ictador», fent desenvolupar actituds 
fe ixi stes, divu lgan t una menta litat que faci prospera r la idea que 
tot s'a rreglarà gràcies n un «guia » q ue ens indicarà e l camí (!); 
messiani sme; ca nalització interessada de la generos ita t i agressi
vitat dels joves ... ). Pe r això també es valoren les relacions inter
personals i l'amistat, com a camí potser més positiu per a arri
bar a les persones , per construir la solidarita t entre els joves. 

- AfllllY r!'independèllc;a e nvers la família i la societa t, que 
es tras ll ue ix en la necess ita t d'autoafirmar la pròpia pe rsonalitat 
davan t els a lt res, en un des ig de ser protagonistes de la pròp ia 
vicia i e n una certa por a ll igar-sc a un coHectiu (organització , 
movi ment, grup, partit , associació, cen tre) que pugui trencar i li
mitar la ll ibertat, entesa de manera individua lista i molt sovint 
frui t de la influència dels vn lors li bera ls burgesos. 

- f nquielud pel flit ur, que a vegades porta vers una certa 
disponibilitat i a pensar en el futur de manera generosa, fl exible, 
amb pocs prej udicis i obertura a l que pugui passar, però que a 
vegades es tradueix en ull a indefinició o por a prendre pos tures 
clares i decidides , amb cont in uïtat i constància. La insatisfacció 
del presell t, prod ucte de la dis tància que hi ha en tre la realitat 
i els ideals o ci desig d'infinit, es redueix sovint a una simple 
queixa inrructí fera, però que es pal canviar e n accions eficaces 
dc renovaci , en acLit uds construc tives. 

- Esponlal1eisme, valoració de l'espontaneïtat pel-sonal, de l'im
mediat, de la improv isació. 

- S oleda t, que prové dc la manca de comunicació , d 'afectivitat 
o de com pre ns ió, de no poder crca l- i sentir-sc útil. .. Molts es 
troben desempara ts, perduts, deixats , desorientats. 

- Marginació, no sols, com hcm vist, a nivell dc la producció 
sinó també perquè no poden decid ir sobre qües tions que els afec
ten (ed ucació, moda, mitjans de comunicació). i se 'ls deixa apar
tats de la cultura, com a me rs consumidors de «pas tilles de cu l
tura adulterada», i se'ls man ipula per crear, sense la seva ¡nter
\,endó, una «cultura» anomenada jove, a mb la qual se' ls vol homo
geneïtzar, fins i tot per amagar Ics diferències de classe que hi 
ha entre els joves. 

- Necess ita t d'acos tumar-se a viure en la provis;OIw!itat (atur, 
canvi de feina pel fet q ue moltes duren només 6 mesos o menys, 
no prendre decisions que orientin d'una manera estable la vida ... ) 
i e n el trànsit (d'una edat jove a la mad uresa, però també d'una 
socie tat tota e lla e n trànsit, que semb la que pateixi dolors de part 
pe r fer florir una nova c ivi li tzació, que els joves d'alguna mane-
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ra anuncien i prefiguren , però q ue són de Ics víctimes més se
rioses d 'aquest traspàs pel fe t que els poderosos s 'aprofiten de 
la seva debilitat). 

- Els joves d 'a lguna manera imiten els grans, encara que si gui 
a l seu a ire i dissimuladament, i sovint apliquen d 'una manera 
més sincera i més clara e ls valors que han vi scut i han après del s 
que han tingut a prop (llur liberalisme, totalitarisme, afany de 
comod itats, individualisme, manca d' iHusió, escepticisme, etc .) . I!s 
normal que el comportament i Ics act ituds dels adult s s'e ncoma
nin als joves, cosa que fa veure que molt es d ificu ltats i c ris is de 
la joven tut són crisis de ls adu lt s i de to ta la societat; perquè e ls 
joves són un bon mira ll on podem reflecti r-nos els adults. 

- E ls joves també refu seu, diuen no, saben potser més c i que 
no volen, ja que es neguen a iHusionar-se , a identi[ica r-se amb e l 
q ue la societa t actua l e ls ofe re ix. Trenquen amb el món adult 
perquè gairebé no ofe reix objec tius convincents i e lls tenen neces
sitat dc crea r quelcom nou (compol1el1t ill l/ovader), de qüestionar 
sempre e l que exis teix. D'a lguna manera són el sector (una de les 
forces) m és d inàmic i actiu de la societat. I!s normal, doncs, que 
a l'i nter ior de la joventut proli fer in significativament els corrents 
àcrates (no d 'Ull anarqui sme conscient po líticament) , unes acti
tud s de refú s dels partits i les fo rmes d'organi tzació , d'una ma
nera força individua li sta i margina l. 

- Molls jo ves experimen ten una mena de frustració am biental 
permanent, co m a conseqüència de viure en ulla socie ta t de con
sum , que s'encarrega de crea r unes necess itat s molt di fíci ls de 
satisfe r en la p ràctica. Aq uesta frustració és normal q ue so\'in t 
es t radueixi e n agressivita t i vio lència també socia ls. 

- Recerca del jo personal, l1arcissisme, cerca r mirar·se molt e l 
«propi melic», necessitat d'autorealitzar-se, com conseqüència de 
la marginació, de la discriminació social i de la so ledat en què es 
t roben. Sembla que els joves creguin més en la pròpi a hi s tò¡-ja 
que en la his tòria coHectiva de l seu pob le (fa míl ia, classe social, 
bar ri, pa ís, etc.). 

- Activisme de fer les coses per fer-les, sense reflexió, per pas
sar l'es tona, per compensar la bui do r, amb el pe ri ll de «feixis ti t
zació », en no trobar una resposta en les organit zacions d'esquer· 
ra, davant la frustració i la necessita t d 'una segu reta t psicològica 
interna, d'uns punts de referència que e ls s iguin valors orienta
tius; per això es van apuntant a alternatives socials ja fetes i 
reaccionàries, on se'ls instrumentalit za. 
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Algunes denúncies contra la societat 

- La crisi de valors de la nostra societat. 
- Una societat centrada en els adults on els joves es troben 

marginats, molt jerarquitzada, profundament dividida i autorità
ria. Els joves noten la mentalitat es tesa de «menyspreu de la 
joventut » (<<són joves , ja els passarà », «vcs què va n dir, si no to· 
quen de peus a terra, no tenen experiència» ... ), de pa ternalisme, 
de la dependència econòmic;) i fa milia r , de la repress ió sexua l, de 
la manca d'igualtat de d re ts ent re ell s i e ls ad ults. 

- Una po lítica juvenil insuficien t per pa r t del Govern : ma nca 
de locals, mitj a ns, ma la ad m in is tració ... 

- El s mecan ismes cie què sc serveix la nos t ra soc ietat b ur
gesa per ta l d 'integra r e n el seu s i la joventut ( ta l oferint 
una segure ta t de rol socia l, uns valors just ifica tius de la d ivisió 
de l treball i de la com petència i una educació diri gida a accepta r 
aques ts va lors). Darrerament fin s i to t s'ofereixen les «vàlvules 
d 'escapa men t )): droga , di scoteca, moda jove, teoria de la «lluita 
gene rac iona l», amb la q ua l s' intenta amagar la lluita de c1asses, 
el «passotismc. , el rock, el pu nk, el travolti sme, el hi ppysme, etc. 

L'aba ndó cultura l, sobretot a ls ba rris obre rs i a l'a mbient 
ru ra l. 

Les condicions de treba ll en què s 'agafa la joven tut ( super
explo tació: fer en cà rrecs, real ització dels t reballs més desagra
da bles, a pre nenta tge sols de paraula . . . ). 

- Destrucció del med i amb ient (ecologia, dre t a l contacte amb 
la natura, excursionisme ). 

Algunes reivindicacions 

E1Z el camp d e l'econom ia i del treball, pode m descob r ir e n 
diferents tendències i aspiracions, les següents re ivindicacions: 

el dre t a un sou just , sense d iscriminacions pel fet de ser 
jove; 

el dret al treball ; 
el d re t a una fo rmació p rofess iona l ser iosa permane nt. 

El? el camp polític, de la intervenció e n les deci s ions de poder, 
podem obse rvar les re ivind icacions següents : 

- Poder exerci r el dret a associar-se per de fensar els seus 
d re ts especí fi cs, a crear les o rga nitzacions que considerin neces
sàries. Dre t a un associacion isme plura l en què no hi hagi la im-

61 



pos ició d'una ideologia , en què ells puguin ser protagonis te s cor
responsables de la marxa de les pròpies associacions. 

- Potenciar el moviment juvenil amb la creació d'ins titucions 
democràtiques portades pels ma teixos joves; ins titucions que as
sumeixin la pluralitat d'opcions de la base i que possibilitin , des 
del s cen tres d'interès de ls joves , la unitat en l'acció. 

- La igualtat de dre ts per a ambdós sexes a to ts nive ll s. 
- Dret a la lluita per l'a ll iberament de la joventut. 
Ell el cmnp cultural es reivindica : 
- el dret a una educació: a l'accés a l'ensenyament i a la cul

tura, a l'oci, a l temps lliure, amb locals autogestionats per la ma
leixa joventu t; 

- el dret a u na educació sexual seriosa; 
- el dret a la salvaguarda de la na tura; 
- el dret a la incorporació plena del mó n urbà i del rura l a ls 

béns de la cultu ra, tot fomentant associacions culturals, cen tres, 
casals de joves, moviments educatius integral s, del temps lliure, 
e tcètera. 

Tipologies 

Podríem classificar els joves en diferen ts tipus, a partir del 
cri teri de l'edat, la classe social, el fet dc ser famílies catalanes 
o d 'immigrants, fins al del tipus d'educació que han rebut (escola, 
moviments d'infància, lectures, relacions, etc.). Hem escolli t una 
classificació tenint en compte la sc va act itud davant la socicta t 
i la seva manera dc divert ir-se, de sen tir, de representar-sc, d'ima
gi nar la pròpia vida. 

- Els joves integrat s. Molts joves que no es volen capficar, 
i accepten les regles de l joc (els mètodes) i els objectiu s de la 
nos tra societat neocapita lis ta, consumis ta ( l'afany de lucre, la COI11-

pe titivi tat , cercar l'èxit , l'individua lisme ... ). Cerquen l'èx it profes
sional, la tranquiHi tat de consciència, no tenir problemes a la vida. 

- Els upassotes». Veuen que la societat no funcio na, però 
tampoc no hi veuen, o no hi donen , a lternatives, o no les veuen 
viables. S'integren fàcilment, aconsegu in t els pe ti ts luxes que po
den. 

- La contestació violenta. Les s ituacions límit han portal a 
a lgun s joves a la protesta, a l radicalisme, a vegades frustrat. L'atur 
pot condujr a la delinqüència, per exemple. No accepten els objec
tius però s í alguns mètodes o mitjans violents. 

La contestació pacífica. Molt s joves, en desacord amb la so-
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deta t i desanimats pe r la imposs ibilitat de canvis profunds, pre· 
fcreixen refugiar-se en l'evasió, en formes de vida exòtiques, filo. 
sofies orientals, comunes. drogues .... que els poden portar a la mar
ginació i a l deteriora men t humà. No accepten e ls objectius d 'a
questa societa t, pe rò sí alguns de ls mitjans que la mateixa societat 
procura posar a l seu abast. 

- La militàn.cia tran.sformadora. Hi ha joves que intenten cop
sar la problemàtica de la rea litat i la complexitat dels problemes 
socials i humans i intenten actuar de forma pos itiva i transfor
madora , amb una visió globa l i realista del món. -es a dir, no 
accepten ni e ls objec tius ni els mitjans que e l sistema social actual 
ofereix, s inó uns a ltres que descobreixen en a ltres grups que llui
ten pe r una nova societat. 

Aquesta tipologia estaria travessada per una a ltra, tenint en 
compte l'elemen t religiós, quan t a la seva influència en l'educació 
del jove: els joves més tocats per l'Església, fins i lOt a vegades 
a mb experiències eclesia ls do len tes; i els joves més «verges lt en 
aquest sentit. 

Algunes claus d'interpretació 

Cald r ia ara, f~nt un pas més, inten tar trobar una explicació 
als fenòmens que descobrim en els joves, a les seves caracterís
tiques actua ls, a les seves denúncies, re ivind icacions i expectati
ves. Donarem , doncs, a lgunes pis tes de reflexió. I 

1, Els joves I la societat actual 

El fenomen general d'ara és que la gent vol assemblar-se als 
j oves. La joventut avui és un valor altament cotilzat, però per què?: 

- Perquè assis tim a un r i tme de canvi accelerat , i la societat 
s'adona que, s i vol sobreviure en aquests canvis, necessita c reati
vitat, iniciat ives, adaptabil itat a les noves situacions ... valors to ts 
e lls que s'a tribueixen a ls joves. 

- Perquè la societat dedica força energies al futur, i la joven
t ut represen ta un potenc ial r ic en esperances i promeses. 

Consegüentment, la joven tut ve a ser una d'aquestes forces que 
la societat necessita enrobustir i controlar. Pe r això e ls adu lts (els 

I. Vegeu l'a rticle de Secundino Movil1a a . Los j6venes, hoy', Mi
si6n Abierla , núm. 4, 1979. 
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pocs que diri geixen la nostra socie ta t) són precisament e ls qui 
decideixen sobre el paper i la funci ó que la joventut ha de tenir 
i complir en Ics circum stàncies present s: la joventut se rà el que 
la socie tat necessita que sigui . Però els adult s també passen unn. 
cris i d 'identitat , que prové de ls canvis accele ra ts de la modernit
zació industrial . de la informació i e ls mitjans dc comunicació de 
masses. Les pautes de comportame nt i e ls criteri s de rere rència 
que tenien ja no e ls se rveixen, i la insegure ta t que a ixò els com
porta i q ue demos tren de cara a ls joves (imitadors), aquests la 
pe rceben com una contrad icció (p ropose n una cosa de pa rau la , i 
la realita t i l'acció van per un altre cantó). 

Els joves, ma rcats per la inestab ilita t psicològica pròpia de la 
seva cd a" i afec tats per la incapacita t dels seus pares i mes tres, 
i de ls adu lt s en general, per transme trc 'ls un mode d 'entendre la 
\'ida en què e lls mateixos no creuen, sc sen ten pe¡-p lexos i des
ori~ntats da\'an t la manca de corrents dc pem.amen t realment 
at ractius , q ue sigu in ve ri tables punts de refe rència i eixos per a 
l'acció (no se sap on és la verita t, no si exis teix a vegades; se sa
ben les crítiq ues de cada ideologia i les crítiques de les c rítiques) ; 
Sl! senten impoten ts, doncs, per a introd uir cap canvi. 

En aquesta si tuació la reacció dels joves pot p rendre dos ca i
res: decepció, desencan t, desànim, pess imisme o «passo tisme., 
amb una gran insa tisfacció creixent a nive ll s p rofun ds de la vida, 
o una tendència a huir i gaudir de la vida en cI momen t p rcsenl , 
enca ra que sigui superficialment. 

2. Els joves entre el treball i el temps lliure 

El con tex t socia l q ue ens ha tocat viure és dominat pels amos 
de l capita l i pe ls seus coHabo radors polí t ics i ideològics. Són e ll s 
els qui p rogramen el fu tur en fun ció de ls p ropis inte ressos i la 
resta de la gent no té cap al tra a lterna tiva que sotmetre's a la seva 
volun ta t o lluita r pe r un canvi socia l est ructura l. 

Els joves són el s qui més directament sofre ixen les conseqüèn
cies de la crisi econòmica que ells con trolen, i e ls primers perde
dors en el merca t de l treba ll (gran majoria de joves entre els a tu
rats). Molts joves, a més, descobreixen en e l treball una sèrie de 
con traindicacio ns huma nes: la fe ina, o la profess ió, ha perdut la 
connotació vocacional i s'ha convert it sols en un mitjà de guanyar 
diners; no és un treba ll . en la majo ria dels casos, com hem vis t, 
creatiu i realitzador; hi ha una dis tribució desigua l de les tasques 
i de les recompenses, una ruti na progress iva a llí on la màquina 
ha substi tuï t l'home, i ci síndrome força estès de l'avorriment en 
c i treba ll. Molts joves fins i tot posen en dubte l'èxit pre tès dels 
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seus pa rcs i crcuen que e ls grans ha n estat enganya ts pel sis te ma . 
Els joves re ta rden el moment d'entra r en la vida activa, amb 

activitats esporàdiques: enquestes, publici ta t, venda de I1ibres, 
sondeigs d'opinió, servei dc monito rs de colòn ies, classes particu
lars, artesan ia margi na l, etc. Es mostren sovint com s i res no els 
entus ias més ni els fes vib ra r dava nt la fe ina i, en canvi, són exi
gen ts a l'hora de reclamar te mps lliure per a viure la seva vida. 
tS com si fess in aques ta pregunta: pe r què no anomenar temps 
ocupat. i no perdut, temps ple i no buit, temps valora t, precisa
ment e l temps que , en lloc de ser dedicat a l'activitat econòmica, 
és des tinat a crea r condic ions millors de vida (quali ta t de vida) 
humana o a cons truir i expressar a ltres dimensions de la vida de 
l'home i de la societat , ta n necessà ries per a una vida a legre i 
fe liç, com la creació de lligams de solidarita t, l'a ugment de la 
consciència, Ja imaginació , la cu ltu ra, etc.? 

