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GESTIONS DE PAU 

El que havia de ser un viatge a Anglaterra centrat 
en el tema ecumênic s'ha convertit, per la marxa dels 
esdeveniments, en un doble viatge, a Anglaterra i a 
l'Argentina amb un gran tema d'interès mundial: la 
guerra de les Malvines. 

En les grans concentracimu massives, el Papa ha 
exhortat tot el poble a pregar Déu per la pau del 
món. I s'ha reunit també, privadament, amb els polí
tics i ha fet, amb ells, gestions eficaces en benefici de 
la pau. ¿I qui 110 el¡devina que les grans concen/ra
cians públiques, les grans trobades amb el poble, han 
donat força a les seves ges tions privades? 
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Aquests dos tipus de contactes han ofert, també, un 
dualisme d'imatge i de llenguatges: és cosa del poble 
prega r per la pau; és cosa dels grans d'aquest món 
posa r fi a la guerra. El Papa, ministre de Jesucrist, 
aplega la comunitat creient en la pregària per la pau; 
el Papa, un gra" d'aquest món, parla també amb els 
grans d'aques t món i mira de negociar la pau. 

Avui no és pensa ble que el Papa de Roma faci seu, 
sense més, l'estil de Joan Baptista (que deia pública
ment a Herodes: «no t'és licit tenir la muller del teu 
germà») o de Jesús ( que l'anomenava «guineu» i par
lava sense gaires miraments dels escribes, fariseus i 
doctors de la Llei ) per a condemnar explicitament 
aquesta guerra ; els seus responsables o per a dema
nar comptes, públicament, dels «desapareguts. de 
l'Argentina. Ningú no gosarà dir que el Papa no hagi 
treballat eficaçment per la pau i pels desa pareguts; 
però és lícit pensar que ho ha fel d'una manera que 
pot sem blar ambigua. Ara: (.·on es t roba la llum sense 
ombres i la puresa sense màcules?; ¿i qui de nosaltres 
està lliure de pecat? 

D'altra banda, tot això es mou en el nostre petit món 
occidental i «cris tià». Mentrestant, {srael penetra en el 
Líban, gent i més gent mor en la guerra en tre lrak i 
l'Tron, a Cambodja, al Txad ... I aquí l'lO hi ha -no hi 
pol haver- acció decisiva del Papa com hi ha estat, 
sembla, a les Malvines. Però aquí -com allà, com 
pertot- hem de sentir i d'exercir les nostres respon
sabilitats d'homes i de cristians. 
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ELS NOSTRES MUNDIALS 

No es troben, naturalment, en el futbol ni en els 
seus asos (per bé que no hi tinguem res en contra i 
que els seguim per la televisió i els diaris) . Ni en les 
Malv;'1 es (quan s'invoquen drels i paraules sagrades 

per fe r la guerra i semb rar la mo rt J. N i en les armes 
bèHiques amb què l'es tat d'Is rael imposa la seva Llei 
(en la qual sembla c reure més que no pas en l'antiga 
Torlll-l i en les quals sem bla confiar més que no pas 
en Jahvè). Ni en el pobre espectacle que, massa sovint, 
ofereix el joc polític del nostre país (com si es justi fi
qués en ell mateix, talmem un peix que es mossega la 
cua) .. . 

Els nostres mundials són els so frim ents i les angoi. 

xes dels homes: dels soldat s que s'/tan de batre en 
aquest front o en aquell altre; de la pobra gen I que 
espera que els polí/ics endeguin amb una mica més de 
jus tícia ; humanitat unes situacions que els són adver· 
ses; l/e pobles sencers que es troben imm ersos en la 
misèria més neg ,.a; dels que lluiten per alliberar·se 
d'aquestes situacions d 'injus tícia perquè encara conser
ven algul1a fe i algul1a esperança; dels que ja 110 Uuiten 
i només saben abandonar-se a la fatalitat del seu destí 
i espera r cegament dels altres (o de Déu) la solució 
dels seus n'lais . .. 

Ens són ambaixadors d'aquests mundials , lai com 
proclama la coberta, el Crist ians Catalans que treba· 

Uen i Uuiten i moren al Tercer Món perquè tenen fe 
i esperança en Déu i en els homes. Des d'allà .ens miren 
i ens inl erpeUen sense necessitat de ga ires paraules: i 
tu, èquè fas per la victòria del Regne? 
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CRISTIANS CATALANS 

AL TERCER MÓN 

JOSEP M.' TOTOSAUS 

.. Aneu per lot el món i prediqueu la bona nova a tota criatu
ra» (Mc 16,15). L'anunci missioner de l'Evangeli ha arrelat a 
Catalunya i irradia desde Catalunya: aquest número en dóna tes
timoni. L'hem preparat amb l'ajuda de les diverses delegaciolls 
diocesanes de Missions de Catalunya i les Illes, d'una manera 
particular de Mossèn Jordi Jorba, Delega t barceloni. Una mà més 
amagada ens hi ha ajudat, també: la Mo"tserrat Albó, que tant 
va treballar per mantenir contactes amb els missioners i que hau
ria estat ['ànima d'aquest quadern. Que rebin. el nostre agraïment 
des d'aquesta pàgina de presentació. 

Una uI/ada al quadre sinòptic de les pla " es 31-33 permet fer-se 
idea de la rosa dels vents de la nostra dispersió missionera. Les 
dades corresponen al mes de setembre de 1981, però són incomple
tes, especialment perquè molts religiosos i religioses que trebal/en 
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a missiol1s 110 tenen gaire contacte amb les Delegacions diocesa· 
nes dels llocs d'origen. En el seu laconisme, les xifres tenen una 
eloqüència i llIl missatge i retraten una situació. Naturalment, el 
gruix està constitllït per religioses (522) i religiosos (471), i les 
xifres reals encara els serien més favorables . No podia ser altra
ment: fins no fa gaire, ells eren pràcticament els únics que anaven 
a missions. Però el nombre de capellans diocesans (132) ja co
mença a ser considerable i els laics van obrint-se pas, sobretot a 
l'Amèrica llatina (23 d'un total de 30 ). 

Església missionera, Església oberta 

El conjunt de materials que publiquem posa en relleu un punt 
en el qual s'ha avença t considera blement d'uns anys ençà. Fa ben 
poc, les congregacions religioses tendien a constituir mons closos 
i 1'011ada a pa;sos llunyans ~s vivia només, o gairebé, a l'h1 ferior 
de la pròpia c0l1gregació. Avui. en canvi, ha crescut la intercomu
nicació i l'arrelament local dels religiosos i, e'1 conseqüència, la 
projecció eclesial de la seva tasca missionera. Amb els capellans 
diocesaHs, tradicionalment m.és arrelats a la diòcesi d'origen, 
aqllest fet ja s'/IQ produït des dels començos de les anades a 
missions. En resum -i aques ta és una bella constatació que per
III et de fer aquest número de QUADERNS- són les nost res esglé
sies, les nostres diòcesis com a tals, les que van trobant-se progres
sivament compromeses en la tasca missionera. Aquesta ja no és 
cosa d'uns individus ,1i només d'unes congregacions, sinó de tota 
la coml.witat cristiana. 

Les nostres esglésies i comunita ts del Principat; les Illes van 
obrint-se a la projecció missionera i van eixamplant els seus horit
zons. Tot Ul1 teixit va creant-se gràcies a les anade i vingudes 
dels missioners. La universalitat de la vocació humana i cristiana 
deixa de ser tll1 concepte abstracte i va prenent cos i fent-se ex
periència. La comunió dels sants és comunió de pregàries, ben 
cert; però també de contactes, notícies, interessos, informació, cor
respondència, ajuda econòmica, viatges ... Vet ací una vers ió ecle
sial i cris tiana d'un fenomen altrament ben real a nivell secular. 

La correspondè.ncia que va i ve, i de la qual donem tm petit 
tast, és extensíssima i molt interessant. 1 permet acostar-se de 
manera viva i concreta al que és la feina dels missioHers, la vida 
de les comunitats cristianes en països al1unyats del nos tre, l'espe
rit i la vivència interior dels nos tres compatricis que hi treballen. 
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Un dels textos que publiquem és particularment pLmyet1t: el tes
tament espiritual que Mossèn Romà Cortès, sacerdot igualad f, en
via des de Manresa, enfrontat amb la mort , als cristians de la par
rròquia de Colòmbia als quals havia servit els darrers anys de la 
seva vida. 

De les missions al tercer món 

Fins aquí hem utilit¡a t els termes «missions» i « missioners». 
Però el títol d'aquest quadern -«cristians catalaus al tercer 
món»- reflecteix ut1 altre canvi ben significllliu i ple de conse
qüències que s'està produin t als nostres ulls: passem del concepte 
«teològic» o «eclesiocèntric» de mi ssions al concepte més «mun
llà » o «sociològic» de tercer món. «Efectivame11l, escriu Victor Co
ll;,w, fora t/'algunes excepcions (com és ara el cas peculiar del 
Japó) els països de missió corresponen als països de l'anomenat 
tercer món, mentre que les esglésies de tradició cristiana antiga 
formen part, de fet, dels països rics i colonitzadors de l'anomenat 
primer món ( ... ) els països de missió són ordinàriamen t països 
pobres que pateixen fam , analfabetisme, condicions de vida infra
humanes, i que sovint estan sotmesos a governs dic tatorials». 

Si els missioners viuen en situacions extremes i heroiques no 
és, dOlles, simplement, per causes climàtiques, geogràfiques o asèp
ticament «cldlurals» . Les situacions límit 110 consis teixen tant en 
l'enfrontament amb li/lS indígenes bàrbars o en els perills de bès
t ies ferotges com en la immersió en uns C0 11textOS sòcio-econòmics 
i àdhuc polítics explosius. Per això volem portar aqui el record 
d'en Joan Alsit1a, d'en UuÍs Espinal i de tallis compatricis nos
tres que " (1/1 volgut fer seva, des de la fe en Jesucris t, la sort dels 
desposseïts tIe la terra i la lluita pel seu alliberament. Recordem 
només. englobant-los tots , el document que vam publicar al n." 
27 (desembre de 1973), pàg_ 624-626, ell què Mossèl1 Joan Alsil1a , 
Ull fill de Castelló d'Empúries, s'encara lúcidamen t a la perspecti
va de la seva mort en ple aixecament militar etlcapçalat pel gene· 
ral Pinocl1et. Hores després barre java la seva sang amb la de 
tant s màrtirs de la revolució xile lla i de la construcció del Regne. 

L'arrelament «tercermundista», una interpeHació 

Aquest context sòcio-eeorzòmie es troba també a l'arrel d'allò 
que fa diferent el treball de eOl1stnleeió d'Església i la vida de 
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les cnmunitats cris tianes aquí i al tercer món. Perquè hi ha molts 
cristians, comunitats i àdhuc esglésies del tercer món que te'1-
deixen a ser «tercermwulistes» no pas en el sen t;t pe joratiu d'a
questa expressió, S;'1Ó en Ut1 altre d'altament positiu: perquè s'ar
relen en els seus pobles " se'n fan seus els problemes i les l!t';tes. 
¿Esglésies, doncs, cornlmitats i cristians polititzats i àdhuc radi, 
calit z.ats? S egurament. Però «es politit za i es radicalit za el que és 
objectivament politit zat i radicalitza!», com escriu en Joaquim 
Pla arran de l'in/orme de Pax Cr,.ristL internacional 

El tema missioner s'ha tornat, doncs, conflictiu. Sob retot -just 
és reconêixer-ho- a través dels països cristians de l'Amèrica lla
tina, on «hi ha persecucions i martiris que no vénen pas rie pa
gans, sinó de governs i sectors que es diue,? cris tians», i 10rno a 
citar Víctor Codina. 

D'aquí arrenquen també l'enriquimell t i la inte rpeHació que 
l'obra missionera produeix en nosaltres. Ja no provene'1, simple
m en t, de l'heroïcitat d'uns llom es i d'unes dones que s'afronten a 
unes condicions de vida i de treball excepcionalment dures men
tre nosaltres anem fent la viu-viu, envoltats de comoditals crei
xents. Provenen, sobretot , d'lines esglésies i I.mes comlmitat s que 
l'ns qrïesfionen en tonI que esglésies i connmitats: el seu arrela
m en t tercermundista qüestiona el nos fre arrelament, que tendeix 
a esdevellir conformisme amb el món. També «l'Església catalana, 
encara que tingui molts problemes, forma part dels països rics 
i s'ha de deixar interpeHar per la veu del tercer món qlle ens 
(1rriha {I Iravés dels nostres germans missioners» (Víctor Codina). 

«La major ajuda que podem fer a les missions del tercer món 
-i a totes- és de col·laborar amb ells en el canvi de l'aCil/al ordre 
social injust i de fer néixer una Església més evangèlica que opti 
preferentment pels pobres i que sigui solidària dels sectors més 
pobres del món. Això demana una conversió radical, una «major 
na'¡xença »l.- passar dels nost res ídols d'or i de plata al veritable 
Déu, al Déll dels pobres, al Pare d e Nos/re S erlyor Jesucrist» (id. ). 
«La fe cristiana, la nostra Església, no té cap sentit si es pretén 
viure-la al marge d'un tercer mÓI1 cada dia en augment. Si volem 
mirar el món d'avni amb els mateixos ulls de Déu, h.aurem de 
fixar-nos en el con junt de collec/ius humans. D'una manera pre
ferent, en els que consti tueixen la gran majoria de la humanitat: 
la gen I i els pobles del Tercer 111ÓI1 » (article sobre «Mallorca mis
sionera»). «Cadascú haurà de veure si pot viure amb una fe neu
tra, sense prendre partit» (Joaquim Pla). 

Vet ací, em sem bla, la gran lliçó que ens aporta aquest número 
de QUADERNS, amb els seus testimonis i les seves reflexions. 
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Elements per a una crítica 

Davant aquesta veu evangèlica, que demana de ser acollida amb 
cor bo i que apeRa a una resposta generosa, un hom ja no gosa 
ter servir el garbell i destriar la palla que, inevitablem ent, es bar
reja amb el gra. Tampac no gosa posar de relleu que, segons com, 
la fe illa de constru ir l'Església esdevé aquí més complexa i difícil 
i menys brillant que allà. Que tal vegada l'anada a missiolls pot 
obeir a la recerca d'un camp de treball més lliure, menys matisat. 
Que alguns cops hom enyora, des d 'aquí, la llibertat de moviments 
de qu~ es disposa allà, l'abs~ncia de critica i d'autocrítica que 
tan sovint ens frenen, el protagonisme popular i social que cada 
dia es va aprimant i que en altres grups humans pOl exercir·se a 
cor qu~ vols. Naturalment, el missioner també té els seus esculls 
i les seves lenlplacions i no està dit que mai no hi caigui: l 'tO fem, 
avui, la crít ica dels comportaments dels missioners que ens han 
precedit, prec isament per falta d'au tocrítica i de discerniment de 
la seva acció, a la qual es van lliurar amb una generos itat digna de 
tot encomi? .. I ja n'hi ha prou d'aquest coll, que aquestes pàgi
nes estan destinades als cristillns catalans que viuen i treballen 
a Catalunya i les llIes i no pas a aquells que es trobell al tercer 
món. 