3. L'adolescència allargassada 

Aques ta estra tègia ha esta t provocada, o potser volguda, pe r la 
nost ra societat neocapitali s ta ind us tri a litzada com a remei a l'ex
cedent de població activa, ~obre tot jove, amb la qual no es pol 
fer res més que entretenir·la com sigui: assegu rança d 'ntur, all ar· 
gament de l'esco lar ita t, justirical com u na mi llo r p reparació prc· 
profess iona l necessària . Tot això porta a l'a llargamen t de t'a
dolescència : la gen t madu ra gr:1cics a l contacte amb la realitat 
nova dels companys de treball i dc la relació amb ('alt re sexe, és 
a dir , d 'un t ipus de comunicació diferent de la viscuda en la fa
mília i l'escola, i on hom es pugui d'a lguna manera projectar de 
ca ra en fora. 

D'aques ta ma nera es retarden les responsabil itats del jove, cosa 
que provoca ince rtesa sobre e ls valors que van a servir en el futur 
i que s'agreuja, com hem vis t, per la manca de models de refe
rència que els joves tampoc no pe rceben en els adults ; p rovoca 
indecis ió i poques ganes de comprometre's. El mateix lloc educatiu 
(institu t, escola, univers ita t, e tc.) és vis t com un park ing, com un 
reducte dc marginació socia l, com és ara les presons, els refor
matoris, els psiquiàtrics, e tc. El s istema educatiu actual, enfront 
del qua l molts joves d 'insti tu ts s'ha n rebel'la t, reforça aqu esta mar
ginació : pe r un cantó afavoreix l'«emmagatzematge» dels joves i 
poder-los tenir allunyats i aïllats de la vida real , amb unes classes 
que són el regne de l'abstracció i sense cap re lació amb 1'expe
r iè ncia i la realitat laboral, tècnica o científica; sols s'aprèn e n 
llibres, molt poc directamen t en els Hacs de producció, en e l ma-
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teix estad i educatiu, i després es demana experiència laboral; a 
base d'avaluacions seguides, sovint no avisades, pe rò dures, es 
reprodueix a l'escola e l ma teix sis tema de rutina, de treball en 
sèrie, explotador i poc c reatiu de les empreses. La qüestió és tenir 
els joves tancats un temps llarg. 

La societa t, a més, ha posat a l'abast dels joves una sèrie de 
consums gratuïts, que els aj udin a compensar aques t tancament i 
aquesta «explotació •. El resulta t és que per a molt s joves el desig 
i l'horitzó immediat és e l binomi cscolaritat-consuJll (que acapa ra 
la majoria de llurs ·iHusions). 

Sembla llavors que l'ún ic que in te ressa el jove és fruir de la 
vida sense massa compli cacions, disposa r cada dia de més temps 
lliure, de més diner i de més energia per a poder gaudir, o bé a 
la discoteca, o mitjançant la droga, o la fuga de les màquines de 
córrer , o de «petits mon tres » o naus espacials fal sament fantasio
sos, etc. 

El sis tema ca pitalis ta actua l, en la forma política «democràti
ca», fa concessions, com és ara el reconeixement de fo rça llibertats 
privades , sobre tot als joves, com a substitutiu d 'una partici pació 
públ ica que e ls és negada. A tot nivell ens trobem amb una accen
tuació del privat: la llar familiar constitueix e l millor refugi per 
a fruir fa lsament del descans i de la tele, després del for t rit
me labo ra l, normalment en esta tges molt petits; el cotxe, utilit
zat sovint per a trajec tes curts i per una o poques persones; les 
vacances, el temps lliure, el terrenyo la caseta de fora, on hom 
pot desenvolupa r entre e ls seus, a n¡veH priva t, les seves ànsies 
de pro tagonisme i crea tivi tat; l'ascensor anticomunicatiu, els por
ters electròn ics, els electrodomèstics que ho solucionen tot indi· 
viduahnent O familiarment , etc. Si la nos tra societat nega a ls indi
vidus un protagonisme actiu en la vida pública i la utilització pú
blica de molts objectes, les persones no tenen a ltra sor tida que 
arreglar-s'ho a nivell priva t, a no ser que se'n prengui consciència, 
que es treballi per un altre mode l de societat o que d'alguna 
manera s 'anticipi a través de grups, cooperat ives, ac tituds solidà
ries, e tc., aquesta nova societat. 

4_ El narcissisme 

Molts joves experimenten interiorment una sensació d'impo
tència, de no pintar res, de no ser tinguts en compte, de no inter
venir a canviar res; tenen necessitat d'afectivita t, d'una «mare», 
que equívocament poden substituir per la droga o per la parella 
entesa com a refugi, i d'un «pare», que també poden substituir, 
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c\·asivamcn l, pel gu ru, l'ídol mus ical, de cinema o d'espor t, o, 
p itjor enca ra, de les bandes feixistes. Aques ta necessitat i vis ió 
hedon is ta de la vida, els joves la situen cada cop m és e n un pla 
intimista, en e ls dominis de Ja vida privada, que acaba convertint
los en Ull S cu ltivadors del propi jo, en un «mirar-se el melic » que 
pot arribar a una actitud rea lment narcissista . ((EL narcís és bri
ll ant, hedonista, fantasiós; ce rca la perfecció; anhe la l'au tosa tis
facció; im posa la seva visió del món; és manipulador dels amics; 
cerca ompli¡- amb contínues expe riències el seu buit interior; se 
li fa difíci l estima r i desit ja ser es timat; el seu sistema de valors 
osc iHa; no té sen tit de culpa; depèn contínuamen t de l'aprovació 
de ls altres; es preocupa en excés de la seva salu t; a rrossega l'ado
lescència; mostra un gran encant persona l; exhibicionisme en ves
t ir; té fantasies de ser una a ltra cosa, ( ... ) es mira a l mirall i diu: 
que bonic que sóc! ».l 

Es pot dir que en tre e ls joves, i potser també en tre els adults, 
a la nostra socie tat hi ha tendència a l retraïment, a retirar-se a l 
ni vell privat del jo, amb mostres d'apoliticisme i de desinterès 
per la vida púb li ca, i d 'una tendència al narc issisme. 

La religió dels joves 

Característiques principals de la re ligiositat dels jo \·es, en tesa 
en sentit ampli i e n força casos implíci tament: 2 

I. R essacralit z.ació de diferents àmbits de [a vida juvenil. Ens 
trobem que els joves ritua litzen, absolutitzen , d ivin itzen àmb its 
r ora de la vida quotidiana, i que, pe r això, SÓn capaços de donar 
iHusió i se ntit a l que és quot idià, com és ara: l'esport, la política, 
e l lleure , e l consum (ídols de l'esport, líde rs, fes tiva ls de joventu t, 
moto, cotxe, vestit. .. ). Tot a ixò es mitifica, es religiositza, obté 
un tracte privilegiat i pot se r cons iderat com a substitució fun
c iona l amb la qual s' intenta satisfer les mateixes ex igències que 
abans s'in tentava a tendre amb el sagrat. 

2. Actitud parareligiosa dels joves. Apareixen més explícita
ment la preocupació i la rece rca de la transcendència, se cerca un 
sagrat no immanent en ¡'exis tència, que se s ituï precisament més 
en ll à del biològic, de l social i de l'h istòric, com recÓrrer a expe
riè ncies màgiques o pa ranormals: astrologia, horòscop, parapsico
logia , ufologia, esp ir iti sme, ocultisme, in te rès per l'exorcisme, sec-

2. Vegeu l'article de Pere Codina a .Los j6venes, hOY D, . Misi6n 
Abierta D, núm. 4, 1979. 
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tes demoníaques, preocupació científica pels testimonis d'una pos
sible vida més enllà, religions orientals, meditació transcendental, 
s imbolismes religiosos, amulets , música religiosa, peregrinacions 
juvenils, s ilenci, e tc. 

3. Religió laica ell/re els ¡aves. Trobem també entre els joves 
la recerca d'una transcendència immanent a l'home i al món 3 

través d'una obertura a l misteri de l'existència, amagat i manifest 
en la natura, en la persona, en la totalitat. Aquesta actitud tant 
és viscuda per joves no cre ien ts que parlen del sagra t amb natu
ra litat, pe rquè té un lloc en la seva vida, ja que es plantegen també 
e l sentit de la vida, el destí de l'home (joves que participen en 
grups de reflex ió i de pregària cristiana) com per joves que han 
adoptat pràctiques ascètiques o místiques provinents de tradi· 
cions religioses orientals: budisme, zen, ioga o meditació trans
cendental. 

4. Sectes religioses a què els joves s'adhereixen: ((Movi ment 
cie Jesús», «Nens de Déu », «Campus Cruzacle por Crísto», ((Hare
Krishna », e tc. 

5. Tendència a accelltuar la dimellsió c0I11emplativa i espiritua
lisla de la religió, fin s i tot en el cristianisme. E l desplaçament de 
valors cie la nostra societa t, e l fet de passar de la prevalència del 
pol públic-universalista a l pol privat-individualista, s'ha reflectit 
també en la cultura dels joves, en la seva religiositat. De l'opti· 
misme dels anys 60: econom ia en marxa, figures rellevants (Joan 
XXIII, Kruscheff, Kennedy, etc.), les esperances del Concili, fins 
a la culminació del maig clel 68, s'ha passat a la recessió econòmica 
(crisi del petroli), la inseguretat, la incertesa i el pessimisme, i e ls 
joves són com la ca ixa cie ressonància de la crisi globa l d'aquesta 
societat occidental. Als anys 60 es posava l'accent en el compromís 
sòcio-polític, en l'encarnació necessària del cristià, però això xocà 
amb el catolicisme sociològic i amb es tructures amb el llast de 
molts segles; per això molts joves canviaren la mística religiosa 
per la política i d'altres passaren a l 'ateisme pràctic com a conse· 
qüència dels canvis culturals (més estudi, més esperit crític) o dels 
canvis econòmi cs (canvis en l'estructura del consum : cotxe, case
ta ... ). Però la seguretat econòmica i la divers itat d'ètiques tingue
ren com a resultat que molts que seguien l'Església es conver
tiren en autònoms, i l'Església perdé la funci ó de clonar norma
tiva social, tot passant, si de cas, a ser respectada només com a 
orientadora. Els anys 1974 i 1975 i més enclavant ens trobem que 
e l percentatge d'universalisme en la visió que els joves tenen de 
la societat, ha passat del 67 % e l 1968 a l 53 % el 1975, i a l 49 % 
el 1977 . Tocant al polític-religiós, així com els anys 60 s'accentua
va el polít ic, potser amb el perill de reduccionisme, avu i ens tro-
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bem que preval el religiós, amb tendències pe r illosamen t de fuga 
i evasives, que obliden tot compromís de tipus públic i la dimen
sió co muni tà ria de la re ligió. H i ha com una ànsia de segureta t, 
de refú s, d 'afectivi ta t, que molts troben i cerquen en la religió , 
en quelcom no racional, i q ue, a més, molts joves viuen fora de 
les ins tituc ions re ligioses trad iciona ls. 

Algunes pistes de treball pastoral juvenil 

Com a frui t de la refl exió crít ica sobre Ja nostra història social, 
de l'Esglés ia i dels movimen ts de joves, i de l'experiència pràct ica 
directa, podem aventurar-nos a exposar a lguns punts que són la 
formulació explíci ta de convencimen ts no d its , però sí descoberts 
en e ls movi ments existents prop de nosaltres, pel cap baix en la 
rea litat ca ta lana. 

Possiblement són punts o força discutibles a lguns o massa per
sonals d'a ltres, però certament són expressats amb la intenció 
d'anar aportant a l nostre t reba ll més e lemen ts que ens encaminin 
a lots vcrs una vertadera mad uresa i un reforçamen t de la nostra 
responsabilitat de no fer un tort a ls joves que tractem. 

En subratllem e ls següents: 
- Necessita t de ten ir e n compte ci territori on e ls joves viuen 

es mouen . 
- Necess itat de partir del med i ambient on el jove actua i es 

relaciona. 
- Captar les lliçons dels moviment s especialitza ts dels anys 

60 en aquest sentit, i de l seu estil pastora l. 
- Captar també la trad ició federa tiva del nos tre país i de la 

interrelació de moviments. 
- Treu re lliçons de la crisi dels movime nts especial itza ts to

cant a la manca d'una teologia de fonam ent, la ma nca d'una rela
ció eclesia l més àmplia, la relació amb els c ristian s adults i amb 
les altres insti tucions eclesials (parròquies, etc.). d 'unes celeb ra
cions assequ ibles a ls joves i realitzades c reativament per ells tot 
provocant així la comprensió més profunda del seu s ign ificat, i 
alhora compartides amb altres cris tians. En definitiva, tot el que 
es refereix a la transformació real de l'Església, de la que ten im 
al nostre entorn, fins i tot elaborant-ne una anàl is i i segui nt una 
estratègia u nitària per transfo rmar-la. 

- Unit amb l'anterior, partir de la real itat que l'Església for
ma part de la societat i que és una institució que sociològica. 
ment hi té una funció sob re to t de caire ideològic, n ecessària i 
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susceptible de canviar fin s a un cert punt. Dit d'una a ltra manera, 
partir del convenciment de la superació de la visió massa simpl is ta 
de la separació de plans o nivells (el temporal, l'espiritua l O sob re
natural). que afecta la manera de veure el capellà i el laic i la 
manera d'entendre el compromís del cristià. Tot partint de l'apor
tació del Concili i dels movi ments an teriors sobre l'au tonomia del 
civil i del sòcia -polític, cal treballar per unificar més pe rsonalment 
la fid elitat a J esucris t amb la fidelitat a l poble (per a molts a la 
classe obrera) i a tot l'home, pe r cons truir una Església popula r, 
realment fidel a l'Evangeli , propera a les aspiracions del poble, 
sense por de defin ir-se clarament i fins i tot polít icament, per un 
sis tema social radicalmen t diferent a l'actual, aquí. Estem després 
del pos/col1cili. 

- Caminar conscien ts que es tem en e l postfranqu.isme i en 
una situació d.iferent a l país, en la qual es demana a l'Església un 
nou tipus de respostes que cal descobrir, i també als moviments 
de jovcs crist ians, en la línia de la democràcia, per construir-la 
en c i pa ís i fer-la rea l a l'interior del moviment i cic l'Església, 
en una nova manera d'en tendre la relació reli gió-polí tica, ja que 
estem en una societat que vol ser pluralista i secularitzada però 
de forta tradició catòlica. I a Ca ta lunya, país del sud d'Europa, 
depenen t, amb un fort naciona lisme. 

- Partir també de la importància que té al nostre país la 
religiositat popular i de Ics seves possibi litats revolucionàries amb 
vista a la t ransformació de la mateixa Església i a l'estimulació 
del ca nvi de mentali tat i de l'acció positiva social i políti ca. També 
la re ligiositat popular neccssita ser canalitzada en e l desenvolu
pament del simbolisme re ligiós a les celebracions, evitant a ixí la 
possibilitat que es desenvolupi en línies dc fuga, evasives. espiri
tua lis tes, e tc. 

- Preparar, fin s i to t teòricament, a més de l coneixement di
recte, persones, accions i organitzacions, sobre les ideologies, pen
saments, filosofies i teories de la socie tat, de la h istòria i de la 
personalitat del nostre temps: marxisme, freudisme, Niestche. es
truc tura lisme, etc. , per no tancar el nostre cristianisme en ell ma
teix, per no convertir-lo en l'alternativa i en la solució o sortida 
global a totes i cada una de les preguntes plantejades en la nostra 
societat i als joves avui. Necessi tat, doncs, també dc la confron
tació, fins i tot en la interioritat personal, de la fe amb aquests 
corrents de pensament. 

- Pa rtir més del que exis teix sobre movimen ts de joves cris
tians al país, que no pas d'esquemes preestable rts, i possiblement 
caducats, o del que hi hau ria d'haver, ja que sociològicament el 
país ha canviat a causa de la demografia, la im migració, el pas a l 
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neocapitalisme de Ics multinacional s, que està assala riant molts 
sectors per culpa de l'ac tua l c risi econòmica, política i de civilit
zació. 