Els materials que publiquem 

Després d 'aquest recorregut, és hora de repassar, ràpidame"t 
les gra"s seccions d'aquest número de QUADERNS. 

1. La r<íbrica TESTfMONlS s'obre am b deu i"formes sobre In 
projecció missio"era d'alt res tantes diòcesis de Catalunya i les 
li/es. Alguns SÓI1 massa telegràfics, però, així i tot, ofereixen en 
conjunt wta visió panoràmica que Déu n'hi do. Naturalment amb 
buits, que afecten, sobretot, algunes iniciatives importants de con
gregacions religioses. L'informe es clou amb l'estadística, a qu~ 
ens hem referit a l'inici d'aquestes ratlles. 

2. Vén en després un seguit de textos testimonials. Moss~n 
Joan Casas escriu periòdicament des de Rwanda una carta cir
cular que és multicopiada i distribuïda profusament al bisbat de 
Vic: transcrivim la del darrer Nadal. 

Moss~n Josep Maria Pujol, UI1 altre capellà vigatà que també 
és a Rwanda, envia de tant en tant unes cartes circulars, que 
també són multicopiades i distribuïdes a força grups i persones. 
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En tran SCriVIm dues: la primera es refereix, de manera molt es
pontània, a les foscors i a les esperances que es barregen en el 
seu espe,;t de missioner; la segona exposa senzillament la feina 
que fa. 

El tercer text és el missa tge espiritual de Mossèn Romà Cor
tès als sells feligre sos de Colòmbia pocs dies abans de morir. El 
reproduïm de «Planter», que edita la comissió de pastoral vocaeio
Ilal del Bisbat de Vic (febrer 1982). 

Els {litres textos són extracles breus de cartes de missioners 
agrupats segons la procedència: l'Africa i l'Am èrica llatina. 

Finalment, el grup «Racó Tercer món . de Lleida ens ha escrit 
¿mes ratlles proll espontànies i interessants que ens porten l'alè de 
tal11s grups, ens general de joves, que v iuen des d'aquí la preocu
pació pel Tercer mÓn i els seus problemes. 

3. Sota la rúbrica QUESTIONS publiquem quatre textos qlle 
ens conviden a reflexionar i enS int erpeHen. El P. Víctor Codina, 
jesuïta i professor de la faCilitat de Teologia de Barcelolla, aba/ls 
de marxar a Bolivia per un any i mig, després d'haver-hi fet so
jorns més breus, va escriure'ns un text senzill que «posa el dit 
a la llaga • . Darreramellt , editorial Claret li lta publicat Im llibre 
breu i suggerent: «Renéixer a la solidaritat». 

El P. Ramir Pàmpols, un altre jesuïta capellà ell el treball, va 
acceptar de respondre tu? qüestionari sobre l'experiència que havia 
viscut durant lli? a,.,y i m ig (l Nicaragua. 

Els diaris han informat d'una poMmica del Secretariat del 
CELAM (Conferència episcopal llatino-america/ta) amb Pax CI¡risti 
internacional arran d'un in forme publicat per aquesta organització 
sobre quatre països de l'Am èrica Cen tral, Mossèn Joaquim Pla , 
delega t diocesà de Justícia i Pau de Girm1O, ens exposa el con
tingut dels apartats incriminats. 

Finalment reprodLüm un text de la Delegació Diocesana de 
Missions de Mallorca que ja té tres a/lyS i és fruit d'Im treball 
coHectiu . Reflexionan t sobre «Mallorca missionera» ens parla de 
les exigèndes de la missió per a les nostres esglésies. 

4. La crònica dels QUATRE VENTS acaba de completar aquest 
quadern. Des d'aquí recollim i fem nostra la felicitació a Mossèn 
Climent Forner, el nostre cronista solsoní, amb motiu d'haver 
guanyat el premi de poesia .Ciutat de Reus. amb què es clou la 
crònica de Vic i to t aquest número de la revista. 
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BARCELONA 

JORDI JORBA 

AI nostre Bisbat sempre hi ha hagut homes i dones que han 
sentiL profundament la crida de Jesucrist : «Aneu i prediqueu a 
tot s els pobles>, i l'han segu it amb absoluta generositat. Cal dir 
que aquesta tasca evangelitzadora, l'han dut a terme bàsicament 
religiosos i religioses. 

Pels anys cinquanta, s'inicià un moviment miss ioner entre ci 
clerga t diocesà. E l document de Piu s X I r «Fidc i dOllu m» (21-4-57) 
facilitava que els preveres diocesans poguessin anar a col'laborar 
en la tasca de l'evangelització del món, sense deixar d\.!s tar incar
dinats a la pròpia diòcesi. Això obria la porta a Ics futu res «diò 
cesis missioneres» . 

.. Agermanament» 

Aquest nou esperit missioner, de caràcter diocesà, es concretarà 
en ¡'Agermanament. organisme que va tenir, sobretot a Barcelona, 
Catalunya i les liles, una gran influència entre els capellans, se· 
minaris tes i laics de les nostres comunita ts. Un bon nombre va· 
ren anar a d iferents països del Tercer Món. Recordem especial
ment Antofagasta, Calama i Valparaíso, a Xile; Gualemala; Uru
guai i Camcrun. 

A Barcelona, va haver-hi intents seriosos d ' cc adoptar» la diòcesi 
d'Antofagasta, però el projecte no va poder fer·se realitat. Seria 
bo que es tornés a plantejar aquesta possibilitat. d'agafar un com· 
promls d'ajuda personal i econòmica al Tercer Món, sols o junt 
amb altres diòcesis catalanes. 

La història, l'esperit i l'evolució de l'Agermanament demanarien 
un espai molt més ampli del que podem dedicar·1i aquí. Cal dir. 
com a síntesi, que, malgrat les seves limitacions, va ser una pre· 
sència de la problemàtica profunda i del compromís amb el Ter
cer Món en molts ambients inquiets i d'avançada din tre i fora de 
l'Església. Entre les filia ls d'Agermanament cal citar CroOD i CO DES. 

El mateix mot «agermanament» ja trasparentava l'esperit que 
animava tots els seus membres: germans universals disposats a 
donar i a rebre. Aquest doble corrent evità tant el «paternalisme» 
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d'algunes concepcions missioneres i de Tercer Món , com l '<< aïlla
cionismc» enfront dels valors dels homes d 'altres cultures. 

La Delegació diocesana de missions 

La Delegació diocesana de Missions aques ts darre rs anys ha 
volgu t conservar en alguns aspectes l'esperit de l'Agermanament , 
tot mantenint una estre ta re lació amb tots els missioners i mis
sioneres de la diòcesi i amb llurs famílies, acollint i orientant els 
laics interessats a dedicar uns anys de Ja seva vida al Tercer 
Món i sensibilitzant les comunHats cristianes sobre les esperances 
i les necessi tats de les esglésies i els pobles dels països de missió. 
També s'han actualitzat i potencial les diades missionals de du· 
rant l'any: Domund, Infància missionera i Clergat indígena, pro
mogu des arreu pe r Ics Obres Mi ssional s Pontifícies -que actual
ment preside ix, a ni vell espanyol, el bisbe Josep Caprnany- com 
una bona manera dc mantenir desperta la dimensió missionera 
de l 'Església. 

Cal destacar igua lment les reunions i jornades d'estudi dels 
onze delegats diocesans de missions de Catalunya i les lil es, de 
cara a una mil lor organ ització de les ac ti vit a ts mi ssioneres a la 
nostra zona. 

Cal dir, finalm ent, que s'ha crea t un organ isme nou, ci Centre 
d'Estudis Mi ssionals, depenent del CEP i coord inat pe r la nostra 
Delegació. Vol em que sigui un lloc d'estudi i planificació de les 
ac tivitats conjuntes del s diferents organismes de sensibi lització i 
d'ajuda a l Tercer Món: Campanya contra la fam, Justícia i Pau , 
Medicus Mundi , Se rve i Conjunt Mi ssioner, Mi ssió i Desenvolupa
ment i representants d'altres congregacions religioses missione· 
res. 

Realitzacions exteriors i enriquiment interior 

Si mirem les obres i realitzacions dels missioners barcelon ins 
a rreu del Tercer Món, hi veurem escoles, cooperatives, hospi tals 
i dispensa ris, llocs de cu lte, e tc. El més important, però, és l'es· 
perit que les ha fet possibles, en un testimoniatge de germanor 
universal. dc fe i de caritat cristianes i els ferms vincles d'amis· 
tat establerts pels missioners, que es mantenen fins i tot quan 
tornen a Barcelona , 

11 



Aquesta vivència missionera ha enriquit les nostres comunitats 
en molts aspec tes. N'assenyalem alguns: 

- hem après a viure millor el que és essencial a l'Església: la 
missió aquí i arreu de la terra. Hem vist que e ls cris tians som 
responsables de l'activitat , dels encerts i les fallades de to ta l'Es
glésia i que necessitem l'ac titud de saber donar i rebre; 

- per mitjà dels missioners, hem après a viure millor com a 
homes entre els homes i com a c ris tians amb e ls cri s tians d'a l· 
tres cultures i pobles ; 

- enfront d 'un possible pe rill cic tanca ment sobre nosaltres 
mateixos, motivat pels difícils probl emes que ens toca viu¡'e , hem 
rebu t una a lenada d'universalit a t i d 'obertura a tot el món ; 

- e ls missio ners re torna ts a Bar ce lona han projecta t en el si 
de les nos tres comunita ts una nova mam' ra cic VClll-e les rea lit a ts 
i, sovin t, les influències polítiques i socials que han viscut (p. e., 
els Cris tians pel Socialisme); 

- també molts dels missioners retornats a casa nostra conti
nuen desvet llant el nostre interès i la nostra aj uda per l'obra mis· 
s ionera a l Tercer Món _ En aquest sentit , cal agrair el treball que 
reali tza a les nos tres comunit a ts e l «Serve i conjunt missio ner », 
form a t pe ls lnstitut s que en diem «especí fi camcn t» missioners; 

- a les parròquies i comunitat s van sorgint «Grups de Tercer 
Món. , [a rma ts ga irebé sempre per j oves i noies inquie ts pels pro
blemes dels pobres i necessitats del món. A nivell diocesà, ja hem 
tingu t darrerament dues trobades d 'aquests grups. 

Obertura o tancament? 

L'obj ecció principal pe r coHaborar en les missions o pe r ana r
hi sol se r aquesta : Per què s 'ha d'anar a a ltres llocs si aquí ta mbé 
és «te rra oc miss ió?». La necessita t d 'eva nge li tza r la nostra soc ie
tat descris tianitzada no justifica que ens tanquem i ens desen
tenguem de les necess ita ts de to t tipus que té ci Terce r Món. J:. s 
significatiu que l'Església d 'Antioquia, to t i els seus problemes , 
va es ta r jo iosa que l'Esperit escollís dos membres destacats de la 
comunita t, Pau i Bernabé , per a la missió a què els havia des ti· 
nat (Fets 13,1-5). 

Poc a poc anem entenent millor les pa raules de Pau VI a l' << E 
vangel ii nuntiandi »: «L'Esglés ia desvetlla sempre la seva inspira· 
ció més profunda, la que li ve d irectament del Mestre: a tot ci 
món, a tota criatura , fins els extrems de la ter ra . (núm. 50). 

Entre nosaltres, la for ta di sminució de vocacions d 'aques ts dar · 

12 



rers anys ha dificultat que molts religiosos i preveres diocesans 
poguessin aconseguir el permls per anar a coHaborar a llocs de 
missió del Tercer Món. Pensem que a ixò és un dels factors que li
mita l'entusiasme dels joves quan es plantegen una dedicació total 
al servei d'una Església que veuen poc oberta. Ens trobem amb 
al lò del .peix que es mossega la cua_o 

~s signi fica ti va la quantitat de joves i noies que vénen a la 
Delegació amb ganes de dedicar uns anys de la seva vida a l serve , 
dels germans del Tercer Món. A nivell de l'Estat espanyol són 
pràcticamen t inexistents els organismes que envien laics al Tercer 
Món. A nivell d'Església SÓn pocs e ls organismes missioners : 
OCSJ-IA, a nivell de tot l'Estat , i «Grup de laics missioners», a ni
vell del nostre bisbat, el qual ha orientat a molls i, de moment, ha 
l!llvia t ducs noies a Guatemala i un noi al Zaire. 

Ja tenim a la impremta la Guia missi01lera de Cala/wzya i Ba· 
lears, que serà una ajuda per a la comunió entre nosaltres i la 
majoria de països del món on hi ha germa ns i germanes nost res 
«enviats » a fer-hi present la fe i l'amor del Crist i a plantar o en
fortir l'Església. 

Esperem que aquesta guia facilitarà també l'obertura univer
sal de les nostres comunitats i la comun icació d'aquestes amb els 
seus missioners, a semblança del que fa el nostre cardenal Jubany 
en felicitar per Nadal els missioners barcelonins i llurs famílies. 

En un moment caracteritzat pel desencís, e ls missioners ens 
donen moti u per enfortir la nostra esperança, ja que són més de 
mi l els germans catalans i de Ics Illes que actualment treballen il
lusionats a lOt e l món. D'aquests, quasi 500 són de Barcelona 
Aquesta és la darrera estadística que tenim dels missioners bar· 
celonins. 

Record per a la Montserrat Albó 

Volem acabar aquest escrit amb un record de la Montserrat 
Albó j Corrons. Va morir e l proppassat 9 de gener. En tota la seva 
vida, i especialment amb e l seu treball a l'Agermanament i des
prés a la nostra Delegació diocesana de Missions, ha animat a 
molts amb el seu profund esperit missioner. La Montserrat va sa
ber viure. scnse esquinçaments , l'umor pregon a Catalunya i als 
germans del món sencer. Va saber aprendre el missatge allibera
dor de la pobresa i la margi nació del Tercer Món i ens el va co
municar amb iHusió. 

En la seva mort hem recOl-dat la donació, fins a la fi, de tants 
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altres mISSIoners barcelonins que --en circumstàncies ben diver
ses- han complert les paraules de l'Apocalipsi, . Ja que no van 
est imar tant la vida que els fes por la mort»: c i mossens Ernes t 
Martínez i Eusebi Estadella i els pares Josep M. Gran, Lluís Es
pinal i Josep M. Magriñà, entre altres_ 

Pocs dies abans de morir, la Montserrat escrivia a tots els mis· 
s ioners de Barcelona, en e l seu «full groc», unes paraules que ens 
encoratgen a seguir ferms pel camí missioner: «Els sants ens en· 
senyen que no s'ha de perdre mai l'esperança ni l'alegria de viu
re, malgrat totes les contrarietats, i que la vinguda del Salvador 
és més important que tot. Veniu Senyor Jesús!. 
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GIRONA 

MOIS~S GALLART 

El nostre bisbat compta actualment amb cent vuit mISSIOners, 
distribuïts en els grups següents: religioses, 42, religiosos, 38, sa
cerdots diocesans, 27, i un seglar. 