- Fer un treball de creixement en «bola de neu" , lot connec
tant i aglutinan t un reguitzell d'experiències, sovint aï llades pe rò 
molt va luoses, de pas tora l dc joves, i no tant a partir de principis 
prees tablerts o d'es tructures ja fe tes, en les quals s 'han d 'anar 
incorporan t e ls que vingui n. Sense perdre la defi nició cla ra del 
que ha de ser un movi men t de joves cris tians amb un estil deter
minat, cOsa necessària pe r ta l d'aj udar els mateixos joves a posa r
se en un lloc definit , crec que és possi ble anar canviant les es truc
tu res fun cionals, per afavori r precisament la connexió amb a lt res 
experiè ncies que enrique ixen e l procés i és necessari q ue trobi n 
una organi tzació suf icient ment flexible per a poder-hi incorporar 
el que e ll s, a vegades duran t bastants anys, han treballat. 
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DUES PALESTRES, UNA NOVA FITA 

ANTONI M. SERRAMONA 

El Departamen t de Pas tora l de Joven tut clel Cen tre d'Estudis 
Pastorals de les Diòcesis Catalanes ha celebrat per segona vegada, 
aq uesta primavera passada, una «Pales tra de Pas tora l dc Joventut ,., 

L'any passat ja es va convocar aquest debat obert i lliure -d'a
quí el nom cie Palestra- sobre e l tema genèric de la pastoral de 
joven tut, centra t en l'a nàlis i del moment des de la perspectiva de 
les dades qu e proporciona la psico-socio logia , tot afegint-hi lIna 
reflexió teològica ind icadora de Ics opcions que directamen t havien 
d'or ientar la tasca pastoral en aquest món. 

La pa les tra d'enguany, ev iden tmen t emmarcada en e l que han 
rep resentat les diverses assemblees diocesanes que a lgun s bisbats 
de Catalunya han celebrat recentment, ha concentra t la seva aten
ció temàtica en e l p rob lema de la ins titudonal ització de les dis
tintes formes de la pastor~1 de joven tut, particularment dels mo
viments. 

la represa dels darrers decennis 

Aquestes dues sessions ens proporcionen una bona quantitat 
d'e lements per a polsar l'estat ac tual de la pastoral de joves i 
marquen, d'alguna manera, una fita importan t d'aquest COITent 
renovat a casa nostra. En efecte, hom pot descobrir en aques ts 
darrers deu o dotze anys un fil de represa que ha anat descabde
llant-se fins a produir un esplet dc reali tats no gens menysp reable. 

Primer de tot fou la descoberta . Descober ta del jovent que 
sempre hi ha i descobe rta de la migradesa de les respostes pas
torals, per raons òbvies en aquells anys de la vida eclesia l i polí. 
tica del país. I juntament amb aquesta descoberta la volunlal de 
fl./ornar-1ti» . Noms de persones molt estimades, lla rgues i cons
tants sessions a l Departament del CEP ens van fer descobrir coses 
importan ts dels esforços que ens havien precedi t en la pastoral 
de joventut. Així van c rear-se nous ll igams en les generacions de 
joves capellans de les distintes diòcesis que avu i són a la base dels 
treballs i que formen un t ramat de coHaboracions no solamen t 
en el cam p específic de la pas tora l de joventut. Molt aviat aquest 
treball , que ja era fill d'a lguna nova realita t de pastoral especia lit,. 

72 



zada, va frui ta r en la repre~a de moviments i en e l na ixement de 
noves opcions. 

Hi ha una reflexió fe ta sobre aquesta època, enca ra que dis· 
pe rsa en moltes revis tes i lI ibres.-

Els temes que ini cialmen t centren l'a tenció giren a l'ent o rn de 
l'eva ngelització, la va lidesa i els lími ts dels med is especialitzats, 
med i i classe socia l, ci compromís polít ic, la revis ió de vida . 

Consolidació i enriquiment 

AI ritme de les ex igènci es de la realita t na ixent , va sorgint i 
consolida nt-se una infrastruc tura q ue és la pla ta fo rma actua l dels 
mov imen ts ex is ten ts. El Depa rta me nt del CE P continua aportant 
clemen ts teòrics de reflexió comuns a les di"crses reali ta ts. Els 
cons iliaris es donen una oca~ ió anyal de trobada genera l per a to ts 
els consi li aris de Catalunya i per a tots els moviments. Els movi
ments són r'econeguts :lIs diferents bisbats i creen la seva pròpia 
estructura de coordinació i les pròp ies trobades generals. Va sor· 
gint i fcnt·se un lloc la fi gu ra pastora l del consiliari amb el seu 
propi es ta tut ministe r ial. Es creen les delegacions diocesanes i 
consilia ries genera ls. Hi ha movimen ts q ue obtenen e l recone ixe· 
men t internaciona l com a movimen t d'àm bit nacional i fins hi fa n 
la seva a portació. 1 els d'àmbit ca talà són c ridats i reconegu ts pe r 
la CET, segons un model d iscu tible però no gens menyspreable 
que va iniciar-se amb Minyons i Guies, 

Un segon moment , doncs, es caracteritza sobretot per la conso
lidació de les experiències i s'estable ix una dis tinció no sempre prou 
cla ra entre mov iments d 'a ni mació i moviments de m ili tància. Poc 
a poc es cla ri fique n els à mbits d 'ac tuació, enca ra que s 'accentuen 
les pa rticula rita ts. AI mateix temps que un esquema potser exces· 
s ivament teòric i idea l no acaba de ma r'car la pauta, ens enriquim 

I. Basta repassa r els índexs de Ics revistes . Quaderns de Pastora!», 
. QÜestions de Vida Cris tiana . i . Quaderns d'Orientació Familiar., que, 
a més d'articles i cròniques freqüents , han dedicat algun número espe
cial a l tema. També cal fer rererència a les publicacions de cadascun 
dels moviments i als resums de les seves trobades, a la revista . Eina», 
als materials de Catequesi de confirmació, a l'aport ació de . Missa Jove» 
i a les . Fitxes Hora·3». I als ll ibres de D. Codina i B. Dalmau, La fe 
dels '70st res joves (testi moniatges de les trobades de Sta. Cecília, 1973. 
Publ icacions de l'Abadia de Montserrat, 1974, col. . EI gra de bla t. ). 
de R. Prat i Pons, Fe i Universitat d'avui (Ed. Nova Terra, 1977) i de 
Bonaventura Pelegrí, Joventut, fe i vida (col. .Saurí., 1980). 
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amb la pluralitat i l'originali ta t dc Ics diferen ts realitats. Neixen 
encara noves iniciatives en espais frontere rs, com és ara en el ter
reny professional o en el diàleg en tre ca tequesi i movimen t. 

Entre el desafiament de la realitat juvenil i 
la institucionalització de les respostes pastorals 

Les dues pales tres han volgut encetar ci tractament de temes 
d'abast més ampli que els que normalment ocupen cada conj unt. 
El fet de no ser cap òrgan de govern ni de coord inació de cap 
realitat particular li dóna llibertat, obertura i independència en· 
cara que li rest i una certa eficàcia . 

La temàtica de la primera ed ició ha estat e l desafiament que 
representa per a ls joves cris tians l'amplíssima i variada massa 
de joventut «que no tenim)t. Massa i minoria és un debat explíci t 
en les conclusions d'aquella trobada. Com hi és present, al mateix 
temps, la voluntat de romandre, créixer i incidir, no exclusiva
ment refiats de l'argument socio lògic o del suport ambien tal o 
estructura l, sinó més aviat refiats de la fe nua en Jesucrist, una 
fe indestriablement relli gada al compromís per la transformació. 
J encara amb una clara afirmació d 'autorcconeixement eclesial, 
amb la doble vessant del deure d'aportar a la com unitat àmplia 
i d'exigir-li suport i obertura a Ics noves sensibilita ts. 

A la segona palestra la qüestió cen tra l -certament més difícil 
i no exempta de perills- ha estat l'estudi del procés i dels models 
de la institucionalització dels moviments i dels conjunts. Sembla 
arribat el moment de conjuntar esforços, de manera que depassem 
el perill d'una certa parcialització en l'evangelització del món jovo 
així com lIna certa p rivatització de les adquisicions d'altri. Sem· 
bla que apunta la necessitat d'estructurar totes Ics real itats en un 
marc institucional ben enraonat que permeti lIna major incidèn
cia, un ma.jor creixement i enriquiment, un signe més clar d'ecle
sialitat, encara que sense perdre l'autonomia. 

No era funció de la palestra. dec idir un model organitzatiu, 
s inó assabentar-nos de la d ivers itat dels que funcionen tant a ni· 
vell civil com eclesial i tant en e ls àmb its locals com nacionals. 

Potser el m és important d'aquest segon debat hagi estat haver
nos desprès de la clàssica por a la paraula «institució» que ha 
frenat tants de passos en tants moments. Es tractava d'oferir a 
tots els agents de la pastoral de joventut una referència iBumi· 
nadora d'aquest nou pas que apunta. I no hi ha dubte que és un 
creixement. I si hi ha creixement és que hi ha vida. 

Barcelona, 30 de juny de 1981 
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CAMPANYA-ENQUESTA 

ENTRE ELS JOVES 

Origen i desenrotllament 

La prime ra etapa del moviment JOBAC (Joven tut de Barris Cris
liana), o ctapa d' iniciació (és a dir , dels joves dels 15 als 17 anys), 
ha endegat una campanya durant aquest curs pe r tal d' iniciar cap 
a l'acció, a més de la revisió de vida. 

Preocupa ts per la s ituació de desànim, e l passotisme i la man
ca d'il'lus ió de ls ado lescents i joves, i convençuts que nosaltres 
mateixos pode m clonar una resposta a aquesta s ituació, uns cinc
cents joves de barris de Barce lona , pobles i ci u tats de la perifè ria, 
i clel Baix Ll obregat i clcl Vallès Occidental, iniciàrem la campanya 
«Comencem ara e l nos tre ru lur». Així hem après a tira r endavant 
una activitat, ja que a l voltant nostre ens trobàvem gairebe sense 
possibil itats d'acció i cie realitzar compromisos pràctics de les re
visions de vida: com és ara, els sindicats es preocupen poc dels 
prob lemes dels joves (atur, treballs marginals ... ); a l'institut hi 
ha un amb ien t de «grupets )), se nse orga nització i amb poca parti
c ipació a la marxa general; als barris manquen locals de reu
nió, i als cen tres i a les associacions de vc'Jns norma lment la direc
ció correspon a ls g rans, i s i h i ha joves resulta que són més grans 
que nosaltres. 

El primer trimestre intentà rem incrementar la relació a mb els 
companys més propers, de l'escola, de l barri, del grup d'amics, del 
t reball, mitjançant un diàleg obert, per tal de descobrir les causes 
i lota l'amplitud del desàn im que afecta molts sec tors de joves. 
Posà rem en comú aquest t reball previ en d iferents trobades per 
zones i, a partir d'aquí, els responsables de la campanya per fede
racions elaboraren un qüestionari-enquesta. 

Di ns e l segon trimestre, a partir d'aquest qües tionari i d'algunes 
monog¡-afies més de tallades, pretenguérem anar més a fons i reco
llir així els resulta ts. No es t ractava d 'una enquesta que calia om
plir a base de creuetes, o s igui amb una voluntat totalment cien
tífica, sinó d'Ull ins t rument per a ocasionar un contacte personal, 
mitjançant alguna cita amb dos o tres joves; d'aquesta manera 
cada militant es podria fer u na idea suficien tment completa dels 
problemes d'aquestes persones. A la vegada intentàrem que, com 
una bola de neu, d'altres joves de fora del moviment també s 'ani-
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messin a fer l'enquesta a alguns companys. Així a la pràctica co
mençaven a posar-se en marxa, a po rtar una acció d'ofensiva con
tra l'apatia i el pessimisme en què possiblement estaven sumits. 

Resultats de 878 enquestes 

D'una manera resumida exposem el s resultats de les 878 en
questes recollides. 

1. Dades es tadís tiq ll es . 
Nombre de joves enques tats: 878. 
Sexe : No is : 379 (43,2 % ); noies: 499 (56,8 % ). 
Edat : de lS a 18 anys . 
Res idència: Barcelona (Trini tat, Roquetes, Ve rdum, Ciutat Mc

ri diana, Sagre ra, Clo t, Guinardó, Congrés , Sant Andreu, Bon Pas
tor, Poble-No u, Zona Franca i Port): 351 (40 % ); Baix Llob rega t 
(Molins cie Rei, Cas te llbisbal, el Papiol , Cornellà , Pa llejà, Espl u
gues, Sant Fe liu, Gavà , Viladcca ns, Sant Bo i, San t Vicenç, Rubí i 
Sant Cugat) : 350 (40 % ) ; Vallès Occidenta l (Terrassa, Sabadell i 
Ciu tat Bad ia) : 177 (20 % ). 

Activitat fonam ental: BUP: 516 (58,8 % ); Formació Professio
nal : 169 (.1 9,2 %); treball : 168 (19,1 %) d 'aques ts també estudien 
94, 10,7 % ); atu r: 19 (2,2 % ); EG B: 6 (0,7 %) . 

2. ProblelJles i ! ellòm ells. 
a) Sobre l'estudi (es fe ien preguntes sobre ac tiVita ts a l'es

cola, identificació amb els altres de la classe, problemes, mot iva
ció per a es tudiar ... ). podem resumir les res postes així : Els estu
diants no tenen consciència clara de la fi na li tat de l'estudi ni 
gaires ganes d'estudiar. Trobem desànim, manca de solidaritat, in
comunicació entre estudiants i professors, poques activita ts crea
tives en l'es tudi. També afirmen que la classe obrera té mo ltes 
dificultats per a realitza l"-se personalment a través de l'es tudi , ja 
que ho ha de compaginar amb e l treba ll (necess itat econòm ica 
[amiliar) i això es fa d ifíci l (no hi ha temps per a estudiar, sus
pensos, nervis , etc) . 

b) Sobre l'at Ll r i el treball ( l'enques ta es refe ria a les causes 
de l'atu r, com li afecta\·a, s i cercava treball i s i en len ia; com era 
l'ambient del treball , els conflictes en què es trobava, la relació 
amb els companys i els caps, etc .), podem dir que tots abundaven 
en la manca de solidarita t, en la por a perdre el treba ll (agafar 
el prime r que trobes sense poder escollir e l que t'agrada. i fer-lo 
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se nse ganes), en l'explo tac ió i marginació dels joves (treballs de 
neteja, de fer urecados »), en la impotència de la classe obrera 
davant el problema de l'a tur. 

e ) Sobre l'ambient del barri, ciu tat o poble, i les diversions 
i els amics , afi rmaven que h i ha un ambient força degradat: dro
gues, delinqüència, manca d 'higiene i de centres sanitaris, on la 
policia sembla més una força repressiva que no pas de vigilància 
pos it iva ; re ma rcaven també la ma nca dc locals pe r ll"obar-se els 
joves , e l desconeixement pe r pa rt dels veïns de Ja his tòria i els 
prob le mes de l seu ba rri O pob le. 

d ) Sobre els conflictes, les relacions i s ituacions en la família, 
responien tot enumerant una sèrie de qüestions candents : «el ma
chi smc » (les noies ha n de fe r les fe ines de la casa i ha n d 'arriba r 
més d'ho ra a la nit), incapacita t pe rsonal de cada membre per estar 
a tent a ls altres membres de la fa mília , problemes econòmics , ma n
ca d 'espa i pe r a conviure i com uni car-se, ma rginació dels joves e n 
la fa mília, e tc. 

3. Causes (l'aquests problem es. 
E ls mateixos enques tats a nare n fo rmulant e n la conve rsa alguns 

dels fac tors que e ls semblava que inci dien en els fenòme ns abans 
es mentats: 

a) De tipus personal : l'egoisme, la insolidarita t i les poques 
ganes de comp rome li-e's, la manca de capacita t pe r a adapta r·se a 
l'ambient, de confia nça i de cultu ra. La cris i d' iden tita t persona l 
i la despreocupació pe ls prob lemes dels joves per part dels adults. 

b) De tipus interpersonal: la re lació entre les persones impli
cades en el problema, la manca de diàleg, de confia nça, de com
prensió. 

e) De tipus sòcia-econòmic: el predomini dels interessos eco
nòm ics en el nos tre s is tema soci al capitalis ta , que fa que la nos
tra societa t s igui matct;ali sta i consumis ta ; la c ri si econòmica 
mundia l; la gra n diferència d e classes socials , que fa que , a la 
classe o brera , li s igui d ifíci l realitza r-se, es tudiar, perquè té pro
ble mes de subsis tència. 

d) De tipus sòcia-polít ic: esta r en u na socie tat violen ta, jera r
quitzada a tots ni vells (em preses, escola, fa mília) , de do m inants 
i domina ts , on e ls joves són uti litza ts pe r inte ressos d 'a ltri. 

e) De tipus sòcia-cultural : deshuma nització, massificació, tee
ni ficació, pè rdua dels va lors h uma ns fona menta ls: tendresa , comu
nicació, serve i; pè rdua del sentit de l que es fa , i del lloc cap on 
es va, pess imisme. impo tència davant el futur, manca de c reati
vitat en el treball. 
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4. Valors pOSlflUS que llJVlm els joves. 
Malgrat ser bastant lúcids en )a visió de )a realitat i presentar 

un panorama bastant negre, també hi havia a lgunes preguntes que 
aj udaven a descobrir e ls valors que enmig de les tenebres eren 
llum per a aques ts joves. En recollim algun>: ganes de lluit ar pel 
que hom creu just i per canviar la societa t, creure en la persona. 
en la vida, en la religió, confiar en un mateix, valorar les amis
tats, el diàleg en la família, parella i companys, considerar l'es tudi 
com un treball, senUr·se de la classe ob rera i tenir ga nes i iHusió 
per destacar en la lluita pel seu alliberament, reflexionar sobre 
els problemes viscut s: desig de trobar alguna cosa que et don i 
il'lusió per viurc ... 

Passos ulteriors 

Un cop recollits tots els resultats de les enquestes i després 
d'una trobada per federacions o zones, on compar tirem el treball 
fet, amb l'ajuda dels textos de l'Evangeli, intentàrem vcure com 
descob rírem Jesucrist present en la nostra acció, en la vida dels 
joves enques tats; també ens identificàrem a ixí a mb les actituds 
i va lo rs que Jesús va viure amb els seus: estar al servei de ls a ltres 
joves , projectar.nos a l'acció transformadora del noslre entorn , 
sortir de nosaltres mateixos, donar-nos.. Així amb aquesta expe· 
riència pràc tica , no sols verbal, projectàrem e l te rcer trimestre. 

En aquest trimestre intentem organi tzar per barris, c iutat s o 
pobles assemblees de joves per a fer conèixer, sobreto t als en
questats i a d'a ltres joves interessats, els resultats de l'enquesta, 
i explicar qui som , què fem, quines són les opcions fonamen· 
ta ls del nostre moviment, què es pot fer per «ataca r » la proble. 
màtica, a vegades fins i lot cruel, en què ens trobem i que hem 
expressat de ca l"a a l curs vinent. A la fi farem un manifes t amb 
els resultats i les experiències recollides, a més d'informar els 
mitjans de comunicació sobre la campanya, ja que ens creiem 
amb la responsabili tat que un treball suficientment significatiu, 
dels pocs que es fan entre els joves, arribi més a l poble, i també 
a ls nos tres elegits, per tal que lots prenguem més consciència de 
la gravetat de la marginació, provisionalitat i manipulació en què 
es troba el jovent. 

Tot ho volem fer convergir en una gra n trobada a l pa lau d'es· 
ports de Matadepera, el 21 de juny, on seran invitats els enquestats 
i altres companys. 
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Girona: llums i ombres 

Més coses sobre la Jornada 
diocesana de Pastoral 

Les darreres paraules de la 
c rònica que, des de Barcelo na, 
feia la Montserrat Albó (vegeu el 
nú m. 66 de «Quade rns», p. 96) 
són com una premonició o avís 
per n navegants. Diu textual
ment (els c roni stes ens ajudem 
mútuament, puix que no tenim 
s in dicat): «Ara lots desitgem que 
aquest esperit -es refereix a la 
Jornada conclus iva de l'Assem
blea Diocesana de Barcelona- i 
aques ta cufòl"ia ens donin forces 
pe l" donar una resposta autèn ti
cament cris tia na a ls problemes 
del nos tre temps. Amén». 

Que Dé u escolti aquest fervorós 
amén, amiga Montserra t. J::s el 
m a teix a mén que molts pronun
ciem fervorosament -amb un 
aire més escatològic que no pas 

festi u- a Girona . Un amén com 
c i de les velles melodies ortodo
xes, repeti t una i altra vegada, 
com el ressò del ca nt eclesiàs t ic 
del diaca: la jerarquia canta i el 
poble diu amén una i a lt ra vega
da «ilI saecu la saeculoru1'n». 
Amén . Una i altra vegada diem 
amén i , una i alt ra vegada, ens 
han ensarronat. Que aquesta ve
gada no s igu i aixÍ. Amén . 

Vo ldria tenir la fe d'en Joa
quim Gamis (no fa pas molt a les 
pàgines de l'«Avu i»). Voldria creu
re que aques ta vegada és la defi
nitiva. 

Amb tot hai g de dir - per això 
faig de cronista- que a Girona 
la poslassemblea diocesana no 
acaba de rutllar. Uns i altres es 
pregunten què ha passat, per 
quins camins s'ha perdut el gas. 

Un company em deia que la 
raó, ca l cercar-la en la realitat de 
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Ics p3rròquies. L'esperit de la 
Jornada Diocesana de Pastoral és 
una menja inadequada per a la 
majoria de fe ligresos que fre· 
qücntcn Ics nos tres pa rròquies. 
En general, el poble fidel no es· 
tà , aparentment, per assem
blees. O bé roman lligat a la mis· 
sa domini cal i quatre cosetes més 
i prou, o bé paSS3 de tot. I és 
que Ics respos tes que l'Església 
dóna als problemes del nostre 
temps resten en un to menor, i 
encara sobre c i paper. Si hi ha 
u n rector acti u, allí es faran les 
mil-i -una coscs. r. quan marxa 
aquest rector actiu, tol s'ensorra 
com un envà de canyes. La pas
toral - pastors i ovclles- està 
massa ben muntada. La parròquia 
(i potser l' Església) té més de ra
mat que no pas de poble. 

M'estic preguntant si aquest 
amic no té més raó que un sant. 
Voldria crcure que no, que és un 
pessimista consumat. Però .. i s i 
té raó? En aquest cas, que Déu 
ens ajudi a tolS. 

Potser m'he passat amb aques
ta en trada uCO I1 luocco'lO , ~i és 
així, us en demano disculpes. ] 
renovo el meu vot de fidelitat a 
l'esperil de la Jornada Diocesana, 
i ci meu vot de con fian ça i d'es~ 
pcrança en l'acció de l'Esperit 
sobre ci futur de l'Església. 

Bloqueig en el Consell 
Presbiteral? 

E I Consell del Presbi teri ja ha 
arrencat la seva volada (ho dic 
en sentit metafòric, no en senti t 
propi; vull dir que ja ha comen-
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çat, caram!). I aviat s'han mani~ 

fe sla t les discrepàncies pregones 
entre e ls seus membres. o és 
per res, però recordeu que ja ho 
havia previs t (vegeu el núm. 63 
de . Quaderns>, pp. 102-104). Sem
bla que el Consell ha d 'ocupar 
llargues estones de Ics seves reu~ 
nions en estèrils discussions doc~ 
trina ls. Dic ~sembla» puix l'her~ 

metisme és una de Ics caracterís
tiques d 'aquest organisme. Les 
desangelades notes que publiquen 
no volen dir ga ire res. Sort que 
funciona «ràdio macuto 'lO. Ma l a~ 

ment ra i si els capellans ens hem 
de trencar la barretina pensan t 
a veure en quins errors doct n 
nais ha caigut el company. Com 
pOL funcionar la pastoral si sem
pre està encotillada per la por a 
Ics crítiq ues dels inquisidors de 
torn! Un company cm feia adonar 
d'això, quan deia que no és pas 
estrany que ningú no reveli el 
que està fent , ja que tothom té 
por de Ics crít iques o, encara pit
jor, de les burles i els sarcasmes. 
No és pas estrany que domini la 
pas toral de l «ca mpi-qui -pugui" i 
de «a-casa-jo-sóc-l'amo'lO. Els cape
llans hem arribat a ser un con
junt de sants que ens fem contí
nuament la «sa nta punyeta 'lO els 
uns als altres. La tolerància no 
és, ni de bon tros, una de les vir
tuts senyeres de l'es tament cleri
cal. l ~así llOS Iu ce el pelo», com 
diuen els de l'a ltra banda de l'E
bre. 

Canonges - habemus» 

Onze canonges nous de trinca . 



Sí, ho heu senl il - llcgil- bé, 
onze! Tot un equip, vaja. Apa, no 
sigueu ma lpensats. No parlo d 'un 
equip de futbol. Pa rlo d 'un equ ip 
capitular. L'an tic ~ cabildo . neccs
s itava sa ng nova, tot i que el ma
teix Bisbe reconeix e ls seus mè· 
l'it s quan diu : «El sol fet d'aques
ta pervivència (es refereix a la 
del Cap ítol Ca tedral de Girona) 
li dóna una prestància encara 
més merescuda pel fet que, amb 
el s alt s i ba ixos naturals en qual
sevol ins ti tució, ha procurat man
tenir el cu lte litúrgic a la diòcesi 
a l'e nt orn del bisbe i ha dut a 
terme variades iniciat ives cultu
rals. » (.But lle tí de l'Esglés ia de 
Girona », maig de 1981.) Ad 11111 /

los 1l111los! 
Es comen ta per Girona que 

aquesta ha esta t una decisió ben 
pe rsonal i intran sfe rible del bis
be:. I no hi ha res a di r ; ningú 110 

li'n nega el dret. ] també es d iu 
que ha estat un ence rt unificar 
lot el clerica t de la Catedral. Sis 
bene fi ciats han passa t :l canonge. 

Finalment es comenta (hi ha 
altres comentaris més sarcàstics, 
però no se ria decent posar-los en 
lletres de mot lle) que no s'acaba 
de veure clar com un dels pun ts 
del Decre t Episcopal (decret de l 
d ia I de maig de 198 1) s'adiu amb 
la rea lita t . Diu e l punt J : «Elegir 
i nomena r sacerdots diocesans 
que, atenent primo rdialment les 
tasques diocesanes que ti nguin 
encomanades, fo rmin part del Ca
pítol Catedral ocupant les vacants 
ex is tents. » En tot cas, l'expressió 
.tasques diocesanes » s'ha d'en
tendre en un sentit ampli. En 

efec te, dels onze canonges nous, 
n'hi ha s is que ja exercien a la 
Catedral com a beneficiats. Els 
altres cinc són: un professor de 
dogmàtica, un curial, un delegat 
pe r a la formació del clerga t, un 
arxiver i un delegat per a la segu
retat social del clergat. Com a 
mínim ca l dir que són unes tas
ques diocesanes ben curioses. e.s 
cl ar que e ls capellans, en els 
temps en què vivim, no podem 
fi la r go ire p r im a l'hora de pa r
lar de tasques diocesanes. Tot
hom fa cI que pot i e l que les 
circumstà ncies li deixen fer . Però 
-deixeu-m' ho dir- també m'hau
r ia agradat poder llegir que e l 
bisbe hav ia fet ca nonge algun ca
r elià q ue treballés en una fàbrica 
o un tall er, o algun cons il iari de 
joven tut. I no em digueu que sóc 
un càndid, perquè m'enfada ré. 
Que no ho haurie n acceptat ? No 
ho sé; ca l demostrar-ho . 

La Pasqua Jove 

A les pàgines del Full Pan-o
quia! del 7 de juny surt un I"esum 
estadíst ic del que fou la Pasqua 
Jove 8 1. Si no vaig errat, aquest 
és el tercer any d'aques ta expe" 
riència g ironina tan singular, una 
mica sui ge l1 eris, però molt inte
I"essan l. Els participants foren 
620, de totes les eda ts; de menys 
de 18 anys i de més de 30. El 
grup més nombrós fou el com
près en t re 18 i 30 anys, 386. La 
me itat forma part" de grups esta
bles . La majoria, 73,2 %, estu
dian ts. Ens quedem amb les ga-
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nes de saber una dada molt no
table: el sexe dels participants; 
no ens d iu res de quants nois i 
quantes noies. Vinguts de totes 
les comarques gironines. Anima
c ió, grups de treball, racons de 
reflexió i vetlla pasqual \Iarga i 
pa rtici pada. 
Cal parm" atenció a aquesta rea
litat considerable; girar-s'hi d 'es
quena és una actitud absurda i 
mesell a. El bisbe Jaume ha com
près que és quelcom importan t i 
hi ha ass is tit cada a ny: ha p re
s idi t la ce lebració de la vetlla 

En un moment en què els jo" 
ves fugen en massa de les misses 
dominicals de les nostres parrò
quies, fa goig veure com es reu
neixen per celebrar una «missa 
llarga}}. Ens hauri a de fe r pen
sar. Què és e l que els joves re(u
sen de les nostres assemblees do
minical s? E l tarannà, la mise en 
scèlle de les celebracions? L'ac
ti tud dels adults que hi partici
pen? El mateix sen tit de la par
ròquia tradicional? La manera de 
fer elel capellà? 

Sigui el que sigui , una cosa res
ta clara: la parròq ui a tradicional 
no assoleix integra r les genera
cions joves; les re té fins a la dar
rera ca teques i ocasional. 1... des
prés, bona nit, dotze hores! Un 
desafiament pe r als pastoralistes. 
M'a treveixo a dir que o bé analit
zem a fons aquest fenomen, o bé 
ens espera un futur eclesial enca
ra més galdós que e l present. Es 
tracta de fer un cop de timó dràs
tic -Tarradellas dixit- en la 
marxa de la majoria de les par
ròquies. No ho veieu així? 
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La pastoral de conjunt 

Sobre el paper va ser la revolu
c ió de l pos tconcili. Encara recor
dó l'emoció tremolosa amb què 
els jerarques diocesans van rebre 
mon se nyo r Boulard, inventor de 
la pastoral de conjunt, quan va 
venir a Giron::t la dècada dels sei
xanta. 

La pas toral de conju nt ha es
tat , en bona part , un rracàs ar
reu. Però no cm vull moure del 
món de ls capellans de Girona. 

H i ha exce pcions, és cert; però, 
en genera l, aquest camp ra pena 
per la seva ineficàcia . (Jo sóc el 
primer de lamentar-ho i d 'entonar 
ci mell culpa , puix hi havia cre
gut. I segurament que no hi vaig 
posar tot c i que pod ia de la meva 
pa r t.) 

El b isbat està organitzat es
truc turalmen t en a rxiprestats, 
que són Ics uni tats pastorals de 
conjunt. Normalment cada arx i
pres tat fa una reunió cada mes ; 
un a reunió de capellans , vul l d ir . 
Pràc ticament tothom assisteix a 
les reu nions. Però la impressió 
és que en aquestes reunions tot
ho m parl a, tothom discu teix ... 
però tot hom es guarda els rocs 
a la faixa. E ls autèntics proble
mes no surten . l, si no surten els 
autèn tics problemes, mal poden 
sortir les autèntiques solucions 
pas tora ls. Segurament que a ixò 
no és culpa de la pastoral de con
junt; déu ser cu lpa dels mateixos 
capellans. 

I, què es fa en aquestes reu
nions? Es parla del que toca (el 
qüestionari), es mira de conèixer 
els darrers esdeveniments c1eri-



ca ls , L' ~ fan Ics bromes d 'ha bi tud 
1. . cnp a casa faltn gent. 

El s autè ntics problemes que te
nim i pa tim els capellans es t rac· 
ten e n un al tre tipus de reunio ns. 
Po tse r pe r això ha tingui ta nt 
d'èx it l'Opus a Girona. Una ciada 
per a ls sociòlegs. 

No sé s i això passa també a al
tres bisbats. Pe rò qua si posaria 
la m21 ni roc to t di ent q ue s i. 

La imp ress ió gene ra l que hOI11 
té a Gi ro na és que es c reen molls 
o rganismes que, sobre el paper , 
són exceHen ts; però q ue, a t'ho· 
ra de la veri tat , no serveixe n pe r 
a gaire res . Molts en tren en cr is i 
a l cap de poc; d 'a ltres s 'adap ten 
a la s ituació i va n fent la vi u-viu . 

L'edifici necess ita unn rdor ma 
in terior lolal; i ens limitem a suc
cess ius embla nquinats de façana. 
Tenim Consell cic Laics. Teni m 
Secre tariat de Pas tora l Fam ilia r . 
Dintre cie poc tindrem (s i no és 
que ja el teni m quan llegiu aques
tes ra l Iles - ai ! la pu ntualita t 
d'aquesta gent de «Quaderns») 
Consell Diocesà de Pas tora l. Es 
van fe n t passos cap a la c rcació 
d'un Equip Diocesà de Joves. Pos
s ib lement, en un futur p ròxim, 
t in drem un la ic o un equi p de 
laics com a de lega t d iocesà per a 
l' Economia. 

En un te rmini rela tivament 
curt us podré comunica r s i to t 
a ixò ha estat quelcom més que 
un s impl e emblanquinat de faça
na . 

Trobada d'organismes diocesans 
El dilluns de Pasqua Granada, 

dja 8 de juny, hi hagué a Ba nyo-

Ics la Trobada d'O rgani smes Dio
cesans. Després de quasi un any 
i mig de la celebració de la Jor
nada Diocesana de Pas to ral, sem
bla va oportú reunir els organis
mes que hi ha vien pa rticipa t i e ls 
que s 'hav ien c reat a pa rtir de les 
propos tes o conclus ion s, per fer 
un canvi d'i mpress ions i una re
fl ex ió en veu a Ita. 

L'assis tència fou p ràcticament 
to ta l -senya l de la bona fe de l 
pe rsona l. 1 bona part de la tro
bada s'csmerçà e n els diversos 
informes del grups. El fina l del 
matí i d l.! la tarda fore n ded icats 
a pregun tes sob¡-e els aspectes 
que hav icn queda t fa cos o que 
susci taven més int erès pe r pa rt 
dels assis tents. 