Les congregacions a què pertanyen són aquestes: Religioses: 
Companyia de Maria, 1; Carmelites de la Caritat, 4; Miss ioneres de l 
Cor de Maria, 4; Filles de la Car itat, 1; Religioses de Natzaret, I; 
Escolàpies, 1; Germanes Blanques, 1; Dominiques de l'Anunciata, 
3; Religioses de la Immaculada Concepció, 5; Filles de Sant Josep, 
5; Religioses de Sant Josep, 7; Religioses de Jesús Maria, 2; Fran
ciscanes Missioneres de Maria, 4; Missioneres del Sagrat Cor, 2, i 
Esclaves del Sagrat Cor, !. R eligiosos : Carmelites, 5; Franciscans , 
2; Dominics, 1; Jesuïtes, 9; Escolapis, 1; Claretians, 9; Salesians, 2; 
PP. Blancs, I , Germans de la Salle, 6; Germans Maristes, I; i Coad
jutors IEME, 1. 

E ls llocs de treball d'aques ts missioners són els següents: Àfri
ca, 14; Amèrica, 91 i Àsia. 3. 
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LLEIDA 

ANTONI GUÀRDIA 

A la nostra diòcesi hi ha quaranta.vuit miSSioners , distribuïts 
en aquests sectors: 21 religioses, 16 religiosos i II sacerdo ts d io· 
cesans. 

El s religiosos i les re ligioses pertanyen a les congregacions se· 
güents: Claretians, Jesuïtes, Franciscans, Sales ians i Maristes; Ger
mancs de Sta. Anna. M issioneres Auxiliars de l'Esglés ia, Missio
ncres de Crist Rei, Miss ioneres Franciscanes de Maria, Esclaves 
de l'Immaculat Cor de Maria, Dominiques de la Presentació, Car
melites Teresianes de SI. Josep, Carmelites, Sda. Família d' Urgell , 
Domin iques de l'Anuncia ta, Carmelites de la Munt anya del Ca rmel. 
Companyia del Salvador i Companyia de Maria. 

Els camps de treball d'aquest grup de missioners són: Amèri · 
ca, 36; Àfrica, 5; Àsia , 5, i 2 estan prestant se rveis a Europa ma· 
teix. 

La diòcesi té establerts Ull S ajuts i contactes amb e ls miss io
ners. Se 'ls escriu per Nadal i pel seu sant i enguany se'ls ha en
viat un obsequi amb motiu de les festes nadalenques. 

Quant a la tasca miss ionera, cal destacar l 'ex istència de gru ps 
del Tercer Món , que es ran conjuntament amb altres bisbats, i e ls 
contactes mantinguts amb els missioners. També voldríem re
marcar la urgència de )a creació d'una Comissió djocesana de Mis
sions així com de comissions parroquials. 
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SOLSONA 

RAMON BARRERA 

Els camin s de sant Pere Claver es fressen constantment en 
molts indrets de l'Església missionera per sacerdots i religiosos 
de l'Església solsonina. L'any J 957, arran de la cr ida de Pius XII i 
en plena puixança de l'OCSHA, l'Església de Solsona enviava 
e l primer equip dc sacerdots al Brasil. AI llarg de vint-i-cinc anys 
prop d'una trentena de sacerdots diocesans han anal a treball ar en 
terres d'Amèrica Llatina. Actualment n'hi queden dotze. Entre e l 
21 d'abril i el 20 de maig de J 980, any del centenari del naixement 
de sant Pere Claver, c i bisbe Miquel Moncadas feia la primera visi· 
ta apos tòlica al Brasi l, Uruguai, Xile i Perú , on lrebaIlcn sacerdots 
solsonins, amb el propòsit d'estrènyer la comunió entre les esglésies 
d'Amèrica i la nostra. Aquells dies Solsona mi rava cap a Amèrica i 
part d'Amèrica mirava cap a Solsona: «Els bi sbes, com a legítims 
successors dels Apòs tol s i membres del CoBegi epi scopa l, han de 
ser conscients d 'estar units entre ells i han de mostrar-se sollicits 
de to tes les esglésies, ja que, per ins titució divina i per exjgència 
de l'o fi ci apostòli c, cadascun d'e lls junt amb els alt res bisbes és 
responsable de l'Església. (Chr is tus Domi nus, 6). 

El Bisbe, en tornar, expressava la seva satisfacció d'haver pa
gut conèixe¡O la tasca pastoral que els capellans solsoni ns realitzen 
en llurs comunitats : «Hi he anat -comenta el bisbe Miquel- per 
ta l d'encora tjar-los , per a conèixer la seva rea litat j les seves neces
si tats i per a aprendre: m'han evangelitzat molt ... Fa goig veu re 
com treballen amb iBusió; i no solament els capellans, sinó també 
les comunitats, que estimen els seus preveres de debò. M'ha im
press ionat molt la tasca que localitzen e ls ca tequ istes. Tots plegats 
m'han rebut com un amic, com s i em coneguessin de sempre». 

Tot intent per comprendre l'acció de l'Església als països d'A
mèrica Llatina ha de tenir en compte necessà riament les conclu
sions de Medellín i Puebla com a compromís i resposta al clamorós 
subdesenvolupament religiós, cultural i social en què es debatien 
fins ahi r grans masses de la població. 

Llums i ombres 

Realit ats concre tes? Sí, moltes. eixen comunitats amb gran 
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vitalitat interna. Si els primers segles l'Església batejava els con
vertits , ci seu problema ronamental d'avui és convertir e ls bate
jats. Una gran preocupació d'avui és conscienciar els membres de 
la mateixa Església, mitjançant l'evangelit zació, amb tota una gam
ma de trobades i cursets per a anunciar Ja Bona Nova, amb mèto
des capaços de provoca r una opció conscient dels participants. A 
totes les comuni tats visitades s'ha pogu t observar un gran interès 
per la catequesi, no sols la pre-sacramenlal, que és obligatòria, 
sinó també la d'aprofundiment, en molts grups que es reuneixen 
periòdicament. Cateques i que, actualitzada. responsabilitza de ca
ra a l'Església i de cara a les realitats temporals. Els fruits de la 
catequesi ja són notoris: hi ha una munió de laics que assumeixen 
compromisos i porlen cI pes de múltiples activitats en les comuni
tats més dinàmiques, a més alguns d'ells es tenen llur acció cris
tiana al camp sòcio-polític. La litúrgia ofereix un altre aspec te po
sitiu de la mentalitat nova. Hi ha petites comun itats de barris, ru
rals, etc., que, amb l'orientació de líders laics, celebren la Paraula 
de Déu i reben l'euca ristia de mans dels mini stres extraordinaris. 
Les comunita ts de base de barri s, seclors parroquials , gru ps de 
cristians, etc., existents són les promogudes directament per la 
jerarquia. 

L'escasse tat de vocacions continua essent, avu i per avui, un 
problema crucial i el clam de demanda d'aj ut exterior és persis
tent. Però les esglés ies no dormen pas davant aquest problema i, 
fruit de "increment de la vitalitat interna, brollen signes de ressor
giment. Prova d'això és que hi ha un jovent que emplena els tem
ples, que creu en l'Església i que n'espera molt. I e ls seminari s 
s'estan omplinl! El bisbe Miquel recull aquest testimoni del carde
nal de Xile: «Quan vaig arribar aquÍ tenia un seminari vell i buit, 
i ci vaig vendre. Ara n'hc hagut de fer un dc nou a corre-cuita i ja 
h1 tinc, encara no ben acabat, cent cinquanta teòlegs.» Ara, per 
moltes vocacions que hi hagi, és impossible d'atendre com cal una 
realita t tan immensa com la d'aquell món. 

I en el camp social? Doncs, llum i ombres. A l'Uruguai fa la sen
sació que l'Esglés ia es troba en pla d'inferioritat davant la indife
rència religiosa crònica de les masses i e l laïcisme instaHat, que 
sorneguerament tracta de cohibir-la i perjudicar-la. Les «faveles» 
de Ria de Janeiro, els .pueblos j6venes. de Lima, on no hi ha res 
de res, ofereixen un espectacle deprimen t i colpidor. Les actituds 
de l'Església davant aquestes realitats són evangèliques, si bé va
riades segons les situacions i possibilitats. Les comunitats del Pe
rú i l'Uruguai, que depenen molt de l'ajut econòmic exterior per 
a subsistir i poder fer alguna cosa, són ben riques espiritualment. 
Un detall: les parròquies d 'Aiguà i Va rela, de l'Uruguai, sense haver-
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ho convingut , coincidiren a oferir-nos la coHccta de la missa que 
celebràrem perquè fos distribuïda als necess ita ts d'ací en senyal 
de comun ió. L'ac titud del Bo n Samarità es configura més nítida
ment a les comun itats del Brasil , més abastides materialment. Val
gui l'exemple d'Olimpia, parròquia del Brasil, on la comunita t cris
tiana sosté un orfenat de tres-centes places i un asil de més de 
cent , institucion s benèfiques que actualment han de ser amplia
des amb nous pavellons. No es descuiden, però, de l'er obres de 
promoció, com és ara, escoles d'artesan ia. 

La veu profètica del Baptista, a ltaveu dels qui no tenen veu, 
també ressona vigorosa a l Brasil, no sols en llavis del bisbe Casal· 
dàliga sinó també en les enèrgiques declaracions i act ituds de 
l'Espiscopat brasiler. La independència i la valentia de l'Església 
de Xil e són conegudes arreu. Menys coneguda fora del país és la 
- Vicaría de la Solidaridad:o, que compta amb e l suport. de la quasi 
totalitat de l'Episcopa t xilè i és admirable per l'o rganització, el di
namisme i la serietat d'actuació, que la fan invulnerable als atacs 
dels adversaris i acredi ten l'Església com l'única esperança per als 
milers de famíli cs afectades per problemes de presoners, exiliat s 
i desaparegut s. 

Comentant els contactes que ha tingu t amb la jerarq uia lat i
no-americana, el bisbe Miquel manjfes ta: . Les trobades amb el car
denal de Xile, monsenyor Silva Enríquez, i amb altres arquebisbes 
i bisbes d 'aquells països que han volgut compartir el seu temps i 
la seva taula amb mi , m'han permès conèixer una mica més la rea
lita t d'un món i d'una Església que desvetlla en plena primavera 
pasqual , plena de llàgrimes i d 'esperances • . 

Contactes intercanvis 

Els camps en els quals treballen els nostres missioners són: 
Amèrica Lla tina (bisbes, 2, sacerdo ts diocesans, 12, religiosos, 12, 
reli gioses, 25), Àfrica (religiosos, l , rel igioses, 6, laics , I ), Àsia 
(dues religioses). 

_Nadal missioner» podríem anomenar la bella iniciativa llança
da pel b isbe Miquel: felicitar els nostres germans diocesans que 
treballen en terres d'Amèrica i de les missions en general. En e l 
fu ll diocesà, es publica cada any, unes setmanes abans de Nadal, la 
llista d'adreces del missioners per Iai de crear comunió eclesiaL 
i escalf humà en tre nosaltres i els nostres missioners. La Delega
ció de Missions s 'encarrega de fer arribar als sacerdots diocesans 
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un petit present amb motiu de Nadal. La Delegació de Mitjans de 
Comunicació s'encarrega d'enviar-los cada mes el butlletf del Bis
bat i el full diocesà_ 

Els nostres missioners no sols es mereixen sinó que necessiten de 
tant en tant un període de recuperació física, de retrobament amb 
els seus, de reciclatge doctrinal, etc_, que no sempre poden realit
zar per manca de suplència. Per què no pensar en la possibilitat 
d'intercanvis d'uns mesos? Aquest suggeriment ha estat presentat 
per més d'un dels nostres missioners durant la visita del bisbe Mi
quel, cosa que em plau anotar com a cloenda d 'aquest reportat
ge. 
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TARRAGONA 

XAVIER FORT 

Actualment tenim enregistrats al nostre bisbat quaranta-nou 
missioners, amb tot ens consta que el grup es més ampli. Hi ha 
24 religioses, 19 religiosos, 4 sacerdots diocesans i 2 laics. 

Mitjançant la tramesa regular del full parroqwal s'estableix un 
lligam de la diòcesi amb aquests missioners . A més, de cara a sen· 
sibilitzar els diocesans sobre la problemàtica missionera, es fan 
servir els mitjans loca ls de comunicació: la premsa , amb entre
vistes als mi ssioners i notícies de llur correspondència, i la ràdio, 
amb una emissió setmanal de quinze minuts. 

Funcionen també diferents grups juvenils . Camins oberts>, 
amb un fort vessant missioner, i activitats, com ara exposició i ven
da d'objectes de països de missió, celebracions missioneres, mar
xes, acampades, etc. 

El pas més decisiu en la tasca missionera d'aquests darrers 
anys ha estat la creació de la Missió diocesana, la qual ha comen
çat amb la missió d'un sacerdot a les missions i que enguany 
pensa enviar tres seglars, 
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URGELL 

RAMON SARRIES 

La participació del nostre bisbat a l'obra missionera de l'Esglé
sia va començar a través de les Congregacions religioses. Fills i 
filles dels poblets de les nostres comarques que havien oplal pel 
servei a ¡'Església en la vida religiosa, demanaven o foren envials a 
proclamar la Bona Nova de )'Evangeli a països pobres. que avui 
anomenem del Tercer Món. Molls d'ells han quedat en l'anonimat 
o en l'humil silenci del qui fa seves les paraules evangèliques : «som 
servents inúti .l s .. . no hem fet més que compli r el nostre deure •. 
Altres assoliren un relleu singular. Penso, per exemple, en e l P. Er
mengol Coll i Armengol. Nascut a Ivars d 'Urgell el 1859, clarelià, 
missioner a Fernando Poo, fou el primer bisbe-vicari apostòlic de 
Sanla Isabel des de 1904 a 1918 en què morí. Treballador incansa
ble, difongué mitjans de cultura : escriví una gramàtica i un diccio
nari de la llengua nadiua i fou el fundador de .La Nueva Guinea., 
primera publicació periòdica del pafs. En el camp laboral , promo
gué decididamen t l'agricultura (inventà una màquina per esclofar 
el cacau). 

Amb tot, a nivell diocesà no s'ha pres consciència de participa
ció en l'obra missionera fins gairebé als nostres dies. Tres fets hi 
han influït decisivament: Primer, quan ja a la postguerra espanyo
la, uns alumnes del sem inari d.iocesà passen a la Companyia de 
Jesús per anar a les misions, en un temps en què aquesta sortida 
no era possible als sacerdots diocesans. Segon, l'acció sensibilit
zadora portada a terme pel Secretariat Diocesà de Missions a nivell 
de bisbat i per l'Acadèmia Missional al seminari, que van crear ca· 
Iiu i inquietuds . Tercer, l'anada, durant la dècada dels 60, d'onze 
sacerdots diocesans a exercir e l seu ministeri a Bogotà. 

Des d'aleshores, en un procés de conscienciació que voldríem 
que fos irreversible, el fet mjssioner ha pres carta d' iden titat entre 
les accions empreses pels agents de la pastoral al nostre bisbat: 
se'n predica, es té en com pte en les programacions, es fa animació 
missionera a la catequesi i a I/escola , i, d'acord amb les possibili· 
tats reals, l'aportació econòmica és substanciosa. 

Ens resulta tremendament difícil avaluar els resultats d'aquests 
serveis. Hi ha camps de la vida i accions pastorals que no són ami· 
dables, no hj ha termòmetres per a valorar-les. Ho diem avui, a 
l'hora de parlar dels resultats de l'animació missionera al nostre 
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bisbal. Esperem, està clar, que tota llavor sembrada doni el seu 
frui t, i no somniem veure unes collites granades en el camp de 
l'esperit on la llavor fruita misteriosament. 

Pel que fa a les dificultats, bàsicament podríem reduir-les a 
dos tipus. 

La primera és derivada de la crisi general que sofreix l'Església 
i que repercut eix en toles les seves obres, també en la missionera: 
cri si d'identitat, d'encarnaci ó en el món d'avui, crisi de ministe
ri, etc .. 

La segona prové de la mateixa naturalesa del fet missioner. 
Si bé és cert que avui ens en estem recuperant poc a poc, tots hem 
viscut les velles acusacions, redactades en uns termes o altres, pe
rò que han colpit durament ¡'obra mi ssionera: 

- aquí també és país de missió, les missions ja les tenim -aquí; 
- tOles les religions són bones; 
- la falsa identificació entre missions i colonjali sme; 
-l'Església ha de respectar els processos de creixement de ca-

da poble i no interferir-s'hi ; 
-la promoció humana i l'alliberament político-social són tas

ques de major urgència. etc .. . 
S'han clarificat conceptes i corregit falsetats, però ha quedat 

una ombra que costarà esborrar. 
A nivell de vocacions missioneres, es viu també una crisi que 

palesa el trencament general que sofreix aquest camp de les institu
cions eclesiàstiques. 

Caldrà sempre guardar l'equjJibri entre temporalisme i espiri
tualisme. La salvació obrada per Jesús és de l'home total. Aixl ho 
manifestava el Mestre amb les seves paraules i actuacions. 
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VIC 

ANGEL MIRALDA 

Vic és una «diòcesi missionera •. Ha tingut sempre molts mis
¡oners i ara encara en té més de cent< inquanta, esca mpat s pels 

cinc continents. 
Però fins no fa gaires anys, com gairebé per tot, tots els mis

sioners pertanyien a ordres i congregacions religioses. 
Ara bé, a partir del 1938, com a resposta a Ja .Fidei Donum ., 

s'inicia un important moviment missioner de sacerdots diocesans 
i laics. 

Amèr ica llatina 

Aquell any partiren, a través de ¡'O CSH ¡\, els quatre pl"imers 
sacerdots. Eren els Mns. Lluís Molins, Josep Rossell , Francesc 
Fumaz i Jacint Anglada. Anaven, tots ells, destinats a la diòcesi 
argentina de Nueve de Julio, de recent creació. Això consti tuIa 
una novetat , car fins aleshores l'ocs 11 A formava els equips amb 
sacerdots procedents de diferents bisbats d'Espanya. Fou una con
questa del Dr. Ramon Masnou, assolida no pas sense dificultats, 
que els seus capellans no haguessin d'anar dispersats per aquests 
mons de Déu com bOllS sense esquella, sense possibilitat de pres
ta r-se cap mena d'ajuda espiritual ni pastoral ni humana. Aquest 
criteri esdevindria, temps a venir, norma a l'ocs 1-1 A. 

Ràpidament, des de la data esmen tada, augmentaren les anades 
de sacerdots a la diòcesi germana. Tant que, en algun moment, 
arribaren a ser 11 sobre un total de 58 els capellans de Vic que 
allí treballaven. Per tal d'evitar, doncs, una excessiva preponde
rància sobre el clergat autòcton, s'hagué de pensar avia t en nous 
llocs de treball. Ara bé, calia fer to ts els possibles per mantenir 
el contacte i l'ajuda entre tots els capellans vigatans. Per això 
s'ofen la coHaboració a altres dues diòcesis d'Argentina mateix, 
concretament, a la de Santa Rosa de la Pampa, veïna de la de Nue
ve de Julio, i a la de San Martín, del gran Buenos Aires, no gaire 
distant tampoc. S'enviaren, doncs, nous equips a aques tes dues 
djòcesis. 

El total de capellans enviats fou de 29. Tots ells entre 1958 i 
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1969. Aqu es t darrer any s'estronca la tramesa per manca de sol'li 
ci tuds. 

D'aquests 29 sacerdots, en perseveren només 11 a l'Argentina 
(5 a Nueve de Julio, 2 a San Martín , 3 a San Miguel, d iòcesi des
membrada de l'anterio r , i I a San ta Rosa ). Un altre se n'ha anat de 
rector al Seminari de Chi clayo (Perú) i altres dos, a Barquisi
meto (Veneçuela), amb Mn. Àngel Riba, sacerdot viga tà que des 
de fa més de vint anys hi treba lla com a director de les obres d'a
postolat seglar. Altres dos, e ls malaguanyats Mos. Josep Roqueta 
i Francesc Fumaz, moriren d'accident i, fina lment, tres s'han se
cularitzat. Els res tan ts han retornat a la diòcesi de Vic. 

Ens cal esmentar enca ra Mn . Romà Cortès, zelós sacerdot que, 
des de 1970 , féu una extraordinà ria labor a la diÒcesi de Faeata
tivà (Colòm bia) i que ha mor t, víc tima d'un càncer , el dia 15 de 
desembre passat després de donar un teslimoni impressionant de 
fe, de fortalesa i de vivència miss ionera , en regist rat, a més, en un 
comiat, gravat en cin ta magne tofòn ica , al s capellans de la diòcesi 
de Faca tati và i als seus fe li gresos de Cap~lTapí. 

En lotal. per tant, han estat 31 els sacerdots vigatan s enviats 
fins al moment present a Latino-amèrica. 

Hem d'afegir encara que , en coHaboració amb e ls nostres mis
s ioners, les Germanes Serventes del Sagrat Cor es feren càrrec de 
l'hospital de Santa Rosa (Arge ntina) i q ue, a través de l'ocs ,-lA 

hi ha dues missioneres seglars vigatanes, una a la di òcesi de Quezal
tenango (Guatemala) i l'altra a la diòcesi de San Juan de ta Ma
guana (Repllblica Dominicana). 

Principalment aquesls sacerdots s 'han dedicat al ministeri par
r oqu ial. D'altres, perÒ. a sem inaris, obres d'apostolat seglar. Tots 
e ll s -just és consignar-ho- h a n treball at amb illus ió i dedicació 
exemplar. To ts han estat mol t estimats dels seus bisbes i felignesos. 

Normalment no han tingut gaires difi cultats en la seva tasca 
pastoral de part dels capell ans del país o d'altres can tons. La prin
cipal difi cultat ha estat de refer els equips a mida que fallava al
gun dels seus membres . Tampoc no els ha estat molt diffci1 de rea
daptar-se, als que han retornat a la diòcesi. 

Pel que fa a ta relació del bisbat dc Vi c amb els seus missio
ners i amb les diòcesis on treballen , certament haur ia pogut ser 
més intensa. La gent se'l s estima, rep de bona gana la seva vis ita 
a les parròquies quan vénen de vacances .. . ; però no s'ha aconse
guit de crear un clima de coHaboració interdiocesana de cara a les 
diòcesis d'Amèrica. 
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Rwanda 

Molt diferen t és el que passa amb la Missió de Rwanda. Aques
ta sí que s'ha guanyat l'interès, la simpatia i l'afecte de tots els 
diocesans! 

S'inicià també com a resposta a la .Fidei Donum., l'any 1961 , 
gràcies a dos intrèpids missioners, els Mns. Carles Giol i Ramon 
Tió, els quals, desitjosos d'anar a prestar aquest servei, toparen 
casualment amb Mons. Andreu Perraudin, arquebisbe de Kabgayi, 
que havia vingut a Espanya en recerca de sacerdots. 

Entre 1966-1967 se'ls uniren altres cinc sacerdots de Vic i, més 
tard, encara dos més. D'aquests sacerdots resten ara els Mns. Car
les Giol, ja esmentat, Joan Casas, Amat Berenguer, Manuel Cornellà, 
Joan Serrabassa i Josep M. Pujol a l'ardiòcesi de Kigali i Mn. Joan 
Ripoll a la diòcesi de Kabgayi. Mn. Tió ha retornat al bisbat d'ori
gen, Mn. Bartomeu Pelfort morí sobtadament el setembre passat als 
44 anys d'edat. Mn. Joan - Ignasi Gorchs s'ha secularitzat. 

D'altra banda, en coHaboració amb els nostres missioners, han 
fundat cases a Rwanda les Germanes Dominiques de l'Anunciata, 
dues de les quals són també originàries del bisbat de Vic, i Ics 
Germanes de Sant Josep. 

Afegim, finalment, que dues missioneres seglars hi treballaren 
també una temporada. 

La labor dels nostres missioners a Rwanda ha estat immensa. 
Durant aquests anys han batejat més de cinquanta mil persones, 
una tercera part de les quals adultes, és a dir, després de superar 
quatre anys de catecumenat. Han treballat especialment en la for
maci6 de catequistes i de responsables de les comun itats, en movi· 
ments juvenils, i en la promoció social (construccions, conduc
cions d'aigües, sitges per a la conservació de grans, tallers, teule
ries, escoles per a la formació de la dona .. . ) 

L'ajuda del Bisbat de Vic per a tota aquesta labor ha estat i 
continua essent encara important i popular. Cada any són uns 
quants els milions de pessetes enviades, procedents d'aportacions 
espontànies en la seva immensa majoria. 

:r:.s tan coneguda i estimada la missió de Rwanda que amb prou 
feines troba rieu ningú, entre les persones practicants, que no n'ha
gi sentit a parlar. Són moltes també ja les persones que l'han vi
si lada i les que mantenen correspondència freqüent amb els nos
tres missioners. 

Com en el cas de Latino-amèrica, però ací encara molt augmen
tada, la principal dificultat és la del personal. ~s evident que els 
missioners que van a Rwanda han de ser joves per mor que puguin 
aprendre bé el rwandès que és dificilíssim, i adaptar-se als cos-
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tums del país. Això fa més difícils els oferiments, sobretot ara que 
hi ha tan pocs capellans joves. 

Les a ltres dificultats son les pròpies d'un país de missió, que els 
nostres missioners han superat amb molt d'esperit esportiu i d'op
timisme. 

En acabar, caldria dir -perquè és de justícia- que tota aques
ta esplèndida eclosió missionera del bisbat de Vic a Amèrica i Àfri
ca durant aquests anys ha es tat veritablement en tot momen t pro
moguda i emparada pel Doctor Masnou, que l'estima com una de 
les joies més preuades del seu pontificat. 

Déu faci que aquesta seva obra perduri, creixi i es multipliqui! 
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EIVISSA 

JOSEP CARDONA 

Els serveis miss ioners de la nos tra diòcesi al Tercer Món varen 
començar a l final del segle passat o al començament d 'aquest 
-quan aqui Ics vocacions eren abundoses- amb la missió de sa· 
cerdots diocesans a les Repúbliques ll atinoamericanes, concreta
ment a l'Argentina, Cuba i Perú. 

Du ran t aquest període el pare francescà Hermenegild CosIa va 
dedica r uns quants anys, amb èxi t esclatant, a evange li tzar diferent s 
llocs de l'Argentina, on arribà a provincial de l'Orde. 

Un allrc eivissenc, el monjo de Monlserrat dom Fulgenci Torres 
Mayans, va realitzar tasques d'evangelització a Nova Núrsia (Au s
tràlia), com a bisbe vicari apostòlic. 

Més endavant, d'altres nadius de la nostra illa varen excl"cir 
servei s missioners a ¡'rndia , a ¡'Amèrica llat ina i a la República 
del Zaire, llocs on actual ment treballen altres c i vis enes. 

Arran de la carta de Joan XXIII als bisbes espanyols encoma
nant·los l'evangelització de l'Amèrica llatina, Eivissa reprèn la mis· 
s ió de preveres diocesans a aquelles terres. 

Els resulla ts de les tasques apostòliques d'aquests missioners 
han superat amb escreix els sacrificis i les dificultats, que certa
ment no han mancat. No fa pas gaire un d'ells ens parlava de l'es
cassetat de mitjans i fins i tot de la fam que havia hagut dc patir 
al començament de la seva missió . 

La tasca dels missioners ha resulta t certament molt benefi · 
ciosa no sols per als països evangeli tzats, sinó per al nostre bisbat 
matei.x. Amb l'exemple, les cartes i les visites, els missioners han 
contri buït a desvetllar la consciència missionera del clergat i de' 
poble cristià . 

Ac tualment la principal dificuJta t consisteix en l'escassetat de 
sacerdots; això no obstant, tothom sap que mai no es posarà cap 
trava a les vocacions missioneres que es plantegin. 

Els llocs de treball dels missioners són els següenls : onze a 
Amèrica Llati na (religiosos, 4, seglars , 4, i religioses, 3), tres a 
l 'Àsia (religiosos, 2, i religioses, I ), i una religiosa a l'Àfrica. 

Cada any, cap al final d'agost, celebrem la diada d'. Eivissa, 
diòcesi missionera». Amb aquest motiu s'escriu a tots els missioners 
demanant·los els pressupostos de llurs projectes més urgents. Tots 
contesten amb cartes que vessen d'alegria, illusió i agraïment, de 
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Ics quals ~s fan també ressò la premsa local i Ràdio Popular. A 
Tes mi sses es fa referència a llurs peti cions, necessitats i activitats 
i es prega per les seves intencions. També es fa una coHecta, el re· 
sultat de la qual es distribueix cada any d'acord amb els progra
mes i les necessitats. 

Darrerament una petita represen tació del nos tre bisbat, clergat 
i poble (sense ci senyor bisbe que no va poder presidir-la), hem visi
tat èls nos tres tres missioners de Gujerat (tndia). Vàrem conviure 
amb ells un parell de se tmanes , període en què, a més de veure 
coses interessantíssimes i visitar monuments molt valuosos, và· 
rem poder constatar la tasca evangelitzadora i humanitària dels 
m.i ssioners i la religiositat profunda dels nous cristians. Ens va 
impressionar molt l'estima que tenen e ls indígenes als nostres 
missioners. 

Creiem que aquest conlacte haurà estai beneficiós tant per als 
missioners com per a nosaltres. Val la pena visitar aqueUs parat· 
ges llunyans de missió, tant per l'alegria que això ocasiona als nos
tres paisans missioners com pel que hom aprèn d'ell s i d'aquella 
gent pobra. 
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MALLORCA 

BARTOMEU SUAU 

El total de mISS Ioners del nostre bisbat és de 281, distribuïts 
en els grups següents : religioses, 133, religiosos, lI S, sacerdots 
diocesans, 30 i laics, 3. 

Les congregacions a què pertanyen els religiosos i Ics religioses 
són Ics següents: Jesuïtes (20). Missioners dels Sagrats Cors ( 12), 
Teatins (22), Franciscans de la T.O.R. (40), Paüls (9), Caputxins (2), 
Claretians (I), Dominics (2), Germans de Sl. Joan dc Déu (I ), Mer
cedaris (I). Salesians (I) i Opus Dei (2) ; Puresa de Maria (10), 
Trinitàries (8), Germanes de la Caritat (19), Missioneres dels Sa
grats Cors (I), Franciscanes (17), Missioneres de Crist Jesús (7), 
Insti tució Teresiana (2). Religioses del Sagrat Cor (3), Oblates (2). 
Franciscanes Missioneres de Maria (7), Filles de la Caritat (S), Ser
ventes de Maria (2). Reparadores (2), Institució Xaveriana ( I), Mis
sioneres de la Immaculada (4). Dominiques (I), Agustines (4), Es
colàpies (1), Missioneres Trinitàries (6), Religioses Dominiques (I), 
Germanetes dels Pobres (6), Teatines (2) Serventes de Jesús (I ). 
Missioneres Combonianes (I) i Religioses del Verbum Dei (10). 