Aques tes pregun tes posa ren en 
evidència l'in terès d'a lguns sec
tors -minori taris, però amb for
ça fàc t ica- a sub rat llar la fide
lita t a la doct rina de l' Església. 
Pe r dam unl de tot ca l que es p re
diqui i s'ensenyi la doctr ina , to ta 
la doctrina ofi cia l, de l'Església . 
Pressionaven de valent. 

Els aspec tes catequè tics (la ca
tequesi parroquia l i l'ensenya
ment de la religió a les escoles) 
i els econòmics fo re n obj ecte de 
nombroses in tervencions. La con
cl us ió de les respos tes és que es 
fa el quc es pot i que hi ha una 
càrrega molt nota ble de bona fe , 
però manca decis ió per pa rt dels 
òrgans de govern pe r a na r c reant 
camins m issione rs . 

Fi nalment cal fe r no ta r la gran 
absència de ls tem es que preocu
pe n la gent dèl carre r: l'atur, els 
immigrats, etc. 
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Una t robada interessant des del 
punt de vista d'informació, pe rò 
molt clerical pel que fa a cont in
guts. Abans de fer una altra t ro
bada d 'aquest tipus pot ser cal
dria esperar que hi hagués altres 
realitat s diocesanes més compro
meses en cI nostre món, que po
guess in aportar una mica d'illu
sió als cris tians que volem una 
Església més pobra, desper ta i 
audaç, realista, activa i solidà
ria ... ta l com es demanava a l punt 
primer aprovat a la Jornada. O, 
s i es repeteix, crec que seria mi
liar dedicar menys temps a la in
fo r mació i més a concretar línies 
de treball. 

I cada tres anys (o cada dos) 
convocar el Poble de Déu ~Is 

que s igue m- a una Assemblea en 
la qual es pugui escoltar la seva 
veu. 

Els Consells pastorals 

Fruit, en bona part, dc la Jor
nada Diocesana ens ha entrat la 
dèria d e crear consells pastorals 
a les parròquies. Hem descobert 
la màquina de fer pipes. I que 
cons ti que ho veig com una bona 
. dè ria . _ Tant de bo que ho ha
guéssim descobert abans, al temps 
dc les vaques grasses del Concili. 
Pe rò, mal que s igui amb u n xic 
de retard -com semprc- ben
vinguda s igui aquesta «dè ria"! 
Pot resu ltar una c ina fonamen tal 
per a l futur de moltes comunita ts 
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c n s tlanes que es troben a un pas 
de cantar e l gori-gori (que és el 
pas immediat a la desaparició). 
Una comunitat que delega en uns 
membres la responsab ilitat d 'a· 
nimar l'acció eclesia l en un lloc 
concret, és una comunita t viva i 
amb perspectives de futur . I aj u
darà a posar molts capellans a 
rega . 

Segurament que en alguns llocs 
ja s'haurà fet ta rd . Però ca l salva r 
ci que q uedi, que encara és O"' o lt. 
A Girona -cal dir-ho com una 
bona notícia- hi ha n1011cs par
ròquies que estan endegan t la 
creació d'un Co nsell Pas tora \. I 
com a s igne d 'això, com a model, 
l'mtalogatum pril1ceps, el Conse ll 
Diocesà de Pas toral ja es tà a les 
pòrtcs. 

«Epilogo y coloquios» 

e.s possible que hagi arribat al
guna que ixa a la rcdacció cic 
_Quadern s», tol dient que la veu 
del cronis ta gironí no representa 
¡'Església de Girona. Us vull reve
lar un secret. Estigueu ben t ran
quils. La veu del croni s ta gironí 
-com abans la de l'inefab le (ine
fe ble?) Burxeta- no representa 
¡'Església de Girona . e.s un ressò 
de les profecies de sant Mala· 
quics i és finançada per l'or de 
Moscou. Ara ja podeu resp irar i 
envia r una nota a la Santa Inqui· 
sició. 

Quilli Pla 



Crònica de Mallorca 

750 anys de la nostra Església 

La crò nica avui comença pel 31 
de desembre de l'any passat. La 
nostra Església volgué commemo
rar l'acabament del 750 aniversa
ri de la restaurac.ió del cris tia
nisme a Mallorca, ja que si el 31 
de desembre de 1229 ent ra ren a 
Med ina Mayurka els c reua ts de l 
rei En Jaume, ci 1 r. de gener de 
1230 es co mençà e l culte cl' is tià 
a la nos tra Ciu ta t, entonant l'ac
ció de gràcies a la Mare de Déu 
dc les Victòries i oferint sufragis 
pels caigu ts a la guerra de la con· 
qui s la. soterrats a la vora del que 
seria conven t dominicà. 

Així, doncs, amb esplendorosa 
acció de gràcies la nostra Esglé· 
s ia celeb rà se t segles i mig de la 
seva decliva restauració -més 
endavant haurem de celebrar e l 
restabliment de la d iòcesi- el 31 
de dese mbre de 1980. De [e t, s 'a· 
conscguí a la nostra Seu una cele
bració viva i vibrant, tant per la 
part ic ipa ció de bi sbes i preveres 
concelebrants com per la del nos
tre pob le, que celebrà la fes la ja 
tes timon iada pel cronista Ramon 
Mu ntaner. El nostre bisbe con· 
vidà e ls a ltres bi sbes de les illes, 
Menorca i Eivissa, i els succes
sors dels bi sbes que partic iparen 
en la Conq uis ta de 1229: l'a rque
bisbe Aspàrec de Tarragona, i e ls 
bisbes Berenguer de Palau de 
Barcelo na i Guillem de Cabane· 
lles de Girona. Pres idí la so lemne 
concelebració el cardenal·arque· 

bisbe d..: Barcelon a. Narcís Ju· 
bany, acompanya t de l'arquebisbe 
de Tarragona, Pont i Gol, i dels 
bi sbes Teodor llbeda, Antoni 
Dcig, Josep Gca, Jaume Campro
do n i Francesc Planas, dimissio
nari d'E ivissa," No pogueren as
sis lir·hi l'arqueb isbe de València 
i ci bisbe mallo rqu f de Solsona, 
Miquel Moncadas. AI principi, el 
Cardenal de Barcelona di rigi a 
to ts una ent ranyable i històrica 
salutació i el b isbe de Mallorca 
pronuncià l'homil ia, de la q ua l cal 
subre txar aq uest pensament : la 
nostra Esglé ia no té cap més 
programa que e l de les benau· 
rances, segons l'ideal que e l beat 
Ramon Ll u ll -al Libre de Blal1-
qllema- proposa pe r a l'Església 
diocesana. 

Amb mo tiu d 'aquesta celebra
ció, es publicà un número extra
ord inari del Butlle tí del bisbat, en 
el qual, després d'una presenta
c ió del nostre bis be i de la seva 
hom ilia esmentada. hi trobam es· 
tudi s històri cs sob re la restaura· 
ció del Cris ti anis me a Mallorca, 
episcopologi majori cense. fill s il· 
lustres de l'Església mallorquina, 
vida relig iosa a Mallorca, missio
ners mallorqu ins, S ínodes i esta· 
bliment de parròquies. Un valuós 
inici d'història de la nostra Es
glésia, que tal volta pugui com
ple lar-se el 1986 q uan es comples
qui el 750 aniversari de la restau· 
ració pe r Gregori IX de la diò
ces i mallorquina. 
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Autonomia 

Tot a l llarg d'aquest any. e ls 
partits polítics, davant una ccrta 
indiferència general, s'han a nat 
descabdellant per l'avantprojecte 
d 'Estatut d'autonomia, que aquí 
110 s'anomena d'enlloc. VCI) i PSOE 

arribaren a un consens, susci tant 
ires del Partit socialista mallor
quí i de l'Aliança Popular. A Ics 
Pitiüses hi hagu..! la batalla forta, 
i , segoll::' el «senyor» local d'aque
ll es illes ge rmanes nostres, enca
ra no s'ha arribat al sostre que 
dc man3 la Const itució després cic 
l'expectant i esperada votació a 
l 'Ajuntament de Sant Antoni dc 
Portmany, dia 6 dc novembre. Se
gons ci senyor Abel Matutes , per 
faon s const ituciona ls no podem 
ni arribar a la via estreta dc ¡'arl. 
143. Ja sabem prou que els «a lian
cistes» no són gens autonom istes, 
encara que hagin guanyat a Galí
cia .. Però, a les nost res Illes, tot 
ha estat un segu it de baralles per 
la representació de les Illes -que 
tenen el seu consell insular amb 
prou autonom ia- a l Consell I n
terinsular. Membres dels partits 
UCD i PSOE de Menorca i Eivissa 
s'han revo ltat con tra el consens 
cuina t a Mallorca, i hi ha hagut 
expulsions i baralles a voler. La 
qües tió rau en s i les dues illes 
menors, Menorca i Eivissa - FOI-
mentera unides, podem, a l Con
sell ln terin sular, aturar els pcus 
dels mallorquins. Cada home, un 
vot, era el lema del PSOE, mitigat 
llavors per UCD. 

Tot ve del malèfic fe t provin
cia l que engendrà e ls recels d'ei -
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vissencs i menorquins contra e l 
«centralisme ma llorquí » que ve
nia de Madrid i n'era un eco, i de 
la dominació que grups i perso
nes caciquil s volen ma ntcnir a 
les illes menors. El poble vi u d'es
quena a tot això, i poc fan els 
nostres políti cs, a mb les seves 
bregues, per ta l que el nostre po
ble recobri la seva idenlilat lan 
adulterada. t.s un fel prou lamcn
Lable. 

Una bona campanya a favor de 
la nost ra Au tonomia, a mb bon ns
sessorament i seny, l'ha d uita a 
terme «Justícia i Pau » cie Mallor· 
ca. Pel juny d'e nguany organitzà 
conferències i estampà uns fulls 
amb e ls següents temes proll acla
ridors: «Autono mia: diagnòstic i 
tractament per a un poble ma
lalt» , «U na lli çó d 'hi s tòria », «Po
ble i ll engua», «Cultura popular 
i autonomia», «L'economia a Ics 
Balears i l'A utonom ia », «Autono
mia i solida ritat». Per a major 
difusió l'edició de ls rulls és bilin
gü e. 

«Vaiencianitzarn Mallorca? 

I ara m'acut parlar d 'aquest fe t 
Lambé lame ntable. Record que a 
l'estiu e l diari Avui publicava 
una cana d'un català tot esglaia t 
per l'animadvers ió del nostre po
ble a ls cata lans. No cal gene ralit
zar, però sí és ver que l'enves tida, 
que de vegades arriba a l'insult , 
es manifesta a les uCartas al di· 
rector » dels nostres diaris . L'am
bígua actitud dels nostres gover
nants insulars permet -de vega-



des nfavoreix- aques tes campa· 
nyes. Pe rò sempre surten vcus 
defensant la ca ta la nita t de Ma
llorca «tant si es vol com si no es 
vol >. El mateix senyor Abel Ma
tutes (Déu guard els seus sous! ) 
titlla de socialista i ca talan is ta 
l'avant-projecte d'Estatut. .. Hi ha 
rèmores que impedeixen la cor
recta i fe rma aplicació del decret 
d'ensenyament de la nos tra llen· 
gua. I mentrestant creix la con" 
fusió que mou sectors blaus i ui· 
tres a declarar una «independèn· 
cia» , per sotmetre's obedien tÍs
sims a les consignes despersona. 
litzadores. Però no us alarmeu, 
no som al cas de València , i pro
curarem no arribar-hi . 

No és ver que recordeu to ts 
aqU\!Sl a data? A Mallorca, més O 
menys tranquils, amb l'ansieta t 
(o l'expectativa, segons e ls casos) 
pròp ia d'aques ts esdeven iments 
de tan «exemplar» patriotisme 
(paraulotes incloses i tot). Però 
no tot fou calma, perquè aques ts 
inqu iets capellans dels primers 
dimarts, vet aq uí que treuen un 
paperot e l dia 9 de març: .Els 
bisbes arribaren tard ». Deien en
tre altres coses «Patírem i pat im 
la ve rgonya i l'angoixa de veure 
que la jerarquja no ha donat la 
respo ta valenta, clara i puntual, 
que la gravetat dcl moment de
manava .» Comparaven la tardan
ça i la feblesa dels bisbes en 
aque lla ocasió de no posar-se al 
costat del pob le i de la lliberta t 
(¿haurien perdut l'ocasió de po
sar-se vora e l poder triomfant?), 
amb les presses per avançar-se 
en temes: ensenyament -divor-

c i ... - que sembla que toquen 
més els seus interessos. Reconei
xen que el nostre bisbe és demo
cràtic, però la jerarquia no sem· 
pre es desmarca de les dictadu
res. Les conclusions eren molt 
dures: no sempre la veu dels bis" 
bes és la més propera a ,'Evan
geli ... , «que ¡"Evangeli és com
promís i risc i per ta.nt la PI"U 

dència , fe ta diplomàtica, és una 
jugada per a conservar el poder». 

La resposta sortí llampant i 
forla e l dia II de març : «Als pre
veres dels primers dimarts, con 
toda mi afecto y mi mayor tris· 
teza .. Era el bisbe Teodor que 
contestava. De ia que no podia ca" 
llar: «pOl"que si me callara, mu
cha gen te pensaría que decís la 
verdad. Y no, rotundamente no la 
decís». Diu que alt res vegades ha 
callat sobre escrits del grup que 
110 li han agradat gens, però que 
cre ia que havia de respectar la 
lli bertat. Ara no: «Vuestro escri
ta es abiertamente calumn ioso. » 
Afirma que ell, que seguí les reac
cions dels bisbes reun its el 23-F, 
pot afirmar que tots volien que 
es restablís J'ordl'e constitucio
nal. Defensa el comuni ca t que féu 
públic la plenària de l'episcopat 
dia 24 a l matí en defensa de la 
Constitució i la democràcia, i es" 
timulant ¡"esperança de futur. Ex
cusa e l retard per la confusió de 
noves que arribaven a la reunió 
l'hora ba ixa del di a 23. I cap do
cument de la Conferència no po t 
ésser redactat sense un coneixe
ment ple de ¡"assumpte. AI fina l 
fa una enèrgica correcció frater
na: apartau-vos de tota actitud 
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d'incomun ió amb la jerarquia per 
principis viscerals, assumits acrí
ticament ; no torneu a emprar 
aquest estil agre de qui se sent 
perfecte i està avesat a veure la 
busca dins l 'ull del seu germà; 
pe nseu que sou pastors del Poble 
de Déu i podeu fer ma l aprofun
d int divisions en el si de l'Esglé
sia i allunyant gen t de la jerar
quia; evitau e ls escrits sense fir
ma especificada; cons truïu e l 
Regne de Déu des de la comu ni ó 
i ci diàleg, 

Divorci 

Dia 23 de març també sortí un 
escrit signat per: Comunitats 
cristianes de Mallorca , Grup de 
preveres del s primers dimarts, 
Capellans de barriades, «Just íc ia 
i pau » de Mallorca. Resumint 
deien: Jesús no obliga per llei: 
convida per ex igència amorosa; 
dos que es casen troben de vega
des un cam í difícil, topen a vol
tes amb dificultats insuportables: 
trobam a faltal- una postura més 
fraternal en aq uestes s ituacions 
difícils ; «no creim que cI divorci 
sigui un bé en si mate ix », però 
hi ha situacions-lím it que poden 
provocar perjudicis irreparables; 
sembla inacceptable que s' impo
sin discriminacions als qui s'acu
llin al dret del divorci: «Divorci 
- nuHita t- que, per altra banda, 
J'Esglé~ia Ma leixa aLOrga.» Afir
men que és ignorar la realitat i 
la hi stòria (i la pràctica eclesiàs
tica actual, escandalosa a voltes 
en les declaracions de nuHitat) 
dir que el matrimoni «és, per 
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dret natural, intrínsecament in
di ssoluble ,. La defensa de la fa
mília no passa pel manteniment 
força t d'un vincle que ha deixat 
d'exis tir. El Govern té dret a le
gislar sobre la convivència civil. 
tt: Les condemnes del divorci són 
extremament contundents, men
tre les condemnes de la injustícia 
i l'opressió acostumen a ser genè
riques i dèbils .• Es declaren per 
la potenciació de la preparac ió 
dels batejats al matrimoni i de 
la cura pastoral per tal d'evitar 
les causes de la ruptura. 

Seminari I estudi de teologia 

Quant a vocacions al ministeri, 
sembla que hi un lleu i esperan
çador des vetlam en t. Enguany ja 
s'han ordenat 6 preveres dioce
sans i un altre s'ordenarà pel de
sembre. Hi ha 12 seminaristes 
teòlegs que es traslladaran a l'an
tic CoHegi majol- de La Sapièn
cia, ple de tradició luHiana, cul
tural i sacerdotal. 

Pel maig s'elegí el nou director 
del Centre d'Es tudis teològics, 
després d'haver-ho estat sis anys 
mossèn Manuel Bauçà, un del s ar
tífexs d'aquesta Instituc ió, agre
gada a la Facultat de Teologia de 
Barcelona. Es presentà una can
didatura coHegiada, ja que s6n 
tres els memb res del Consell di
rectiu. Fou e legit director mossèn 
Llorenç Alcina, fins ara Rector 
del Seminari , i e ls altres foren 
mossèn Gabriel Amengual i el qui 
signa aquesta crònica. Crec que 
e l treball en equip es pot parlar 



enda\:\!l t pe r a b :': de la prom oció 
intcHectual teològica de tot el 
nos tre Poble de Déu. 