Dels membres del clergat diocesà, II estan incardinats a mis
sions i 19 aquí. 

El llocs de treball dels missioners són: Amèrica, 226, Àfrica, 
40, i Àsia, 15. 

Mantenim relació amb els missioners a través de la felicitació 
de Nadal i algunes informacions, que es voldrien fer cada dos me
sos. L'ajut per part del Secretariat de Missions se centra princi
palment en els grups de les missions diocesanes que treballen a 
Burundi i el Perú, Amb tot, també es donen algunes ajudes als 
altres missioners mallorquins, sobretot quan vénen de vacances 
i visiten el Secretariat. De cara a recollir [ans se celebra cada 
any una jornada de . Mallorca Missionera». 

Tocant al tipus de vida dels missioners, des del Secretariat pro
curem que els diocesans no es trobin sols, que treballin en equip. 
També els religiosos i les religioses viuen seguint aquest estil. 

Sobre les campanyes missionals, creiem que s'haurien de di
namitzar. Convé fugir cada vegada més de la idea dels .xinets i 
els negrets . i progressar en la idea de la Missió, com a família 
universal on es comparteix, on es dóna i on es rep més del que 
es dóna. Creiem que aquest canvi de mentalitat ja es va produint. 
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Al llarg de l'any es rea]jtza una tasca mIssIonera a la diò' 
cesi: campanyes, visites de missioners mallorquins a les parrò
quies i als collegis, presència cada dos anys del Servei conjunt 
per a l'animació missionera a Cata lunya i Balears, informació fre· 
qüent en el full dominical, en el butlletí del bisbat i a la premsa 
local, etc. El fet dels missioners que se'n van i dels que tornen 
manté un lligam i ajuda a mantenir l'esperit missioner en els 
llocs on havien t reballat o bé on treballaran en tomar. Amb ma· 
tiu de la jornada anyal de «Mallorca Missionera», el bisbe presi. 
deix una trobada amb els pares i famili ars de tots els mis ioners 
del bisbat. Per tal de facilitar la relació, cada any enviem la llista 
d'adreces dels missioners a tots els missioners, a les parròquies. 
a les comuni tats de religiosos j de religioses i als delegats parro
qujals de missions. Sabem que això ha ajudat a establir en certs 
casos una relació epistolar. 

El pas més decisiu que ha fet l'Església diocesana en el camp 
missioner és el compromís amb unes Esglésies locals del Perú i Bu· 
rundi, a part de tots els passos d'obertura a l'Església universaL 
Tocant a omissions, volem fer notar la manca de coordinació 
àmplia, ja que sovint cada sector (religioses, religiosos, preveres 
diocesans) ha funcionat pel seu comp te. També, en general , no 
s'ha atès prou la proposta vocacional missionera. 
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MENORCA 

JAUME VIDAL 

Comencem recordant que el bisbat de Meno rca és molt petit , 
la qual cosa dóna una fesomia peculiar a tota la pas toral. Actual
ment tenim divuit missioners menorquins: deu religioses (Filles de 
la Caritat, 2, Salesianes, 1, Carmelites, 2, Trinità r ies, 1, Companyia 
de Maria, 1, Germanes de Ntra . Sra. de la Consolació, l , i Francis
canes, 2) i vuit re ligiosos (Jesuïtes, 2, Pares Blancs, 1, P. Foucauld , 
I , Franciscans , I , i Salesians, 1). Hi ha a més una aHota que fa de 
metge al Zaire i una altra de mestra a Xile. Els llocs de treball 
d'aquests mi ss ioners són: Filipines, l, India , 3, Argentina, 2, Bolí
via , 3, Perú , 3, Xile, 3, Zaire, I, Alt Volta , I, i Ghana, I. 

Actualment no hi ha cap capellà diocesà a les Missions. El dar
rer que hi havia, mossèn Guillem Pons, el 17 de gener va tornar 
del Perú després d'haver-hi treball a t cinc anys. Dels anys vint fins 
als quaranta, vuit sacerdots menorqu ins van treballar a Amèrica, 
mes dels anys quaranta fins als vuitanta només n'hi ha hagut qua
tre, Crec, però, que aquest fenomen té una explicació: abans dels 
anys quaranta tOles les places i càrrecs diocesans del bisbat esta
ven coberts, es pot dir que sobraven capellans, i els que es queda
ven sense càrrec ho passaven malament des de l punt de vista eco. 
nòmic. 

Un fe t nou al nostre bisbat és que hi ha seglars missioners. Man
tenim una relació molt constant amb els qui són a Missions , mit
jançant c i full dominical, que els enviam cada quinze dies, i el 
butlletí del bisbat, a més de la correspondència d'un ampli sector 
de gent. Des del 1978 publi ca m al full dominical, abans de Nadal, 
les adreces dels missioners menorquins per tal que se'ls pugui fe· 
licitar, i, de fet, són moltes les persones que els escriuen. 

Quan vénen de vacances s 'estableixen contactes entre ells i les 
parroquies i a lguns grups. Arran d'aquestes vingudes de vacances 
la Diòcesi ha aportat ajuda a ls missioners i també s'han fet crides 
als diocesans, per cert amb molt bon resultat, per tal d'atendre 
algunes peticions de caràc ter extraordinari. 

Cada any, al Toro, organi tzam una jornada diocesana de for
mació missionera, La d 'enguany, que serà el 2 de maig, tractarà 
sobre l'exhortació apostòlica de Pau Vlè . Evangelii nuntiandi •. 

Menorca ocupa un lloc proporcionalment important en l'apor
tació econòmica a les Missions. Aquests darrers tres anys hem do
blat la mitjana d'aportació de l'Estat a l'Obra de la Propagació 
de la Fe. 
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ESTADíSTICA DELS MISSIONERS 

DE CATALUNYA I LES ILLES 

Àsia i Oceania Àfrica Amèrica TOTALS 

Barcelona 
Religiosos 16 SI 122 219 
Religioses 43 23 14S 214 
Diocesans 3 16 19 
Laics 5 14 20 

---
TOTA LS 60 112 300 472 

Eivissa 
Religiosos 2 4 6 
Religioses 1 3 5 
Diocesans 4 4 
Laics 

T OTA LS 3 11 15 

GIrona 
Religiosos 2 3 27 32 
Religioses 6 33 39 
Diocesans 4 20 24 
Laics 3 3 

TOTALS 2 13 S3 9S 

Lleida 
Religiosos 5 10 15 
Religioses 6 7 
Diocesans 9 9 
Laics 

-- - -
T OTALS 5 1 25 31 
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Àsia Ocean ia Àfrica Amèrica TOTALS 

Mallorca 
Religiosos 7 2 106 11 5 
Religioses 8 27 94 129 
Diocesans 5 21 26 
Laics 3 3 

T OTALS 15 34 224 273 

Menorca 
Religiosos 2 1 3 6 
Religioses 2 2 4 8 
Diocesans 1 1 2 
Laics 8 

TOTALS 4 5 9 18 

Solsona 
Religiosos 1 1 10 12 
Religioses 2 6 14 22 
Diocesans 1 13 14 
Laics 

TOTALS 3 8 37 48 

Tarragona 
Religiosos 3 3 14 20 
Religioses 4 7 II 22 
Diocesans 3 3 
Laics 

TOTALS 7 \O 28 45 

Tortosa 
Religiosos 3 3 
Religioses 1 1 
Diocesans 
Laics 1 1 

TOTALS 4 5 
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Àsia i Oceania Àfrica Amèrica TOTALS 

Urgell 
Religiosos 2 5 13 20 
Religioses 2 2 17 21 
Diocesans 7 7 
Laics 

TOTALS 4 7 37 48 

V ic 
Religiosos 6 1 18 25 
Religioses 5 18 31 54 
Diocesans 8 16 24 
Laics 2 2 

TOTALS 11 27 67 105 

Catalunya i les Illes 
Religiosos 46 97 328 471 
Religioses 67 93 362 522 
Diocesans 22 110 132 
Laics 1 6 23 30 

TOTALS 114 218 823 1155 
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NADAL 1981 DES DE RWANDA 

JOAN CASAS 

Amics de Rwanda, Bon Nadal! 
Aquestes ratlles us porten e l nostre agraïment i la nostra amis 

tat. 
Rwanda prepara el Nadal: és la celebració de Déu en tre els 

homes . Això és capital per a un poble africà, en què la dimensió 
religiosa de la vida és primordial. Un infant que promet la vida 
al costat d'una mare jove, un estable de vaques -ací encara la 
vaca és la representació mítica de la riquesa-, una estrella que 
s'abaixa per a ensenyar el camí, pastors que s'agrupen per a ofe
rir -què voleu més perquè un africà canti la vida i adori el Crea
dor? Nadal, a Rwanda, és la festa capaç de [er oblidar a llò dolo
rós de l'existència i de reunir el veïnatge per a fer gresca popular. 
Ho trobo ben representat en la icona oriental de Nadal: Crist 
hi reposa en un bressol que té fonna de tomba. I al voltant d'a· 
questa vida que sembla sortir de la mort hi ha una gran, joiosa , 
sardana, formada per totes Ics criatu res. 

Sí! adal és e l cant de la nostra existència embolcallada d'es· 
perança. En e l fons, el pessebre és la imatge del «cel nou i de la 
terra nov3». Un «cel. encara no posseït i una «terra » que ens 
manca. Als rwandesos els falta molt , la terra. L'economia de sub· 
sistència familiar rwandesa, semblant a la dels avantpassats, en 
necess ita molta, de terra, i no se'n troba. Els que no veuen pos· 
sibil itats de vida a la seva muntanyeta d'origen vénen a la ciutat. 
Els més arriscats proven d'anar a Ug~\Ilda o a Ta nzània . Aquesta, 
però, és sempre una solució d'exili. E l rwandès diu que «Déu viu 
a fora, però torna a dormir a Rwanda ». Ací, sense terra, un home 
no té ni pes ni dignitat. Se sent pària i maleeix l'existència. 

Sense terra no hi pot haver Nadal! Es necessita almenys una 
grata. 

Per això diem sovint que la solució seria una emigració per 
grups i amb estructures d'acolliment. AL~ò encara no s'ha fet. El 
poc que es cull és ben com partit gràcies a la gran capaci tat d'a· 
collimen t de les famílies. Això ha ret que la política d'ulls clucs 
s' imposi en el país. 

Malgrat aquest negre teló de fons, Rwanda segueix la seva vida 
a ritme normal: sol i pols, pluges i fang. El país creix -explosió 
demogràfica- i ja sobrepassem els cinc milions d 'habitants. ~s 
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e l més dens de l'Àfrica. La gen t va canviant la seva manera de fer-se 
la casa i de vestir-se. 

El 14 de novembre passat, el Papa ha crea t ducs noves diòce
sis . Ara ja en tenim 8. Les parròquies milloren en instaHacions de 
servei públic: d ispensaris, hospitals, centres nodricionals , sitges 
per a guardar el gra, tallers, teule ries, escoles ... Hi ha una refor
ma escolar impossible, car manquen escoles i mestres. S'està en
quitranant Ics ca rre teres que travessen el país de nord a sud . 

Aques ts dies s 'està fent u n gran judici públic d 'un grup de 
peixos grossos que intentaren fer un cop d'estat , prova segura 
d'a mbicions desmesurades i de c ri si polí tica. I el poble senzill con
tinua vivint pobríss imamcnt. Molts, només menjant un cop al dia 
i bai xa qualitat. Hi ha les mateixes malalties de sempre: seguim 
veien t esq ue le ts ambulan ts, deshidra tats, vell s als 35 anys, que so
breviuen se nse gaire capacitat de poder assaborir la bellesa del 
sol i els cant s dels riero ls. 

Els que venim de lluny som els qui, gaudint d'una visió mu n
dial, hem de parl ar perquè els homes busquin una solució justa 
a l'exis tència . Em vaig sentir plenament identificat amb els qui 
a Nassogne (Bèlgica), en el Congrés Mund ial de . Pax Christi », p ro
pagaven e l s logan : . Posar tot el punt d'honor a viure el m és po
brwnel1f possible» . Aquesta és, em vaig dir, ¡'ún ica solució pos
si b le a l prob lema del món . S i la seguíem, tindríem la pau verta
dera. Els rics repartirien les riqueses, els pobres sortirien de la 
misèria, les armes i totes les invers ions astronòm iques que repre
senten no serien necessàries (què defensarien?, contra qui?) i la 
fraternitat trobaria camp adobat en tots els països. Es podria ar
ribar a allò que ha dit un africà eminent: que «la pobresa és la 
riquesa de ls pobres ». 

Aquest és exac tament c i missatge de ada!. :'::s perquè Crist va 
posar «lot e l seu punt d'honor a viure pobrament» que els àngels 
poden seguir ca ntant . GlÒria a l cel i pau a la terra • . L'infant Je
sús no té necess itat de protegir-se darrera grans muralles: troba 
lloc ideal en una cova davant ulla c l-uïll a de camins. Els pas to rs 
poden entrar lliuremen t a adorar, perquè no troben ni forrellats, 
ni sen tinell es, ni diaris, ni televisors o motors sorollosos. Ell que 
escull de néixer «en la plenitu d dels temps» (Ga 4,4 ), ens mostra 
la plenitud que dóna la pobresa escollida per amor dels homes. 
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Notícies nostres 

Mn. Bartomeu Pel fort (A.C.S.) ens ha deixat per a respondre , 
prompte com acostumava, a la crida del Pare. Sortós d 'ell! 

Mn. Carles Giol s'ha pres un temps per a aprofundir la seva 
vocació missionera i poder així ser més útil a Rwanda i a l'Es· 
glésia dels pobres. 

Mn . Amat Berenguer el reemplaça com a rector de Rwankub . 
Tots els altres continuen en els llocs que ja sabeu: 
Mn. Joan Casas, amb el jovent d'Acció Catòlica de Kigali . Mn. 

Manuel Cornellà, a les muntanyes de Ruli. Mn. Josep, M. Pujol, 
amb el jovent de Rwankuba i de Ruli. Mn. Joan Ripoll treballant 
de valent a la parròquia per ell fundada de Nya rusange. I Mn. Joan 
Serra bassa, a Rwankuba, amb molta feina car només són dos a fer 
la de t res . Les Germanes Dominiques continuen també a Ru]i i a 
Muyanza la seva sacrificada labor en els dispensaris i centres no
driciona]s, 

I res més. Només agrair-vos la vostra ajuda d'enguany, 
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DUES CARTES DE RWANDA 

JOSEP M. PUJOL 

I. LA CRISI DEL MISSIONER 

Ruli . Nada l de 1980 
Familiars, amics i coneguts: Déu vos guard. 
De nou us escric una carta-circular. Ara fcia temps que no 

n'havia escrita cap. L'última era datada del febrer del 79. Aquesta 
correspon a l'any que acabem. Bona part d'aquest any 80 l'he 
passat a Catalunya, com sabeu. A principis de julio l va morir el 
meu pare, al cel sigui. Des de finals d'agost to rno a treballar a 
Rwanda. 

Vo ldria començar desitjant·vos un Bon Nadal, encara que pot· 
ser la carta us arribarà passades les festes. Tant se va1. Jo en
guany e l viuré en la reflexió de la recerca d'un home més humà. 
Acabo de llegir l'últim llibre del psicòleg Erich Fromm, titulat «te
nir O ser_, que m'hi ha ajudat. De fet, als cristians e l misteri del 
naixement de Jesús ens fa es timar l'enca rnació de Déu és a dir, 
ens fa estimar molt l'home, que Déu ha creat i recreat a la seva 
imatge. Si escoltéssim la veu de Déu que ens parla clar en el mis
teri de adal ens esforça ríem a ser més persones, i amb iHusi6 
treballaríem per una «nova humanitat» a semblança de la de Jesús , 
car Ja que ara ten im pertot arreu està molt envellida i empobrida. 
Aquest és e l Nadal que desitjo als meus amics: que nasquem Ulla 
mica més a «l'home nou », a la imatge de Jesús de Na tzaret, el Fill 
de Déu. 

En anteriors circulars us havia parlat de les diverses activitats 
i vivències de la vida miss ionera. Avui encara us en tornaré a par
lar; però d 'un aspecte potser del icat, real tantmateix, i del qual 
encara no n'he fet menció cap altra vegada. Em suggereLx el tema 
el fet que durant tot aquest any i mig no us he escrit perquè, en
tre altres motius, he passat per una crisi. Una crisi de sen tit, de 
significat i doncs també de sentiments. Em sembla que no sóc sol 
a passar per aques ts traumes. Deu formar part del desenvolupa
ment de la persona i també de la vida missionera, ja que alguns 
companys missioners m'han parlat de la seva crisi. Per aquest 
mo tiu, doncs, us en parlo, perquè conegueu una mica més tota la 
nost.ra realitat. 
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Una crisi és diHcil de diagnos ticar perquè és molt complexa. 
Us parlaré de l'aspecte cdtic de la nostra vida missionera i dei
xaré altres aspectes més espirituals o íntims que, tot i que forma
ven par t de la crisi global, ara no fan al cas. Us ho explicaré amb 
una colla de qüestions-preguntes sobre el fet missioner que, vis
tes en un plegat, ens fan trontollar el cap. 

Preguntes que burxen i inquieten 

Passat un primer temps on tot és engrescament perquè tot és 
nOll i curiós hom comença a tastar la real itat prosaica de cada dia 
i de cada terra, i comença a fer·se preguntes serioses que posen 
en dubte tot e l que hom fa o in tenta fer amb bona voluntat. Cert 
que alguns lli bres ja les han escrites i estudiades, però un les des
cobreix sobretot a partir de la vida i del treball de cada dia. Us 
faré una llista d'unes quantes a fi que pogueu entendre millor de 
quina mena de crisi es tracta. Vegeu : 

- té encara sentit avui dia «fer de missioner»?; 
- val la pena anar a les missions quan actualment a la nost ra 

terra hi ha tanta necessitat d'evangelització?; 
- a l'Africa. tot i la nostra bona fe , no estem colonitzant o neo

colonitzant?; no fem un rentat de cervell a la gent senzi lla?; sense 
cap ma la voluntat no els estem europeizant ?; 

- el que es tem fent en realitat és un anunci de l'evangeli ?; no 
confonem l'evangeli amb la nostra cultura blanca?; som capaços 
nosaltres blancs i curopeus d'entendre la cultura dels negra-afri 
cans ?; 

- ,'es truc tura de l'Església que els hem portat, i que mante
nim amb els nostres diners i amb el nostre pres tigi de poderosos . 
és un fruit net de l'evangeli ?; els ritus dels sagraments i tota la 
litúrgia que tenim, no responen sobretot a gestos i gustos del me
d iterrani?: 

- és que e l missatge de Jesús només pot casar amb les formes 
occidentals?; no es podria viure la vida cristiana d'una altra ma
nera que la que hem conegut a casa nostra fin s ara? 

- sembla veritat el que diuen alguns blancs que, s i els jueus. 
e ls romans i els grecs , van tenir el dret d'apli car-se el nou evan
geli a la seva cultura i a Ics seves tradicions també l'haurien de 
tenir els africans; però pot un missioner blanc fer aquest treball 
d'encarnació?; 

- podria ser veritat el que diuen alguns negres, que venim a 
l'Mrica perquè a casa nostra no sabem per on agafar-nos-hi, i aquí 
pel pres tigi social encara podem fer el que volem?; 
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- no seria millor que marxéssim tots els blancs i potser lla· 
vars ell s sols trobarien més fàci lment el seu ca mí?; 

- 3ccept3rien però de deix:!.r a.quests països els blancs que no 
hi han vingut a ajudar sinó a comerciar a favor dels països rics. 
pro-americans, pro-russos , pro-àra.bs o pro-xinesos?; 

- no podria ser veritat que amb les nostres idees de «progrés . 
només e ls hem portat l'opció pel capitalisme i el consumisme?; 
l'orientació de les escoles secundàries en algunes de Ics quals col
labora l'Església, no és descoratjadora en aquest senHt?; 

- e l desenvolupa ment ma te rial que els portem no serveix so
bretot per a enquadrar-los en la nostra economja de mercat, que 
no és pas gens justa sinó escl avitzadora dels m és febles?; 

- la medicina que els hem portat no és més curat iva que p re
ventiva, i no ha desbanca t la seva medi c ina tradiciona l d'herbes, 
a favor de la medecina industrialitzada dels països rics?; 

- som doncs un destorb o una ajuda?; i , en to t cas, per a qu i? 
- si no els portéssim diners o vestits. medicaments o cons truc-

cions, e l poble ens seguiria amb el mateix entusiasme?; 
- en la pràctica el nostre treball no fa la impressió que es

fem ocupa ts en l'orga nització j estruc turació de l'Esglés ia catòlico
romana més que en el simple anunci de l 'evangeli?; 

- podem dir que els ba tejats per nosaltres, a grapats durant 
els ú ltims anys, s'han convertit en cris ti ans? (és clar que aquesta 
qüestió també es podria posar a ls batejats de casa nostra!) . 

Preguntes que revifen l'esperança 

Què us en sembla? No és per passar per una veritable c ris i tot 
aquest reguitzell de qües tions que són un resum de molt s pro
b lemes? Perquè sembla que l'home es mou pe l cap, per les idees. 
Però, per sort, l'home no és només cap, s in ó també cor. L aquest, 
el cor , la fe, és el que et fa tornar a l'Àfr ica. Encara que el cap no 
tingu i respostes massa convincents. 

Amb una altra llista de qüestions-respos tes us expli caré ara la 
part del cor i de la re: 

- no és vedlat que, després d'un temps de trac te i de convi
vència, estimes l'Agustí , el Bosco, Ja Cecíli a, l'Agnès, i tants d'al
tres amb qui has fe t amistat?; no és veritat també que la gent sen
z illa del poble ens estima i es tà contenta que siguem amics seus, 
que e ls parlem, que els visitem, que els ajudem?; 

- no not es que la Paraula de Déu dóna esperança a aques ta 
gent pobra?; per què doncs no predicar-la?; no és possible que 
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l'Esperit de Déu es trobi en aquesta cultura africana, en les se
ves tradicions i vivències?; 

- no és veritat que Jesús va venir a dur la Bona Nova a tota 
criatura, sigui d'on sigui, que Déu estima cada persona en par
ticular, que dintre de cada persona hi ha que1com que s'ha de 
salvar, que ¡'evangeli ajuda tothom qui el vol viure a ser més 
humà, que la gràcia de Déu actua en cada cor d'home?; 

- no és veritat que e l missatge profètic de Jesús ajuda els 
pobres homes a alliberar-se de les multipl es esclavituds que por
tem dintre i que trobem en totes les estructures de poder?; 

- no és un ideal que l'Església, el poble de Déu que cam ina 
cap a l'alliberació total, a rribi a arrelar-se en cada poble concret 
de la història?; 

- no es constata que l'encontre amical de dues cultures dife
rents porta a cada una d'elles un enriquiment mutu?; 

- no és veritat que la terra sencera ha estat donada per Déu 
als homes tots, que les fronteres històriques són creació del pecat 
dels homes i que hem de cam inar cap a una fraternitat un iversal?; 

- la fe, no ens demana que superem les divisions det sexe, de 
la raça, de les classes saciats?; 

- no és veritat que el missatge bíblic és sobretot perquè sapi
guem obrir-nos al misteri inefable de la presència de Déu en 
l'home?; 

- no és veritat que Déu és Amor, i que per tant l'important 
no és fer sinó estimar?; 

- no és evangèlic de viure el moment present, que és la si
luació que ens toca ara, deixant a les mans del Pare la preocupació 
pel d ia de demà? 

- no és evangèlic que la Resurrecció de Jesús és garantia cer
ta de Vida, i ens fa acceptar la creu i ta mort que ens causen les 
preocupacions de cada dia?; 

- el Regne de Déu no ha fet més que començar, i el poder del 
seu Esperit el durà a terme amb la nostra coHaboració decidida; 
o no c re iem en la força de l'Esperit? 

- la fe cristiana és l'acceptació del misteri de Déu i del mis
teri de l'home: tot és gràcia! 

A manera de cloenda 

No és una determinada pregunta sinó el conjunt global de les 
diverses qüestions-respostes el que dóna suport a l'esperança i 
t'ajuda a superar la crisi. Heus ací que torno a viure a Rwanda, a1-
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menys per una temporada. l m'hi trobo con tent. Hi he après mol
tes cascs, al cor de l'Àfrica. M'ha ajudat molt a viure la fe en 
Déu, Pare-Salvador-Esperit. M'ha aj udat molt a viure la fe en l'ho
me, fill-germà-amic. Si oneguéssim el do de Déu! 

Com us deia al començament de ]a carta, una crisi deu for
mar part del nostre «ser missioners». Una cri si, trobo, és quel
com de ben natural: la passen les plantes quan creixen, els fruit s 
quan maduren, e ls animals quan s'adap ten al medi , les persones 
qua n estimen. No cal estranyar-se que els missioners també la 
tinguem en allò que ens és propi : la missió. Penso que tota crisi 
és senyal de vida, només les coses mortes no sofreixen cap cri si. 
Nosaltres, els missioners, volem ser quelcom de viu en la gran fa
mília cristiana. Per això tenim cri sis, que superem amb e l poder 
de Déu. Qui de vosa ltres, amics -casats, capellans, joves- no té 
també les seves pròpies crisis sobre ell mateix i sob re el seu tre
ball? Senya l que som vius: que creixen, que madurem, que llu item, 
que es timem . Ajudem-nos mútuament per a enriquir-nos en el 
«ser,. . 

M'adono que aq uesta vegada m'ha sortit una circular una mi ca 
estranya. Però certamen t és un aspecte de la vida del missioner, 
per bé que menys conegut que moltes de les seves aventures ex
ternes. Segurament que d'un tema aix í no se'n deu poder escriu re 
un arti cle per a una revista, però per a compartir les vivències 
entre els amics , que és el que intento amb aquestes cartes, em 
sembla que és vàlid . 

Notícies breus 

Acabo amb algunes notícies breus. 
Actualment visc a la parròquia de Ruli, que es troba a llOS vint 

quilòmetres de la de Rwankuba, on havia viscut fins ara. Hi tra
ballo amb en Manel Cornellà, del Subirà (Santa Creu d 'Horta). 
prop de Sant Hilari Sacalm. També hi treballen tres dominiques: 
la Mercè Ticó, de sant Ramon (Lleida), la Rosa Dilmé, de B anyo
les, i la Carmen Villalón , de Zamora. Ruli és una parròquia pe
tita de nou sucursals o agrupacions de cristians. Les estadístiques 
diuen que hi ha 12.000 bateja ts. 

Continuo cuidant·me dc l'an imació ca tequètica de les escoles 
que hi ha en les dues parròquies de Rwankuba i Ruli. Enguany he 
comptat 12.600 a lumnes per 228 mestres. Déu n'hi do! Per visitar 
uns i altres em serve ixo d'una moto tot-terreny, una Suzuki 125. 
que he comprat en tomar a Rwanda amb els diners que em vau 
donar diversos membres de la família: moltes gràcies ! 
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A cada un de vosallres, familiar, companys sacerdots, ex-alum
nes companys d'es tu d i, joves de grups coneguts, cris tians de les 
parròquies on he estat, i a to ts els vostres, us saludo bo i desitjant
vos un m illor Any Nou ! 

lI. LA FEINA DE CADA DIA 

Ruli, novembre de 198 1 

A lOts els de la família, i a ls amics: 
Déu vos guard. Des que sóc a Rwanda, ja ha fe t sis anys, us he 

ana t escrivint una carta circular de tant en tant, per mantenir el 
ca liu de l'amistat. 

Aquesta vegada he pensat que us podria contar el que estic 
fent actualment a la parròquia de Ruli on ara visc. 

Descriuré brcument els dos aspectcs del meu treball: l'objectiu, 
què fa ig; i el subjectiu, quin sentit hi dono, 

Amb els infants: a l'escola i a la catequesi parroqu ial 

A Rwanda tots els centres d'ensenyança bàsica són estatals. En 
e l seu program a, però, hi entren unes lliçons de catecisme per a 
tots els cursos. En la nostra demarcació parroquia l de Rwankuba 
més Ruli hi ha un total de 21 centres complets. Això és: 280 mes
tres, i uns 12.000 a lumnes, Més de la meitat dels nois i noies de la 
regió, Bumbogo, son a l'escola. La majoria són fi lls de cristians. 
Ens acullen i escolten amb goig. 

Visito cada centre una vegada per trimes tre. Un dia sencer. 
Faig una lliçó de catecisme a cada classe del segon i tercer cicles, 
des de quart fins a vuitè, Durant aquest curs, 81-82, ens reparti
rem aquesta fe ina amb en Serra bassa i en Berenguer, pel que fa 
a ls Centres de Rwankuba que són més sombrosos que els de Ruli. 

Als mest res també els dediquem una atenció especial : una es
pècie de butlletí periòdic; a lgu nes reunions o conferències; i, a 
més, tenim un comitè format per un mestre de cada Centre, amb 
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el qual revisem i preparem les activ itats escolars que fan referèn
cia a la religió. 

A la parròquia de Ru li teni m 9 sectors comunitaris. Cinc d 'ells, 
dits «sucursals_, tenen vida prò pia: celebració cada diumenge; ca
tecumena t; i grup de responsables de les diverses activi ta ts de la 
comunita t del sector. 

Entre aquests serveis hi ha el de responsables dels infants: ca· 
tequistes vo luntari s. Es fan càrrec cada diumenge d'un nombrós 
grup de vail ets que, a part de les ll içons que reben a l'escola, vo
len preparar-se millor pds sag rament s: baptisme. confirmació, pri
mera comunió. Els di rigeixen una celebració especial , i els fan una 
~e~~ ió de catequesi. 