~s prou significatiu que en· 
guany, al primer curs nocturn de 
teologia, la majoria d'alumnes 
són seglars, quinze en total. Tam· 
bé e n ci prindpi d'a quest curs ha 
començat a funcionar el cen t re 
pe r a universi tari s «Penyafort», 
que vo l ser un e mbrió de par rò
quia univers itària. 

Han con tinuat els cursets (dues 
setmanes) de formació penna
nent del clergat, enguany dedicats 
a la Teologia dogmàtica. La par
ti cipació no ha esta t gai re non1-
brosa. El curs vinent es ded icarà 
a His tò ria de l'Esglés ia i Pas to
ra l. 

Cal esmentar ta mbé la rr Set
m ana de Teologia , que e ls dies 9 
i 10 de nove mbre dirigí mossè n 
Rovira Be lloso sobre el tema «Fe 
i cultura ». 

Re ligiosos 

Hi ha hagut enguany molts de 
fets a la nos tra diòcesi que a te
nyen la vida religiosa. 

Primera ment el 27 de febrer se 
celebrà a Sencelles e l II cente na
ri del naixement i baptisme de 
Sor Franci na-Aina Cirer, fundado
ra a llà del convent de Ge rmanes 
de la Caritat, el procés de beat ifi
cació de la qual es tà fo rça avan
çat. 

Pe l mes de març tingué lloc un 
encontre ((controvertit », com deia 
el dia ri del d ia 24 , entre el bi sbe 
i la vicaria episcopa l d'una ban-

da, i els rel igiosos i religioses per 
l'altra. Sembla que no hi manca
ren espines, sobretot quan sorgí 
e l tema espinós dels CoBegis. Per 
cert que la Vicaria Episcopal aca
ba de ser renovada i és composta 
pel Vicari General, un prevere 
diocesà, un fra nciscà i dues re li
gioses . Això de l'entrada de dues 
dones en tan preclar organisme 
és un avanç i es prod uí - diuen 
que casua lmenl- en el centenari 
de la concessió del vot a les do
nes . 

Per l'estiu , i en concre t pel ju
lio l, els te rciaris fran ciscans (T. 
O.R.) tingueren capítol p rovincial 
a la Po rciún cula. En resultà ele
git el prime r provi ncial no ma~ 

1I0rquí, e l P. José Angula, un ma
dri leny que parla perfectament 
ma llorquí. A Lluc, els Missione rs 
dels Sa gl-a ls Cors elegiren e l P. 
Joa n Zubitcgui, basc, com a su
peri01- general. Els consellers són 
lOls mallorquins. I les germanes 
trinitàries - Congregació nascu
da a Ma llorca e l 1810- elegiren 
Ge ne ra l Sor Maria Camps. a Bar· 
cclona, els dies 6·7 d'agos t. 

Les re li gioses franciscanes, Fi
lies de la Misericòrdia, celebra· 
ren el dia 14 de setembre, a la 
parròq uia de Pina, on fOli funda
da la Congregació, el seu 125 ani
versari. 

Ta mbé s'ha celebrat el IV cen
tenari de Sl. Vicenç de Paül , dia 
27 de setembre, a l'església de la 
Mi ss ió, per part dels Paüls i de 
les Filles de la Caritat , i les nos
tres Germanes de la Caritat a la 
pa rròquia de Sta. Caterina To
màs, on s 'estrenaren uns «Goigs» 
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a SI. Vicenç, propis de la Con· 
gregació . 

l finalmen t direm que el cente· 
na ri franciscà s'inaugurà solem
nement a la Basílica de SI. Fran· 
cesc de Ciutat amb una Vigília. 
pres idida pel bisbe, que en un 
escrit seu ja havia remarcat la 
impo rtància de l'esperit i de les 
famílies fran ciscanes dins la his
tòria de la nos tra Església de Ma· 
llorca. També el bisbe ha escrit 
una exho rtac ió sobre e l Ce ntenari 
de Sa nta Teresa . 

Moments de pastoral 

Pel mes de j u I iol aparegué al 
B. O. del bi sbat e l Direc tori sobre 
e l sagrament de l'Eucaris tia. Hi 
ha una pa r t catequè tica i una 
norma pràctica. D'aques ta cal 
subrc txar la recomanació que es 
fa de prescindir de l'antiga disci· 
pl ina de l'estipend i a les m isses. 
Que es pregui , do ncs, pe r to ls e ls 
qui ho demanin , que la missa no 
s igu i exclus iva per a ningú (!?) , 
però. . . tanmateix el prevere pol 
perceb re nom és (això s í) la taxa 
fixada pel bisba t, que són 200 pes· 
setes. t S a dir que se suprimeix 
i no se suprim eix ... 

Falta a publicar e l direc tori so
bre Penitència, que la gent recla· 
ma pe r complir-lo o tirar pel seu 
ve nt, mai sc sap. Perquè els fruits 
pas torals del direc tori sobre Ma
trimoni més aviat han estat nega· 
tius, per manca d 'una clara cons
ciènc ia de la importància d'aquest 
moment en la vida dels cristians, 
i la fàci l condescendència perquè 
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els contraents triïn l'Església de 
moda i aquesta cobri, encara que 
el directori diu que no es pot co
brar. Ah! Però el mateix B. O. 
que havia publicat ci Direc tori , 
per pressions dels nostres econo
mi s lt:s , publicà ulla nota dient 
que les noces eren un moment 
preciós pe r a ida r l'economia de 
l'Esglés ia ... 

Des de l 1976 teníe m asse mbl ea 
diocesana per come nçar e l nou 
curs. Engua ny es va redui r a un 
dia, el 10 d 'octubre. Programa: 
tres ponènc ies sobre corresponsa· 
bili ta t (his tòrica, teològica i pràc· 
tica -aquesta la fé u e l b isbe-l, 
reunió pe r grups , mi ssa i fes
ta, que se mpre va bé pe r an ima r 
la cosa. Els frui ts? Ah , a ixò ja és 
una a lt ra qüestió. 

Sc segue ixen reunin t e ls Con
sell s pas to ral i presbite ra l. Reu· 
nions CII tenim a balquena, d'u
nions -com sc sol dir- no n 'hi 
ha ta ntes, i sob re to t no es veu 
cla ra una d irecció pastoral ben 
definida . El presbiteri va deba
tre a la seva darre ra reu nió (6 de 
novembre) tot U ll dia e l tema de ls 
nomenaments. Resulta que hi ha 
molta gent jub ilada, u na a ltra és 
incommovible, a ltres són fora de 
la diòces i i a l bisbe li res ten 150 
capellans per fe r no me nament s. 
La cosa, diuen q ue s 'ha d 'estud ia r 
per sectors. 

I altres noves 

Del 14 al 17 de setembre a La 
Porciúncula se celebrà el VII 
Simposi de membres de tribunals 
eclesiàstics, organitzat pe r la Uni-



versitat pon tifícia de Salamanca. 
El bisbe hi pronuncià el discurs 
d'inauguració. Cal destacar aque
lla recomanació que féu als reu· 
nits de fer transparent el rostre 
amable i misericord iós, proper i 
bondadós de Jesucrist , únic Se
nyor de l'Església. Per cert que a 
la premsa mallo rquina alguns se· 
nyors provisors i professors do· 
naren una imatge d'allò més pro
gressista i oberta. 

Ten im un nou Cantora l a la 
diòces i, des la passada primavera, 
en dues edicions, una de bilin· 
güe, i l'altra sols en català de Ma· 
llo rca. Sembla que e ls càntics es
tan tr iats amb molt d'encert. 

Dia 22 de setembre apa regué 
e l prime r número de «El dia», un 
nou diari palmesà que s'ajun ta 
als tres que teníem. e.s contro lat 
pel senyor Abel Matutes, dóna 
ga rrotada ve, garrotada va a Leo, 
encensa Aliança Popular. Afigu
rau-vos com és. Ah! A l'edi tor ia l 
del primer número prometia de
fensar e ls valors «de las socieda
des occidentales que t¡cnen en el 
humanisrno cristiana y en el ta
lante liberal su mejor tradición». 
La nostra llengua n'és gairebé ab
sent . 

Han reviscolat e ls . Curs iJIos. 
de Cristianda t deprés d 'una èpo
ca magra , en què fins i tot no 
tenien consi liar i. Ara e l bisbe ha 
nomena t un equip directi u de se
glars, presid it pel qui en temps 
del bisbe Hel'vàs ja hi treballà , 
mossèn Francesc Smlrez, i que, 
després d'una estada a Ciudad 
Real i a Madrid, retornà fa uns 
anys a Mallorca. 

Dia 31 d'octubre morí un dels 
poetes més anomena ts de Mallor
ca , que és pont entre l'escola ma-
1l00"quina (continuadora de Costa 
i Llobera , I Joan Alcover) i els 
nous poe tes de la postguerra. Se 
celeb rà el seu fun era l a una par
ròquia cèn trica de Ciutat en cas· 
te llà <e l can t era gregorià). Un 
bon grup, en senyal de p rotesta, 
sortí de l'església. La cosa ha tin
gut el seu eco als diaris . Primera
ment una carta llarga a «Diario 
dc Mallorca», ben documentada, 
sobre la doctrina pontifícia i les 
declaracions de la nostra diòcesi 
sobre l'ús de la llengua p ròpia a 
la Litúrgia, lamentava el fe t i la 
respos ta del rcc tor de la parrò
qu ia, que es defensà dient que 110-

més es deien en mallorqUÍ els fu
nerals si la famí lia expressament 
ho demanava . Hi ha hagu t un de
bat que sembla que no ha acabat, 
als diaris. Precisamen t ci senyor 
Carlos Garrido a «Diario de Ma
llorca. del 13 de novembre, a un 
article -signe ineq uívoc de la 
presa de posició del diari- a fir
mava que e ls «poetas ticnen vo
cación de universalidad ... ». Són 
«patrimonio de la colectividad». 
En Llorenç Moyà a ra ja no sent 
n i parla en ca talà o castellà. AI
ludeix a l'ús del llatí en temps 
passats. En defini tiva «el temor 
a la Tremenda Majestad, al Nu
men», és la base de to ta re ligió. 
No cm puc allarga r més en el co
mentari d'aques t escrit confusio
nari. Una alt ra volta s'ha demos
trat e l poc apreci social a la nos
tra llengua, l' incomplimen t de les 
normes diocesanes a les «grans» 
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parròq uies que tenen com anar· 
ma general -algunes exclusiva
de celebrar sempre en foraster, i 
la poca sensibilitat davant un fet 
tan clar com és el de la gran esti
mació que Llorenç Moyà sentia 
per la llengua que tant enaltí , 
també en la seva poesia re ligiosa, 
com quedà demostrat a un altre 
funeral que e ls homes de lle tres 
mallorquins li dedicaren a una 
aitra parròquia. 

l , per acabar, sembla que e l 
proper 27 de novembre el bisbe 
signarà el decre t de la restaura
ció de la . Causa pia lumana. 
-fundada a l segle XVI I i que ha 

Crònica de Tarragona 

Començament de curs 

Ja ha començat el curs 1981-82! 
I per tal de fer-ho segons les pro
postes del Consell diocesà de Pas
toral, assumides pel senyor Ar
queb isbe, e l 29 d'octubre va reu· 
ni r-se el Consell de Direcció amb 
els arxiprestos i el 5 de novem· 
bre ho féu amb els delegats dio
cesans de pas toral , i per a l 16 de 
gener hi ha convocat el ple de 
grups que han treba lla t el tema 
dels ministeris, la ponència del 
qual ja prepara l'esborrany a par
tir de les aportacions dels grups. 
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ti ngut diverses vici5s ituds- per 
aglutinar forces amb el fi de pro
moure el reconeixement oficial 
per part de l'Església de la sa nte
dat del beat Ramon Llull. Les 
pe rspectives fan bona cara per 
les consultes fetes a Roma, la cau· 
sa pot arribar a bon fi després de 
tantes temptatives inútil s. Corren 
al tres temps, l'opus luHià és mi
llor conegu t i apreciat, i qui el 
coneix no pot dubtar un momen t 
que e l creador de la nostra Hen· 
gua literària i el millor dels es
criptors catalans, per damunt de 
lot altre valor, era un sant. Amén. 

Pere L/abrés 

Sembla que ci Consell, convocat 
ad casufII per a aques ts blocs, ini· 
cia un tem ps de repòs. Molts 
grups s'han constituït en grups 
de catequesi a l'interior de Ics 
comunitats parroquials. i d'altres 
elllpraran materials que facilitarà 
la mateixa Delegació de ca teque
si. 

La Comissió permanent del 
Consell, que en una reunió anyal 
ordinària informarà el senyor AI'· 
quebisbe, vetllarà la marxa dels 
grups (fins a una nova convoca· 
tòria) i l'aplicació de les propos
tes. l encara sobre e l b loc dels 



ministeris laïc.:1.ls, dll'em que mos
sèn Joan Bestard, e l 9 de novem
bre, insist ia davant un grup de 
més d'un cen tenar de preveres, 
rcunit a la Selva del Camp i p re
sidit pe l senyor Arquebisbc , so
bre la necessitat de donar respos
tes pastorals a Ics qüestions reals 
d'avui. 

Trobada de consiliaris 
catequistes de Joves 

AI final d'octubre, a la Selva 
del Camp, hi hagué una trobada 
dirigida per Antoni Nello, profes
sor de Moral i rormador del Se~ 
minari de Barcelona, per tal d'a
profundir en algunes qüestions 
bàsiques sobre cI compromís mo
ral visc:.J t sego ns l'E\-angcli. La 
trobada es desenrotllà al voltan t 
d'aquest triple eix: celebració de 
la fe, relacions noi-noia i desafia
ment del medi. 

Institut de Teologl. 

ParaH elament als cursos insti
tucionals, que han començat amb 
empenta i força alumnat, l'Insti
tut de Teologia ha convoca t un 
curs de capacitació de professors 
de Religió, enfocat cap a la de
claració eclesiàstica d'idoneï tat, 
El curs consta de 300 hores per 
als professors d'EGB i FP, i de 
700 per als de BUP i FP 2. A l'in
terior d'aquest curs es desenvo
lupa un curset sobre «Fe i cuI
lura», e l qual, per l'in terès i la 
temàt ica, resta obert per a tots 

aquell s que hi vu lguin participar. 
Els responsables són: Josep Gi l, 
Joan Bestard , Ricard Cabré, Mi
quel Barbarà , Joan Monta là i 
Joan Curieses_ 

Assemblea dIocesana del MUEC 

Com a segona part de la troba
da de programació del MUEC pel 
juny, a l coBegi de San t Pau, va 
tenir lloc la trobada de comença
ment dc curs en què van parti
ci par la presidenta, Cori easano
va, i el consiliari general, Salva
dor Pié. En aquesta trobada va
ren establi r-se les prioritats del 
1l0U curs : aprofund iment de la 
memòria del Moviment i atenció 
a la iniciació i coordinació dels 
grups. Varen ser elegits com a 
responsables: Cinta Dalln , Maria 
Coll , Lluïsa, Irene Blanes, Mercè 
SUI-ith. Rafa López, con a secre
tari, i Francesc Esteso, com a COIl

si liari. El curset d'iniciació ja ha 
estat convocat per als dies 5 i 6 
de desembre. Desitgem que duri 
aquesta empen ta així com el bon 
treba ll realitzat, tant aquí corn a 
l'Assemblea general de l'Espluga 
de Francolí e ls dies 16, 17 i 18 
d'octubre. 

més ... 

Hi ha encara d'altres realitats 
com: a Vallbona de les MO:lges, 
la professió monàstica de la Mer
cè Manzano; e l 5 de novembre, a 
Tarragona, la consagració del 
temple de les Carmelites Descal-
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ccs, pe l senyor Arquebisbe; el 7 
de novembre, a Poblet, la partici
pació dels grups de R_ de V_ d'am
bient rural en una trobada d'àm
bit català; el vint-i-cinquè aniver
sari de la Fraternitat Cristiana 
de Malalts i Minusvàlids ... Tot 
plegat són signes que ens encorat
gen a treballar en una tasca pro-

Crònica d'Urgell 

Els fe ts de cada dia són una 
mena de comunicats de la meteo
rologia pastoral, apt., per a es
criure la crònica de «Quatre 
vents ». A través d 'ells hom polsa 
la vida de la diòces i. Per això cal 
tenir bon ull per a escollir aquell s 
fets més s ignificatius. Amb això 
vu ll dir que la tasca del cronista 
no és fàcil i la seva informació 
tampoc no és ni exhaustiva ni de
terminant. Som-hi! 

litúrgia 

El Concili va voler acostar la 
litúrgia a l poble : doc trina, llocs 
sagrats, ll engua ... Ara el poble 
- almenys una bona part- s'ha 
apartat de la litúrgia. Hi ha un 
ampli ventaU de raons, i no totes 
provenen precisament de la fe. 
Una petita part de culpa rau en 
la forma de celebrar aquesta fe. 
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gressivamenl eclesial i confron
tada amb l'Evangeli, tot esperant 
que el Nadal ens porti l'Espurna 
que abrandi molt més for t aques
ta rea litat. 