Actualment teni m un miler d'i nscri ts. Preparar i reunir e ls ca
tequi stes voluntaris; rer e ls gru ps; presidjr algunes de Ics celebra
cions; trobar-los durant les vacances escolars ... és la meva feina 
en aquest camp. 

Amb els joves 

Els joves i noies crist ianes, de IS a 20 anys, a Ruli són uns 2.000. 
Igual que els altres cristians, tenen la missa o la celebració del diu· 
menge, i les reunions del seu grup de «base. (una estructura d'Es
glés ia especial de Rwanda). Calia, però, un programa especial per 
al jovent, sobreto t per a ajudar- los a cont inuar llu r formació huma
na i cristiana. 

Hem començat per fer una trobada cada dos mesos. Em des
plaço a cada lloc. Com que tenim 9 sectors parroquials, són 9 tar
des de trobades. Vénen força. Durant l'any que acabem, el pro
mig d'assistència de tot el conjunt ha es ta t de 550, cada vegada. 
Hem fo rmat 80 petits gru ps, seguin t l'esquema de «base., i n 'hem 
elegit els responsables. També hem buscat 18 caps de sec tor . 

Aquest programa ens està servint per a participar, a nivell de 
jovent, en el Sínode diocesà que a IUgali va començar per Pas
qua/ 81. 

El catecumenat 

Els quatre cursos que els catecumenats tenen per a preparar 
el bapt isme (o la confirmació per als ja batejats de petits) consis
te ixen en: dues sessions de catecisme per setmana; una ce le-
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bració cada diumenge; una interrogació cada final de curs; i una 
enquesta final sobre el seu comportamen t social. 

Fins fa poc els catecúmens eren adults; ara la majoria són jo
ves O adolescents. Per això, ara, se'ls exigeix que sàpiguen llegir una 
mica. Precisament enguany hem parlat de donar encara més impor. 
tància a aquesta lectura. Segurament que convertirem el primer 
curs en una seriosa alfabetització. He rebut una ajuda de la Carn· 
panya contra la Fam i penso dedicar-m'hi personalment el prò
xim curs. 

Els qui ensenyen en els catecumenats són catequistes remune
rats. A Ruli sÓn 7 per un total de 930 catecúmens. Fer reunions 
amb ells, i segui r-los de prop també pren el seu temps. 

Altres activitats parroquials 

Queda la pastoral que coneixem més per casa nostra: la missa 
del diumenge, que anem fent en llocs diferents a fi de visitar tots 
els sectors i animar els diversos serveis. 

També, la celebració i la preparació prèvia, obligatò ria per a 
tols, dels dos sagramen ts més sovinteja ts: el baptisme d'infants de 
pares cri stians i el matrimoni de joves batejats. Cada mes tenim 
algunes d'aquestes celebracions bo i seguint e ls centres de cu lte. 

Per sort, a Rwanda, no tenim celebracions funeràries. 
En canvi , sí que cns ocupa força temps atendre les persones 

que vénen amb qüestions, sobretot e ls responsables dels grups de 
«base» o dels diversos serveis. Periòdicament fenl reunions dels 
principals: caps de sector, càritas, litúrgia, infants. moviments. 
A vegades fem sessions i tot: a Rwankuba hem arranjat uns locals 
per a això. 

Totes aquestes activitats, les compartim amb en Manel Corne· 
llà, que és el rector de la parròquia. En un resum que publicava 
ci Full diocesà deia de nosallres: .Atenen la parròquia de Ruli •. 
Doncs, és això que us acabo d'explicitar. 

La meva vida cc interiorn 

El valor subjectiu dd meu treball el vcig alXI: 
No produeixo res comptab.i1itzablc nj consumeixo més que la 

gasol ina de la .suzuki. i alguns llibres perquè la gent llegeixi. 
Sóc per tant un inútil en la societat de la producció i del con
sum. No em sap gens de greu; més aviat me'n glorio. 
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Passo la major part d 'hores de la meva jornada laboral parlant 
amb persones, compartint els pocs coneixaments que he après so
bre la nost ra religió i la vida dels homes. El s aporto poques «co
ses», intento donar-los una mica de mi mateix . Busco més aviat 
el seu desenvolupament in ter ior o creixement personal , que no és 
mesurable, però que és el més vàlid per a viure humanament. 

Comparte ixo voluntàriament, una mica només, el seu estil 
forçat de vida (seria ideal fer-ho molt més però no en sóc capaç) : 
contacte amb la nalura, viure el dia d'avui, pocs mitj ans i recursos, 
alegria i calma. El si lenci i la pregària els ajunto pel propi comp
te: no són ruandesos . Aquesta gran pobresa ex terior de Rwanda 
m'ha ajudat a trobar una altra riquesa : una petita pau interior, 
un sen tit a ]a vida, i una certa vivència de l'Esperit. 

Però, en acostar-me a les persones concretes, m'adono de Ja 
solidaritat que cns manca. Encara no m'he quedat cap dia amb 
gana, ni a Rwanda. No m'ha faltat el mínim necessari per a ves
tir-mc, calçar-mc, dormir bé, i anar net. No he sentit mai la insegu
retat del demà, perquè la institució m'assegura «el pa de cada dia •. 
He pogu t estudiar i continuo formant-me. He estat bé de salut 
fins ara, gràcies a Déu. Estic, doncs, molt lluny dels pobres i del 
seu món real. Aquesta diferència em fa patir, perquè és un signe 
clar que encara no sóc just. Visc en la injustícia, o si més no en 
l'egoïsme. Encara no sóc gaire cris tià. 

Tot i això, potser començo a entendre la meva vocació d'home
cristià. Estic a la ratlla dels quaranta. No es tractava de vestir un 
gran arbre, vistós, amb moltes branques i molts de fru its; sinó 
simplement de «se r». Ser home. Ser cris tià. Tot senzi ll ament. Com 
un arbre plantat prop d'un rierol: assaonat per l'aigua viva i fe
liç, vivificat pel sol de cada dia, estimat cada nit per les infinites 
estrelles de tot l'univers. Això, i prou. 

Des d'aquests sentiments, que són els que visc actualment, us 
desitjo a tots vosaltres un Nadal ben cristià. 
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TESTAMENT ESPIRITUAL 

ROMA CORT~S 

Uns quants dies abatls de morir, des del setl llit de Mm1resa, 
del qual ja no s'alçaria més, el ,lOs tre missioner diocesà M ossèn 
Romà Cortès envià aquest commovedor missatge espiril ual a/s 
seus peligresos de Caparrapí (Colòmbia), que pel seu extraordil1a
ri interès, tot tradllint-Io al català, reprodllïm etl els seus paràgrafs 
principals_ 

«Estimats feligresos dc Caparrapí! A tots una sa lutació. A tot s 
gràcies (. __ ) 

A tots us demano perdó pels meus pecats, pcls mals exemples 
que LIS pugui haver donat, per Ics vegades que no us vaig saber 
comprendre i per les que vaig ferir o moles tar alguns de vasal· 
tres amb la meva enutjosa insistència per a acos tar-vos a Crist 
o amb el meu desig vehement que tinguéssiu un cristianisme més 
ferm_ 

A voltes vaig ser imprudent, a voltes inoportú. Però us asse
guro que en el fons no desitjava altra cosa que el vostre bé. Que 
el Senyor em perdoni i vosaltres perdoneu-me també si a lguna 
vegada vaig faltar en alguna cosa_ 

Després de demanar-vos perdó a tots, desitjo ara donar-vos 
com un missatge, dir-vos alguna coseta que us pugui sen/ir, que 
us s igui com un record des de la meva llunyana terra. 

Com van les coses? 

En primer lloc una par<lula d'ànim. Desitjaria que continués 
tot allò que hem començat. Estic segur de la fidelitat de Salomon 
(és el sacerdot company del Dc. Cortès) a Déu i al poble i que 
continuarà pel s mateixos camins. 

Com desitjo saber aviat com van les coses ! M'interessen les 
coses de Caparrapí! Com va ana r la coBectn missional? Les est i
mo tant, les Mi ssions! Han començat ja les obres per a pintar la 
façana? S'ha acabat ja la capella del cementiri? Es podrà inaugu
rar el dia u? O bé el d ia 2 en la festa dels fidels difunts? Voldria 
també aviat la porta del cancell del temple, la llibreria parroquial, 
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el despatx de pastoral socia l, la casa rura l, la casa de les Germa
nes en l'a ntic coBegi, la biblioteca parroquial , les sales pe r a ls 
joves , la sa la cultura l. . Tan tes i tantes iHus ions tenia jo pe r a 
Caparrapí! Con tinueu-les, estimats meus. Déu us ajudarà . 

Morir sense diners, sense deutes, sense pecats 

Jo us vaig dir, a ls qui em vau venir a acomiadar a Bogotà, que 
volia morir sense diners, sense deu tes i sense pecats. 

Sense d iners, ja ho he aconseguit. :E:s veritat que a darrera hora 
alguns dc vosaltres i d'altres cm vau do nar diners. No voli a ac
cept a r-los. Però em va n recomanar que tingués seny i rea lment no 
sé el que durarà la meva malaltia i no voldria ser tampoc una càr
rega pel' als meus germans. 

Aquests diners, doncs, que em van donar, e ls he clonat jo a ls 
meus germ ans per a Ics meves despeses, per a les meves a len
cians, per a tol el que ací pugui fer falta . 

Crec que me'n vaig també sense deutes. Fora, com diria Sant 
Pau , de l'a mo r que us dec a tots, que aquest és sempre un deute 
111011 gran . Pe rò sense deure res a ningú, ni personalment ni a la 
pa r ròquia. Salomon ja sap que els deutes que hi ha a la parrò
quia es podran canceHar fàci lment amb dona tius que arribaran 
aquests dies i que ja estaven an uncia ts. Crec que tots e ls deut es 
es cobriran. Me 'n vaig, doncs, de Caparrapí amb la satisfacció de 
no deixar cap deute ni personal ni parroquial. 

I també me'n va ig sense pecats, no perquè no n'hagi fet , s inó 
senzillament perquè el Senyor me'ls ha perdonat i el Senyor, quan 
perdona, oblida. Jo m'acullo a la seva misericòrdia. Sé que la meva 
salvació no està en les obres . Jana li passaré factura de tot el que 
he fet. To t s'ha de pu rificar en el gresol de l'amor. Solament m'a· 
cullo a la seva infinita miser icòrdia. 

He p redicat sempre l'experiència de Jesús i a ra, a darre ra hora, 
vu l1 fer jo també aq uesta experiència de Jesús: que aq uell que 
es posa en les seves mans i li confia el cor , EU el perdona p lena
ment. 

S i un lladre l'Obà la glòria, no tindrà misericòrdia de mi? Se
nyor , m'acullo a la vos tra misericòrd.ia! 

Això creieu-me, dóna pau. Morir sense pecats, mori r sense d i
ne rs, morir sense deutes. 

Endavant , doncs! I a continuar, tots, les obres! 
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Fer de Caparrapí una parròquia-pilot 

Primer, em fixaré en allò extern . A més, jo crec que hi ha pa
tricis en el poble que ajudaran. Ho dic ací públicament a tots. Par
lo de persones que es timen Caparrap í i que cm prometeren aj uda . 
per tal que els seus parents i amics els estimulin: que si no m'a
judaren a mi quan era en tre vosaltres, ho facin ara en memòria 
meva. 

Ho demana un malalt des del lli t. Us ho demano de tot cor. 
Digueu-los-ho. Que ho facin en recordança meva, en memòria 
meva. Que ho facin com lIna oració i una resposta per al bé dc 
Ja meva pe rsona, per la meva salut. 

(A continuació cita els noms d'algunes persones i després con
tinua) . 

T ara anem a allò espiritual. El Consell parroqu ial sap corn te
níem la dèria de fer dc Caparrapí una parròquia-pilot pels ca
min s d'allò que en diem una parròquia renovada, planejant a deu 
anys vista per tal d'anar millorant ínt egrament el poble. tot cer
cant la pau, la salvació, l'amor, la justícia, el progrés i que la 
parròquia arribi a ser de debò una gran comu nitat de petites co
munitats. Que tot vagi pels mateixos camins! De tot cor desit jo 
que el Consell posi les piles i realment comenci a programar per
què a principis de l'any vinent es pugui seguir una programació 
concreta: que pugui sort ir, periòdicament, un Full Parroquial i que 
es noti que el poble es va sensibilitzant en l'amor i en la frater
nitat, fins que a tot arreu, a cada barri, pugui haver-hi una comu
nitat í en el poble moltes comunitats de joves, de matrimoni s, de 
nens, per tal que en el poble de Caparrapí es respiri aquesta acti
tud comunitària, que en l'aspecte social es tradueixi en una ac
titud cooperativista. Ve ig que es per ací per on va e l progrés i el 
futu r del meu poble. 

Us demano una aten ció especial a l'obra de la Santa Infància ... 
Les ab ,-es missionals, les estimo tant! Són les que m'han forjat 
a mi com a sacerdot. Jo els dec la meva vocació j per això les es
t imo. Contineu, doncs, amb la San ta Infància. 

Conlinueu amb la joventut. No descureu els grups juvenils del 
poble: que es multipliquin! Els joves són l'esperança del demà . 
Que realment es demostri que els joves no són tan apàtics com 
diuen els grans, que tenen reserves d'un gran d inamisme. Que es 
multipliquin els cursets matrimonials i per a joves en et camp i en 
el poble. Gràcies als Cursets de Cristiandat hi haurà un ferment 
bo i un canvi a Caparrapí com molts ja ho han començat a bes
llumar i a assaborir. Contineu, doncs, per aquests camins. Aques-
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ta és la meva gran iHusió: que tots puguin anar a Cursets, que 
tots e ls curseti stes s'animin a dur un tipus de vida comunitària, 
que es vagin comprometen t, que vagin sorgint moviments coope
rati vis tes en allò social, que Caparrapí es transformi i es canviï 
i s igui realment una parròquia-pilot. Que tot continuï amb ritme, 
iHusió i esperança! Que cadascú se senti actiu en la seva tasca, 
que vegi en què pot coHaborar!. .. 

El Bon Pastor dóna la vida 

Avui , aquesta tarda , celebraré la Santa Mi sa per la parròquia 
de Caparrapí, per cada lIn de vosaltres. He escollit l'evangeli del 
Bon Pastor, que dóna la vida per Ics seves ovelles. E.s perquè 
aquests són els sentiments del meu cor des del llit. 

Jo crec que durant aques ts quatre anys ens hem esforçat tols 
els de l'equip pastoral a sembrar; a sembrar inquie tuds, a sem
bra r la paraula de Déu. En la Bíblia, de sembrar la paraula de Déu 
se'n diu també do nar testimoni. El que fa l'experiència de Jesús , 
la comunica i dóna testimoni que Jesucrist ha ressuscitat i, com 
deia un bon pagès, l'Esperit Sant no és cap baina (persona menys
preable). 

Germans! Durant aquests quatre anys ens hem esforçat a de
mos trar en e l poble, en els barris, a tot arreu , amb els joves i amb 
els nens i amb e ls matrimoni s, a comunicar-vos la gran notícia: 
que Déu ens estima, que Déu ens ha creat, que Déu s 'ha fet home 
i que s'ha amagat en el fons de cada un de nosaltres, que tots som 
Jesús, que en l'estructura íntima de la nostra personalitat tots 
portem un empelt de Jesús, tant si ho sabem com no. 