Tarragona, 13 de novembre 
de 1981 

Joan AnlOll Cedó 

A voltes una litúrgia inexpressi
va. A voltes unes celebracions de
gradades. S'ha abusa t de la prò
pia inic iativa, i a lesho res s'ha per
dut la di gnitat i l'expressivita t 
d'alguns s ignes. No sempre, però, 
ni molt menys. 

Sembla que la Comissió de Li
túrgia vo l donar una resposta a 
aquests desgave ll anàrquic. En la 
seva primera reunió dc curs re
clamà la coHaboració dels espe
ciali stes en art i música sagrada, 
programà l'edició de cants grego
rians i llibres litúrgics i actual
ment prepara una ponència sob re 
l'allar, la seu i l'ambó. 

Les adaptacions dels presbite
ris de les nostres esglésies s'han 
fet d'acord amb les normes de la 
litúrgia i del bon gust. La majo
ria, però no to les. També s'han 
an-acona1 bell s retaules i s'han 
construït altars de marbre bri
llant de coloraines en un conjunt 



romànic sobri i gris. Quant a la 
música, massa vegades unes me
lodies pobres i de ri tmes es tran
gers han arraconat totalment el 
gregorià, expressiu i senzill. Es 
clar, ara manquen especialistes 
d'art i edicions populars de gre
gorià. Pot ser arriba l'hora de t ro
bar i mantenir l'equilibri entre 
l'espontaneïtat i la norma, entre 
els cànons i la iniciativa personal. 
Seria re troba r l'a rt de la litúrgia 
vàl ida per a l poble que prega i 
admira la bellesa. 

Càritas: assistenta social 

Des del primer de novembre 
tols els diocesans poden disposar 
del s serveis d'una assistenta so
c ia l en la Delegación de Càritas. 
'::s la M. Maria Lu rdes Solans 
Morgó, re ligiosa de la Sagrada 
Família d 'Urgell, fill a de Ponts . 
Fins ara exercia profess ional
men t en una residència d'ancians, 
a Caldes de Montbui. Una a ltra 
reli giosa de la Sagrada Família, 
la M. Visitació Lorenzo, coJ-labo
rarà amb la M. Lurdes en els se r
veis de Càritas. Aquestes re ligio
ses far-an un gran servei a la diò
cesi, car hi ha moltes persones 
que acuden a Càritas per de-

manar una orientació, un consell, 
e tc. No es poden pas desatendre 
e ls serveis assistencials. 

Assemblea 

Aques t és e l tema de la vida 
diocesana . El 15 de novembre té 
lloc a Ja Seu d 'Urgell la sessió fi
nal de l'Assembl ea dels Cristi ans 
d'Urgell. Onze mesos de progra
mes, reunions , viatges... Però 
hom pot dir que s 'han assolit e ls 
fruits que calia esperar. Una par
ticipació en tusias ta: un total de 
3.000 cris tian s han reflexionat so
bre els diferents lemes estudiat s 
pels 296 grups que han arribat a 
la sessió final. Ha estat un mo
men L intens de vida cristiana. 
Ara s'ha de const ituir en norma 
e l que e ls grups apor-taran a la 
sessió final. Sense por, sense pre
judicis ni clerica lisme de cap me· 
na. Seria condemnar les comuni
LaLs al més tri st desencís apos
tòlic. Cal confiar que e l coratge 
que els grups han esmerçat en 
llurs treballs, ara e l tindran tam
bé els responsables de la pastoral 
en fer que la veu del Poble sigui 
escoltada i atesa a l'hora dels 
plantejamen ts. 

Antoni Mirabet 
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Des del País Valencià 

Sinode diocesà 

Comencem per la que és, sens 
dubte, l'efemèrides primera i prin
c ipal. El fe t e n s i mateix és ben 
importan t. Res ta, però, la incòg· 
Ilila de la seua acceptació i la 
consegüent pa rticipació, tant per 
pan dcl clergat com per part dels 
la ics. 

Hi ha sí mptomes que p resagien 
un èx it més avia t migrat. Reco
neix ia un vicari episcopal : «Sé 
q ue els cape ll a ns no s 'hi troben 
massa i Husiona ts. Tanmateix con
fi e en la seua "honradesa profes
sional".» No ca l cap comentari. 
I és que qui més qui menys es 
demana: què vo len i què poden 
aporl~r els homes que van frenar 
l'embml1zida re novadora del Con
ci li . [ a ixí, encara que els vicaris 
episcopa ls i el ma te ix arqueb isbe 
facen campanya de promoció no 
aconsegueixen despertar l'alegria 
i la iHus ió des it jada. 

Tot i que e l problema salta 
avui a ls amplis amb ien ts cleri 
cals i a ls laïcals inquiets, sembla 
que a Ics a ltes es feres de temps 
enrere ja no se'n fiaven , de reei
xir co m ca l. Altramen t, com ex
plicar l'ajornament del s ínode 
amb ci pre text de la vis ita del 
Pa pa? Més a viat calia esperar 
exacta ment e l contrari , pensan t 
que e l mateix Pontífex hi parti
cipàs. 

l, a propòsit del Pa pa i del Sí
node, una parleria que el cronista 
no ha pogut ra tifica r, però que 
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s'escau molt bé a l'amb ien t que 
respiren els actuals semina ri s tes 
majors, els quals havien acordat 
d'es t renar so tana pe r a rebre a l 
Papa. 

L'ajornament del Sínode amb 
Ull pre tex t tan fúti l vingué a do
nar la raó als qui veien en )a seua 
convoca tòria, més que una volun
ta t de revifamen t i renovació, un 
s imple motiu d'cn tre teniment. 
Com que aques t es podia obtenir 
amb l'afer del Papa, ca lia econo
m itza r l'a lt re. 

Quant a ls laics, el sínodc ha 
desperta t algun interès -no mas
sa- entre els sectors extrems ben 
pred isposa ts. S 'entén pe r «sectors 
ex trems » els tradiciona ls (adora
c ió nocturna, ca tequis tes . .. ), per 
una banda, i les com unitat s po
pul a rs , per l'altra. 

Resumint : amb tan poca iBu
sió , què cal esperar? 

Capellans I parròquies 

Sense tenir major informació 
de més en llà dc les nos tres rron
teres regnícoles, sospite m que el 
proble ma del servei parroquial és 
molt semblant pertot a rreu . Par
lem del que hi ha a casa nos tra . 

Ja fa un s a nys en a lgunes zones 
rurals (Valls de Pego - Marina 
Alta-, Va ll de Cofren ts, e tc.) on 
van coincid ir capellans joves, per 
raon s òbvies van intentar d'o rga
ni tzar-se comunitària me nL La je-



r"rquia, pe rò , el s féu plegar: per· 
què e l rector sigui a l'abas t dels 
fe ligresos cal que visca a la p ar
ròq uia. No pocs d'aquells cape· 
I!ans avia t acabaren amb llurs il· 
lusions parroquials i fins i tot 
sacerdo ta ls. Darrera ment la je
rarq uia ha volgut promocionar 
aquell p rojec te de la base: fer 
U' la rc:. idència (a Gorga, Ma r ina 
AlLa), on els rectors rurals de la 
zona visquessen a mb un cert rè· 
gim de comun itat 0, millor, en 
cum panyia. Aq uests ha n dit rai. 

I és que entre els capellans ru· 
rals, cada dia més difícils de t ro
ba r, cadascú ja s'ha organ itza t la 
vida, i no sempre d'acord amb 
e ls i ntl!r~ssos pastorals: I;) f r.ci· 
li t:lt dc desplaçament i les ocu
pacions ext rapastorals fa n que 
molls pobles no tinguen a ltre se r· 
vei re ligiós setmanal que l'est rie
t3mcnt sacramental i dOffi.inical , 
s i llevem les festes més assenya
lades. Gràficament s'ha comparat 
aques ts rectors amb e ls metges 
dc la seguretat socia l d'aque lls 
in dre ts. 

El problema, pe rò, del serve i i 
de la ded icació pas toral no és ex
clusiu d'ambients rurals. Les ciu
tats populoses, sobretot les in
dus tria ls, no estan millor ateses . 
I en aquest cas no és per mancan
ça de capellans. Posem per cas 
l' interior de la segona ronda 
(gra ns vies) de Ciutat de Valèn
cia: té m és de cen t capella ns (en. 
tre secu lars i regul a rs) per a 
menys de 200.000 ha bitants; però 
a ¡'ex traradi de la mateixa ciutat, 
hi ha capellà que es troba tot sol 
per a servir dues parròquies a mb 

un total de més de 25 .000 àn imes . 
I enca ra no és açò el que causa 
més adm iració, s inó e l fet que 
a lgu ns d'aquests rectors de la pe· 
rifèria, lOt i tenir la gent més di· 
fíci l i complexa des del punt de 
vist socio lògic , encara tenen 
temps per a fer a lguna carrera 
universitària! 

Massa sovint enca ra se segueix 
aquella trad ic ió segons la qual la 
coHació de les p a rròq uies es ra 
seguint uns criteris molt conc re ts 
que converte ixen la vida parro
q uia l del capellà en una espècie 
de ellt's lIs ¡'oHorum. A la im men
sa majoria dels nuclis rurals pe
tits (menys cie 1.000 h.) ar ribava , 
i encara i arriba, el missacant a nt, 
que sa p que aquell a és una «par
ròquia d'en trada » i que està d is
posat a no romandre-hi més d'un 
any, dos com a màx im . Amb 
aquesta pred isposició. quin pro
jecte de comunitat parroquia l hi 
va a menar i aninlar? 

La problemàtica parroquial als 
suburbis o barris indus trials no 
és més fa laguera. Passa t ja de 
moda e l capellà progrc o esquer
rà, avui no es troba la paraula 
que ca l per a comunicar la fe . l 
és que, ma lgrat e l «f;des ex audi
Iu», avui no s'en tén ni es pot cC). 
muniear una fe que no s iga vida . 
Potser per ací cal cercar les raons 
ú ltimes de l'a ton ia religiosa. Cer
ta me nt és impensa ble, i indesit
jable, una restauració o instau
ració de la vida parroquial t rad i
cional. La restauració, pe rò, o ins~ 
tau ració de comunita ts de vida 
cristiana és inajornable. I d'això, 
en som responsables tots. 
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Vicaris episcopals 

Els ha n can viat. De lloc. De 
n OLI S so ls n'hi ha dos, e n subst i· 
tució d'altres que no eren del gra t 
de l'autori ta t. La so rtida d 'un 
d'aques ts dos ha es ta t particula r
ment lamentada . Es tracta d 'un 
home piadós, de seny i s incer 
vers l'au toritat. Els qui estan més 
compromesos a acos ta ," el mis
satge c ri s tià a l pob le valencià res
surgen t ho lamen ten doblement , 
pe rò aq ues t sacerdot és un dels 
primers i dels pocs, fins a ra, que 
havia comprés que a aquestes 
contrades cal ser cristià en valen
cià. 

Els religiosos 

Potser c i que acabem de d ir 
semble una ximpleria. En to t cas 
és una ximpleria que la immensa 
majoria del clergat d 'aquestes 
te rres encara no ha comprès. I la 
nostra je ra rquia no es preocupa 
ni massa ni poc d' iHumi nar aques
ta vessan t del fe t c ristià. J:.s tanta 
la po r a l pode r de l 's fab/ is /I/ne,, f ! 
Aques t, a t ravés dels seus pode. 
rosos m itjans de com unicació, no 
de ixa passar d ia sense posar la 
go ta de verí a la convivè ncia dels 
valencians. 

La ma teixa actitud de mutisme 
ha man tingut la je ra rquia davant 
les bom bes q ue dar rera ment han 
somogu t, més e ncara, la socie tat 
valenciana. To thom ha troba t a 
fa ltar una paraula condemnant la 
violència i/ o adhe rint-se als actes 
o rgani tza ts e n d efensa dels drets 
humans - llibertat d 'express i6-, 
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com ara l'aplec de l tres d'oc tu· 
bre. Nogensmenys, és de jus tícia 
re marca r que e nt re les en tita ts 
que s 'hi van adherir hi havia a l
guna organitzac ió diocesana de 
Sogorb-Caste lló. 1 no fa estrany 
que a aquesta modesta diòces i 
-com hem dit altres vegades
es resp ira un a ire més bonancenc 
i sa nitós. 

Fins i tot a la mate ixa diòces i 
d'Oriola-Alacant, a menaçada de 
convc¡-ti r-se en un feu de l'Opus, 
gràcies a l recolzament cie l'ord i· 
nari, s'ha retorna t a la celebració 
dominica l e n valencià , a la seu 
de san t Nicolau . Que és b en poca 
cosa? Ni a ixò tenim a l «cap i ca
sal». 

Església I país 

Com pe rtot arreu també se ce
lebra ací e l centenari de la mort 
del pa l-c sant Francesc. Dc fes tes, 
dinars i pa rau les, no n'han fa ltat. 
«Volem franci scanitzar ci món », 
de ia a lgu n provincial d'obedièn
cia franciscana. No està mala
me nt. La veritat és que re li giosos 
i religioses tenen una in fluència 
m ll1 lma en la vida diocesana. 
Aq ues ta afirmació la fe m sabent 
que hi ha coses a mans de reli
giosos. Pe rò gosem d'afi rmar 
igua lment que sov int fu ncionem 
d'una ma nera mecànica, ru tinà· 
ria. Fa lta vida , saba nova a l'esta
men l re ligiós. Posa lS a assenya· 
lar a lguna excepció --és clar q ue 
n'hi ha-, e ns refe l"i rem a l'Es· 
cola de Teologia per a Laics (Es
Te.La). 



La gran massa de religiosos 
d 'ambdós sexes treballa en l'ense
nyament. I en aq uesta tasca no 
és gaire fàcil trobar diferències 
entre la feina fe ta per un treba
llador re ligiós i la feta per un tre
ballador laic. I és que en la tasca 
específi ca d'instruir, tant hi fa 
siga un , siga l'a ltre. També acf hi 
ha e l problema de la comun ica
ció de la fe. 

I ara vindria a conte de parlar 

Crònica de Vic 

AHeluia 

Si la crònica anterior, la comen
çàvem amb un to força pessimis
ta per l'escassetat d'ordenacions 
presbit era ls enfront de la mo rt 
d 'una colla de capellans, av ui 
crec que podem iniciar aquestes 
rat lles amb un ca ire ben op ti mis
ta. He posat a l'encapçalament 
un vibrant AHe luia! , i no penso 
que ningú em pugui titllar de 
triomfalis ta , perquè les coses bo
nes i que mouen a l'esperança 
va l la pena es mentar-les joiosa
ment. O s i no, ve ieu: A la passa· 
da tardor, a la di òces i de Vic, 
s 'han o rdenat 4 sacerdots i 2 d ia
ques. Oi que l'ocasió s'ho mere ix? 

Comencem per Torelló, on, a fi
nals de setembre, en Cinto Es pejo 
; Pestaña rebé la unció sacerdo-

del problema plantejat a la jerar
quia: el del personal per a l'en
senyament de l'<<assignatura >> de 
religió i la seua retribució. Les 
arques de l'arqueb isbat s'han res
sentit força per aquest concep te, 
i els responsables de les finances 
arx.idiocesanes cerquen de posar
hi remei . Però d'açò ja en parla
rem. 

J. Ullis Sa/1chis 

tal. Encara que fill de Jaén, ha 
passat molta pa rt de la seva vida 
a Vic . Està ficat en molts camps 
de la pastoral juven il , com és ara 
l'escoltisme, e l moviment júnio r, 
els joves de l'Hospitalita t de Lur
des, i fa classes al seminari. Els 
caps de setmana col·labora en la 
parròquia de Sant Feliu cie Tore· 
tió, ja des de l'època diaconal. 
Ah, i també toca la gu itarra ; per 
això, dedicats, a e ll, emmanllevo 
uns versos d'un poe ta nostrat 
que, clement , me'l s ha de ixat: 
«Embriagat a l'ombra d'una par
ra / desve ttlaré l'aurora amb la 
guitarra / i aviaré els ocell s del 
meu farcel!. » Cinto, endavant i 
fora ! 

A mitjan octubre fou o rdenat 
en Josep M. Grané i Al/arriba, ~ 
Santa Maria d'Igualada . El nou 
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capellà és fill de Sallent , ha tre· 
ballat en parròquies del Bages ; 
des de fa un pa rell d'anys ha exer· 
cit e l diaconat en aquesta parrò
quia d' Igualada . Sobre les voca· 
cians ha dit: . No podem ser uns 
optimistes ¡Husos, però tampoc 
derrotistes ni profetes de ¡nais 
avcrany~. Hem dc ser oberts a 
l'acció de !'Espcrit. » Exacte. t::s 
el que jo volia expressar, però ell 
ho ha dit millor. Ho subscric. Fc
licitats! 

Segueix en la llista el Sr. Josep 
Pla i Casasayas, que rebé l'orde 
del presbiterat a la Seu de Man· 
resa. Heu notat que hem escri t 
Sr. a l davant del nom, i és que 
aquest nou sacerdot és un cas 
singular. Primer, perquè és un se
nyor vidu, amb fi ll s i un reguit
zell dc né ts, que als seus 68 anys 
ben conservats ha rebut e l sacer
doci. I després, perquè ha estat 
fins fa poc Degà del Col·legi de 
Procuradors dels Tribunals de 
M anresa . Ell ha manifestat que 
«no ha estat una vocació nascuda 
per ge neració espontània, sinó in
tuïda des de fa molt de temps». 
Cal dir que en la seva jovenesa 
es tudià humanitats i filosofia al 
seminari de Vi c, i després plegà . 
Per això la seva ordenació és com 
una mena de «re torn als orígens ». 
Benvingut! 

A la parròquia de Campdevànol 
-al Ripo llès, per més detalls
fou ordenat prevere en Marlí Vi
llares i Ferndf1dez, de la congre
gació salesiana. e.s natural de 
Lleida, i compagina la seva do
cència al col'legi dels sa les ians de 
Ri poll amb la coflaboraci6 a les 

100 

ac tivitats parroquials de Campde
vànoL Per tant, també és un agent 
pastoral del bisbat i com a tal el 
sentim ben vinculat a les tasques 
eelesial s comunes. També, benvin· 
gut! 

Finalment, dos diaques, orde
nat s a Igualada. En Cades Que· 
ralt i Muncunill , de Calar, ha in
tervi ngut en movi men ts juveni ls 
i ara és coHaborador de la par
ròquia de Campdevànol, també. 
I l'Esteve Humet i Climen t, na· 
tural de Terrassa, que després de 
diverses ac ti vitats apos tòliques , 
en l'actuali tat és membre de la 
comunitat del Mas Blanc, prop 
de Centelles, sensible a la solitud, 
dedicada a la pregària, i oberta 
a l'acolliment. 

Remarquem que a totes les or· 
denacions hi ha assistit una mas
siva afluència de cristians, també 
jo\'en t, en un fl'an c ambient d'a
legria i optimi sme. 

Bé podem di r que el bàcul de l 
Bisbe Ramon ha tre t flo rida 
aquesta tardor. L'Església que ca· 
mina a Vic se'n fe licita. AHeluia!, 
perquè el Senyor continua fen t 
meravelles! 

Mort d 'un missioner 

L'altra cara de la medalla fall 
la mort sob tada de Mn. Barto· 
meu Pelforl i Rojas, missioner 
diocesà a Rwanda. Víctima d'un 
atac de cor, morí a Santpedor, 
d'on era fill, als 44 anys . Des de 
fcia tres anys era a Rwanda tre
ballan t en la misió diocesana on, 
a més d'escampar la bona nova 



de l'Evangeli , ensenyava a ls na
dius pràctiques d 'agricultura i ra
maderia, construl'a escoles i feia 
molts passos amb ¡'eina a la mà. 
H avia tornat de l'Africa per una 
temporada de vacances, i Déu , de 
cop i volta, se l'ha endut a les 
vacances e ternes al cel. El record 
d e Mn . Pe lfort perdurarà a Vic, 
on havia exercit el sacerdoci a la 
comarca de l'Anoia, i a Rwanda, 
pe r a fer més estrets els llaços de 
germanor en la fe . Reposa en la 
pau de l Senyo r. 

Nou Consell presbiteral 

T un bon dia a la pàgina 320 
de l Butlle lÍ del Bi sbal (octubre, 
81) aparegué una llista de vint-i
un noms: eren e ls membres 
- nat s, designats i c1egils- del 
nOli consell del presbiteri dioce
sà. Reco rda rem que , en comen
çar "estiu, s'havia fet la convoca
tò ria reglamentària de votacions 
pe r a elegir els nous membres; 
però, ja se sap, amb l'arribada dc 
les vaca nces, les sortides i la ca
lor que duu a la indolència, la co
sa passà molt de relliscada. I de 
cop surt la Ilisla dels escoll its. 
Quanta gent va votar? Quans vots 
tingueren e ls nomenats? De to tes 
maneres, benvin guts i ben t ro
bats! 

Posant mans a la feina, a mit
jan novembre, el renovat senat 
diocesà féu la primera reunió, 
que COITcspon a la sisena etapa, 
a l lloc de costum: el santuari de 
La Gleva. Fou més aviat una pre
sa de con tacte i no es prengueren 
d ecisions transcendentals. E l b is-

be Dr. Masnou, després de donar 
la benvinguda als nous membres, 
digué unes paraules per a remar
ca r la situació complexa en què 
vivim i alentar al treball pastoral, 
en especial en e l camp de la jo
vcntut. 

Més e n lI" , i en success ives reu
nions, ja tindrem ocasió de co
men Lar-ne els acords. De moment, 
e l consell del Presbiteri torna a 
caminar. 

Economia 

L'economia diocesana fa temps 
que va en doina , s igui dit en el 
millor sentit. Els darrers mesos 
Ioles les parròquies han hagut 
de presentar un ex haustiu infor
me bo i omplint una colla de fit
xes sobre inventaris de terrenys, 
edifi cis , béns naturals, subjectes 
passius ... i una sèrie de dades i 
noms tècnics i oficials. Es veu 
que l'Adminis tració urgeix per a 
una clar ificac ió dels béns de l'Es
glés ia. r això és bo. La feina gros
sa, la tenen les oficines del bis
bat amb tant de paperam i tantes 
xifres . Tal amb tot, és bo que, 
d'una vegada per sempre, es posi 
en clar to t el patrimoni artís tic 
i econòmic de l' Església. Si arri
bem aviat a l'autofinançament, 
donare m per ben emprats tots els 
maldecaps. 

Calaix de sastre 

Aquesta úllima part de la c rò
ni ca comprèn a lgunes notícies 
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abocades pel broc gros, sense cap 
prelació ni preferència. 

Diem que a Manresa s'ha obert 
una Escola de formació de cate
quis tes amb la finalitat de poten
ciar i aprofundir la formació cris
tiana dels qui treballen en la ca
teques i parroquial. Ha estat aus
pi ciada pel Cen tre de Pcnsamenl 
Cristià ,q ue enguany continua e ls 
cursos de teologia iniciats l'any 
pasa t. Passem a Prats de Llliça
nès, que es proposa celebrar amb 
en tusiasme ci centenari del San
tua ri de la Verge de Lurdes, e l 
més <l!l li c de Cata lu nya, ed ifica t 
e l 188 1 i obert a l cult e el 1882. 
Fem esmen t que a Torelló, i en 
concret al veïna t de M ont serrat, 
s 'ha fet la inauguració de la nova 
església, aixecada des dels fona
ments per una bona colla de 
veïns volunt aris; l'acte aplegà 
més d'un miler de persones en 
un boni c ambient de joia popu
lar. Oi que va l la pena dir avui 
que s'ha fet una església nova? 
També ca l esmentar que a N avar
cles s'ha obert una nova escola 
parroq uia l, amb l'ajut de tot el 
poble, cosa molt necessàr ia per 
a la salut de la socie tat. Pe r aca
bar mencionant que a Vic ha co
mençat el nou curs l'Escola de 
Teologia. Ja fa fo rça anys que 
fun ciona amb professors de reco
neguda vàlua . El te ma gene ral 
d'enguany és «L'Església celebra 
l'evangeli». També direm que la 
causa de beatificació del Dr. Tor
ras i Bages va e ndavant. I, per 
acabar, que e l Full diocesà --en
cara tridimensional amb Vic, Tar-
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ragolla i Solsona- ofereix uns 
documentats art icles obre l'Es
glésia a casa nostra, on el conegut 
historiador Mn. Antoni Pladevall , 
que ha resseguit Catalunya pam a 
pam, fa la his tòria dels principals 
passos i esdeveniment s eclesia ls 
a l nostre clar, xa mós i autonòmic 
país. 

Les darreres línies s6n pe r dei
xar constància dc la peregri nació 
de l bisbat de Vic, a Montserrat , 
en aq ues t any de l cente nari. Unes 
tres mil persones pujaren a la 
santa muntanya, ass is tiren a la 
so lemne concelebració pres idida 
pe l bisbe Dr. Masnou amb una 
cinquantena de pre\'eres, ofrena· 
ren comarca l men t els fruits de la 
terra i del treball . i reberen la 
salutació de l'abat Cassià. Tot en 
un ambient senzi ll i cnmig del 
tritlleig fes tiu de ca mpanes, to t 
fent país i Església. Com que som 
d'un bisbat petit. no vàrem sortir 
a . Crònica 3»; per això aquí us 
ho fcm saber. 

De lo t el que he dit , tal volta 
algú en tregui que al nostre bis
bat lot va com una seda i que 
es taquem e ls gossos amb llon
gan isses (de Vic, és cia!'!). Res 
d'això. Passa com a to t arrcu: hi 
ha problemes, tensions, fallades; 
però bé hem de donar peu a l'es
perança. Més que més quan es
tcm a pun t d'en trar en un any 
que ficarem la pilota a l'olla gros· 
sa ... per a llò del Mundial 82. 

Vic, a la meitat d'un Ho vem bre 
de secà. 

Xa vier Coll 



COL.LABORAOORS O'AOUEST NOMERO: 

Ramon Cabana (delegat diocesà de jovontut, Solsona). Gaietà 
Casacuberta (consiliari general de la JOC, Barcelona). Cori 
Casa navas (presidenta del MUEC Català, Barcelona). Joaquim 
Cervera (membre de la Delegació diocesana de pastoral de 
joventut, Barcelona), Pere Codlnachs (consIliari d'Hora-3), Ra
fael Colomer (responsable del Centre Juvenil .Martf Codolar-, 
Barcelona), Maria Corominas (estudiant de periodisme. Sol
sona) , Alfreda da Fansaca (secretària de la Comissió europea 
MIEC-JEC!' BrusseHesJ, Josep M. Font (secretari general del 
Servei de Colònies de Vacances, Barcelona). Enric Grases (con
siliari del MIJAC, Barcelona) , Josep de C. Laplana (consiliari 
de Trobades de Joves de Montserrat) . Ramon Prat I Pons (dele
gat diocesà de Pastoral de joventut, Lleida) , F. Xavier Rolgé 
(de l'equip de SIPAJ, Barcelona), Genis Samper (consiliari ge
neral de l'Escoltisme Catòlic a Catalunya. Barcelona). Antoni 
M. Serramona (delegat diocesà de Pastoral de joventut, Bar
celona). Ramon Solé (delegat diocesà de Pastoral de joventut, 
Urgell), Josep Soler Llopart (consiliari diocesà de JOBAC, Bar
celona) t Josep M . Totosaus (dIrector de .Quaderns de Pas
toral_) . 

CORRESPONSALS: 

Joan A. Ced6 (Tarragona), Xavier Coll (Vic), Pere Llabrés (Ma
llorca). Antoni Mirabet (Urgell). Joaquim Pla (Girona) i Joan
L1u ls Sanchis (València) . 



MaterIals del CEP disponibles 

DE LA REVISTA «QUADERNS DE PASTORAL» 
52. L'Església en la represa de Catalunya (113 pp., 150'- ptes.) 
53. El cardenal Vidal I Barraquer (130 PP .. 200'- pte s.) 
54. Fer cristians conscients I responsables (90 pp., 150'- ptes.) 
55. Cristians en el món (95 pp., 150'- ptes.) 
56. Cristians entre els marginats (92 pp., 150'- ptes.) (exhaurit ) 
57. Apare llament I matrimoni (BB pp., 150'- ptes.) 
58. Moment present de l'Església catalana (1 13 pp., 200'- ) 
59. Entre el desencant I l'esperança (103 pp., 150'- pte • . ) 
60. Taizé: una interpretació (61 pp ., 150 ptes.) 
61. Damià Estela, testimoni d'excepció (81 pp., 150'- ptes.) 
62. Assemblees a l 'Església catalana. (104 PP .. 150'- ptes.) 
63. Pastoral i llengua cata lana (113 pp., 150'- ptes.) 
64·65. Vida de fe I presència en el món (14B pp., 250'- ptes .) 
66. Pregar amb el poble (IDB PP .. 200'- ptes.) 
67. Mossèn Antoni Batlle (IDB 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'- ptes .) 
2. Els cristians i l'escola. per J. M. Vila seca Marcet I J. M. 

Totosaus (65 PP .. 100'- pte s.) 
3. Pregar en un món secularitzat. per Joan llapis (40 pp .. 

100'- pte s.) 
4. laics amb missió pastoral, per Fermf Casal. Casimir Martl 

I Ramon Prat (2B PP .. 50 '- pte s.) 
5. Cristians entre els marginats: recull de testimonis (48 pp) 

(exhaurit). 
6. Aparellament I matrimoni (26 pp., 50'- pte s .) 
7. Acolli r els divorciats a l'Església. per J. Huguet (22 pp. 50 '-) 
8. El moment present de l 'Església Catalana (35 pp., 75'-) 

APUNTS PER A LES CLASSES (multicopiats ) 
Introducció al missatge dels profetes, per G. Camps, P. Fran-

quesa I J. A. M iró (75 pp., 200'- ptes.) 
Introducció a la pregària dels salms, per Guiu Camps (42 PP .. 

100'- ptes.) (exhaurit) 
Introducció a l'evangeli de Marc, per L1ufs Tuñl (60 pp., 150'-

ptes .) 
Introducció a l'evangeli de Joan, per Oriol Tuñf (62 PP .. 150'-) 
Fets dels apòstols, per Joan Vernet (40 pp., 150'- pIes.) 
L'Apocalipsi, per Romuald Vives ( 35 PP .. 100'- ptes.) 
Els evangelis de la infància de Jesús, per Fermi Casal (44 pp .. 

150'- ptes.) 
Pregària I psicologia, per Joan lIopls (25 pp., 75'- ptes.) 
Introducció als sagraments, per Joan lIopis (20 pp., 60 pte s .) . 
Itinerari sacramental, per Joan lIopis (40 pp., 150'- ptes.1 
Els consells pastorals, per Joan Batlles (60 pp., 200'- ptes.) 
Dossier de les Jornades de Pastoral Rural de la Selva del Camp, 

setembre 197B (30 pp., 75'- ptes.) 

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



SUMARI 
PÒRTI C 

El s joves creients, una esperança 

TESTIMON IS 

Pastora l de joventut , per Josep M . Totosaus 4 
JOC, per Ga ietà Casacuberta 7 
JOBAC, per J o~ep Soler Llopart 14 
MUEC, per Cori Casanovas 18 
MIJAC, per Enric Grases 21 
Escolt isme, per Genis Samper 23 
Hora-3 , per Pere Cod inachs 27 
Adsis , 29 
Servei de Colònies de Vacances, per Josep M . Fon t 31 
Trobades de Joves de Montserrat, per Josep de C. 

Laplana 34 
Centre Salesià d'Es tudi s Ecles iàs ti cs, per Ra fae l 

Co lomer 35 
SIPAJ , per F. Xa vier Roigé 35 
Urgell , per Ramon Solé 37 
Solsona , per Ramon Cabana 39 
Ll eida, per Ramon Prat i Pons 40 
Barcelona, per Antoni M . Serramona i Joaquim M. 

Cervera 41 
La fe dels joves i l 'Esg lésia , per Mari a Corom inas 44 

OÜESTIONS 

Tres models de pastoral de joventut, per Alfreda 
da Fonseca 47 

Aproximació a la realita t juvenil , per Joaqu im M . 
Cerw~ 57 

Dues palestres, una nova fita, per Antoni M . Serramona 72 
Campanya-enques ta entre els j oves 75 

4 VENTS 

Girona : llums i ombres, per Ouim Pla ' 
Crònica de Mallorca , per Pere Ll abrés 
Crònica de Tarragona, per Joan A , Cedó 
Crònica d'Urge ll , per Antoni M irabet 
Des del Pais Valencià , per Joan-Lluis Sanchis 
Crònica de Vi c, per Xav ier Coll 

200 ples_ 

79 
85 
92 
94 
96 
99 



0UADERNS DE PASTORAL. Publicació 
oJmestral. 
Director: Josep M . Totosaus. 
Redacció I administració: Rlvadeneyra 
núm. 6, 3."' . tel. 3174858 - Barcelona-2. 
Preu de subscripció: 1.000'_ ptes. l'any 
Número solt: 200'- ptes. 
Dipòsit legal : B. 25.506 - 1969. 
Impressió : I. G. Santa Eulàlia . c . Sant 
Joan Bosco . s/ n .. Santa Eulàlia de Ron
çana . Empresa period ísti ca: Joan Carrera 
Planas (núm. 458. tom 6. secció de per
sones natu rals . . foli 127. Inscripció 1) . 
Amb censura eclesiàstica. 

DESEMBRE 1981 