Ens hem esforçat a predica r-vos que Crist morí, ressuscità i 
viu a CapaJTapí. Sí! Que Crist viu. Si Crist vol, tot ho pot fer me· 
ravellosament nou. Crist és capaç de fer nous els homes. noves 
les dones, nous e ls matrimonis, un Caparrapí nou, una Colòmbia 
nova, un món nou . Ell tot ho vol envair de la seva gràcia i del 
seu esperit, transformant-ho tot en un pla integral de progrés. 

Aquests són els desigs de Jesús. Això és el que us hem predicat 
i d'això us hem donat testimoni. .. Hem dit: Sí, sí. Que Crist viu. 
Que Crist ha ressuscitat. Que Crist ens comunica el seu Esperit i 
que això és veritat. 

No sé si ho heu cregut. No sé si us heu adonat de la vivència 
de la nostra paraula, de la sinceritat de la nostra predicació, del 
convenciment de les nostres idees, perquè hem intentat predicar 
allò que vivíem, 
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Però, veieu, germans, manca el principal. Crist també predicà 
durant tres anys, però després s'immolà per allò que havia preo 
dicat. Després se sembrà Ell mateix en el solc. Ell és qui digué: 
. Si el gra, si la llavor, no mor, no pot donar fruit • . Perquè doni 
fruit, ha de 1l100"ir. T Cris t, després d'haver predicat durant tres 
anys, sofrí, es deixà assotar, es deixà coronar d'espines, i morí. 

I , en morir, no acabà . En morir, començà. l vingué el fru it 
de la resurrecció ... I vingué encara un altre fruil més meravellós: 
Pcntccostès. J vingué l'Esperit San t. r el món començà a canviar. 

I tot allò que encara hi ha de bo i de diví en el món ha esta t 
per la mort de Jesús. Tot allò que ens queda d'esperança , ve de la 
mort de Jesús. No fou inútil. 

I aquest és cI camí, germans, encara que cns costi. 
No n'hi ha prou amb sembrar: és necessar i sembrar-se. No 

n'hi ha prou amb predicar: és necessari sofrir i morir. 1!.s neces
sari que hi hagi immolació. 

I per això ara s'ha de barrejar la sang de Crist amb la sang 
de Romà, els assots de Crist amb el tumor de Romà, l'oració de 
Crist amb l'oració de Romà, la immobilitat de Crist en la Creu 
amb la meva immobilització en el llit i tot s'ha d'ajuntar com les 
gotetes s'aj unten amb el vi en el calze. Així les meves gotetes d'ai
gua, els meus petits sofriments s'han d'unir en el calze de la 
missa, en l'altar i Crist i Romà ens hem d'oferir al Pare, perquè 
jo sóc el bon pastor i e l pastor ha de donar la vida per les scvc __ 
ovelles. I jo sé, germans, que si no hi ha sofriment , si no hi ha 
sang, s i no hi ha mort, to t allò que jo he fet amb vosaltres, tot 
seria inúti l. Inútil la predicació, inút il el testimoni de la vida, si 
no va acom pa nyat amb el testimoni de la sang. 

Si no heu cregut en l 'autenticitat de les meves paraules qua n 
cm sentíreu predicar, us prego que cregueu ara, perquè, a més de 
les meves paraules, ofereixo també la mort si Ell ho vol, els meus 
sofriments, la meva immobilita t en el llit, aquesta separaciÓ que 
ens ha estat tan cos tosa, tot ho ofereixo de bona gana. 

Crec que, quan un ideal és rubricat amb sang i amb dolor, l'i · 
deal puja de categoria. 

Una abraçada a tots 

Per això avui, com us deia, oferiré la missa del Bon Pas tor pel 
meu estimat poble de Caparrapl. 

I això és el que us vull dir a to ts: Que amb sofriment, que 
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amb amor, que amb tendresa, que amb afecte , que amb mort s'aro 
riba a la Resurrecció i a Pen tecostès. 

Per això es tic convençut, com us he dit, que, passi el que passi, 
tol serà bo. 

Si el Senyor em retorna la salut, ja hauré fel l'assaig de la 
mort, ja hauré fet l'assaig del despreniment. 

Si em quedo, serà bo que cm quedi. Si me'n vaig, serà bo que 
me'n vagi, perquè onsevulla que sigui , a Manresa, la ciutat on sóc 
ara, o des del Cel, la noslra pàtria permanent, jo sé que podré 
ser més útil per a Caparrapí. 

Ja veureu com, si vaig al Cel, notareu que la meva presència 
des d'allà és molt més fecunda. 

Es comença predicant, es continua sofrint i morint, es culmi 4 

na en la resurrecció i en la g1òria enviant "Esperit Sant, essent 
instrument del Senyor perquè l'Esperit Sant fecundi tota aquesta 
terra de Caparra pf, fecundi la terra dels vostres cors .. .. 

(Dóna uns quants consells més i acaba dient): 
. Una abraçada a tots i fins al Cel. Fins que ens tomarem a 

veure! ». 
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DES DE L'ÀFRICA 

Un món que cerca Déu 

Uboko (Burundi) 
... Per aquí estem molt bé. He d'anar a l'escola amb paraigua per

què no m'esclafi el sol; mentre escric a la pissarra, les gotes de 
suor m'arriben fins a les cames; a 1a nit els hipopò tams surten 
de l'ajgua i es passegen per davant de casa nostra; com que no hi 
ha ponts, amb el cotxe travessem els rius per dintre l'aigua ... Et 
podria explicar tot un seguit de detall s que no fan més que con· 
firmar que som en un altre món, però un món , que tot i ser di
ferent del nostre, és molt bonic; un món que, potser sense saber· 
ho, cerca Déu, cerca la llum de Jesucrist. Potser és això el que 
m'ha impressionat més. Tinc xicot s gran dots a la classe amb una 
actitud de recerca molt gran. Sí, no hi ha dret que als qui tenen 
set no se'ls doni de beure i es doni tota l'ajgua als qui estan tips 
de tot i no fan cas de res com passa sovint a la nostra societat 
europea. 

Aquest matí m'ha vingut un xicot de 20 anys, que s'està pre 
parant pel baptisme i ja és el seu quart any (fan quatre anys de 
catecumenat). M'ha demanat que jo sigui la seva padrina de ba 
leig, perquè a casa seva tots són protestants. Pots pensar que 
aquesta Pasqua del 80 tindré la gran joia de veure arribar al baptis· 
me gent amb qui hem cam inat junts, compartint el dolor de la re
cerca i el goig de la trobada. 

Dono moltes gràcies a Déu, perquè tota aquesta gen t m'ha 
acollit molt bé. L'altre dia un dels alumnes més grans em va dir 
que e ls parlava com s i fos una d'ells, com si fos una negra . Això 
m'ho deien amb una cara de gran satisfacció. En fi, el Senyor 
realment dóna el cent per u. En el fons, veig que Ell m'està «mi· 
mant>, que m'està donant molt, que tot el que visc és un gran do 
que Ell em fa . Tant de bo que hi sigui sempre fidel. 

M, Victòria Riera, O.D.N. 
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Treballar discretament 8 l'ombra 

I jene (Burund.) 
... He canviat de parroquia i de feina. 
Diumenge passat em vaig acomiadar de la gent, la qual, des

prés de les expulsions, intensifica, més amb l'actitud que no pas 
amb paraules, les mostres de simpatia vers la Missió, ja que ha 
comprès que en els missioners no han estat atacats els blancs sinó 
l'Església del seu pais. 

He passat sis anys a Mubimbi treballan t en l'alfabetització dels 
nens i dels Cc'1 tecÚJnens, en la catequesi i com a «vicari . de la par
ròquia. Han estat anys rics en tota mena d'experiències i COD

tactes. Ara se'm demana que deixi la comunitat i la missió i que 
em dediqui a la promoció social. Ho fai g de gust per al bé del s 
més pobres . 

Fa temps que vaig llegir un article de reflexió missionera ti
tolat . Sóc estranger a la casa del meu Pare». €s verita l. El lloc 
on visc i treballo no és casa meva, sinó la casa dels de Burundi. 
No puc ser més que un au."t iliar d'ells, per laI que se serveixin 
de mi quan em necessitin i per a allò en què els pugui ser més 
útil. Estic al servei de l'Església africana i avui, en les circums· 
tàncies actuals, el carisma del missioner a l'Àfrica em sembla que 
és treba llar discretament a l'ombra i, amb una paciència infinita, 
preparar camins nous, e ls seus camins . 

• Arnaborro. (que la pau sigui amb vosaltres). A Bur undi aquest 
és ci desig de cada dia; avui us el faig extensiu a tots vosalt res . 

M ontserrat Marimorl, O.D.N. 

Que el desig de Déu creixi e n nosaltres 

Kerburu (Níger), 26 de desembre de 1981 
La seva carta·felicitació de Nadal, rebuda ahir, m'ha donat una 

gran alegria i ha contribuït a fer·me passar un dia feliç en por
tar-me caires de la nostra terralt. 

E.s cert que el que més cns podem desi tj ar els uns als altres 
és que .el desig de Déu . creixi en nosaltres. Els nostres germans 
musulmans d'aqui també ens ho recorden sovint, eUs que tenen 
tan arrelat el sentit de la grandesa de Déu. 

El 24 de desembre, cap al tard, vam visitar les diferen ts tendes 
i campaments que ens envolten, per demanar el perdó de la gent. 
€s un costum musulmà per a preparar-se per a les grans festes, 

55 



que trobo molt evangèlic: <si abans de presen tar la teva ofrena 
recordes que e l teu germà té quelcom contra tu, vés a reconciliar
te primer amb el1». Es veritat que el perdó, rebut i donat , és font 
de pau i de comunió més intensa. 

Fa més de tres anys que no he vingut a Barcelona (els meus 
pares viuen a Vilafranca i ara comencen a rec1amar-me). És bas 
tan t probable que d'aqui a un any vagi a veure'ls. M'agradaria 
també poder venir a veure vostè. Es bo per nosalt res, que estem 
lluny, de sentir-nos relli ga ts a la nostra diòcesi d'origen. 

Josefina Miralles, Núria de JestÍ s 

Una experiència molt pos it iva 

Moba, Slwba (Zaire), 6 de selemb,.e de 1981 
Us recordo que ja ha passat més de Ja meitat del meu contrac 

te de tres anys aquí i m'ha passa t d'a llò més ràpid. Es una ex· 
periència molt positiva i que val la pena de passar, si bé ca l es· 
tar preparat i saber que no tot són flors i violes. Una gran difi· 
cultat, almenys per a mi , és la de la vida en com unitat. .. sobretot 
quan es tracta de grups relativament petits . D'altra banda, una 
bona experiència de vida comunitària crec que pot rcvalori tzar 
diferents aspectes de la vida de cada dia. 

Fa uns quants dies el Comitè permanent dels bisbes del Zaire 
ha fet una declaració sobre els diversos mal s que pateix el pafs, 
com són la corrupció descarada a tots els nivells, l'ensulsiada del 
s istema educatiu, la marxa pèssima del sistema san itari, etc. Tot 
un munt de coses que fa que la gent se sen ti indefensa i imp~ 
tent per a fer front a aquesta situació de fallida quasi total i sen· 
se gaires esperances en el futur. e.s una declaració forta i valcn
ta, firmada pel bisbe Kaseba, prelat de la nostra diòcesi i alhol'a 
president de la Conferència Episcopal. 

Veig que la marxa general del grup de laics miss ioners, amb ci 
caire marcadament difercnci!lt que té cadascuna de les tres reu
nions del trimestre, és bastant d iferent del ritme que tenia quan 
jo vaig marxar. I vist de lluny, em fa tot l'efecte d'un guany res
pecte a com era abans ... 

Vaig rebent sovint les vostres cartes i els fulls informatius de 
la diòcesi, que em fan sentir més en unió amb tots els cristians 
de casa nostra, a la vegada que em posen al corrent dels esdeveni· 
ments més importants de l'Església a Barcelona, que és molt més 
viva del que jo em pensava . I és que potser no tenia prou cons-
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ciència de formar parl d'aquesla Església. No de ixeu d 'envia r-me 
aquests fulls , així com els tan diverti ts «fulls grocs» dc la Mont· 
serrat Albó. 

Adolf Fàbregas, miss ioner seglar 

Sempre recomençant 

Besalú 
Hola a tOLS! 
Tinc ganes de posar-me en contacte amb lOts vosal1 res enca

ra que només sigui per dir-vos «Adéu-siau» i donar-vos la meva 
adreça, però també espero que ens vcurem un altre dia, si Déu 
vol. Quan ? Si tinc salu l i co mplanl sempre amb l'ajuda de Déu , 
n'hj ha per uns quants anyets. entre quatre i cinc. 

Aquesta vegada torno al mateix lloc, encara que no veuré la 
mcva estimada Búnia, o n vaig passar vu it anys de la meva vida 
i on tinc Ull plec d'amics. Ells i jo es taríem contents dc tOI"nar 

a f CI- un tros de les nostres vides junts. 
Búnia és una regió molt fèrtil , tant la terra com el clima hi 

són molt bons. La genl és molt trempada, hi ha seglars que ran 
de catequistes i les congregacions de monges zaireses van en· 
davant, gràcies a Déu. Però nosaltres som missioners i scmpre tc
nim en com pte les zones més desfavorables; per ai.xò m'han pro
posa l d 'ana r a la capi la I del Zaire, Kinshasa, en un barri molt 
popu lar que es diu . Yolo-Sud . i que jo vaig conèixer de passada 
fen t el viatge de Búnia a Barcelona . 

es un barri ple de vida, tan l de dia com de nit , ja que fa 
tanta calor que només les nit s es pot respira r una miqueta. :es 
clar que costa aga far el son enmig d'aquest brogi t; però com que 
"ún ica mi ssa diària és a la s is del malí , val la pena es tar-hi des· 
per!. 

Estic molt conlenta perquè, s i Déu vol, treballaré a la parro
quia. Kinshasa, crec que es pot dir, és un dels llocs d'Àfrica on 
s'està més avançat , on la gent ha enlès que l'Església sÓn els cris
lians; per això crec que puc aprendre molt d'aquesta Església jove 
africana. Com que la cIutat és molt, molt gran , hi ha molta feina: 
joves, mai nada, adults ... un seguit de ganes i de possibilita ls. Van 
dir·me que seríem quatre gennanes blanques per treballar, i això 
vol dir que no podrem arribar a totes les necessitats i a satisfer 
les ganes que la gent té d'anar endavant. Bonamen t hj posarem 
el nostre gra de sorra i, confiant en Déu i en la vostra ajuda, fa-
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rem el que es pugui enmig d'aquesta població immensa que es 
Kinshasa . 

També estic contenta pels tres anys que he passat a casa nos
tra, perquè ara tinc uns amics, perquè cm vàreu ajudar molt a 
adaptar-me de nou, ja que em costava molt i molt d'entrar en 
l'ambi ent i en la mane ra de pensar de la gent. Portava un tall dc 
quinze anys com a mínim. Les meves arrels han aga[at fondària 
amb el nostre tarannà i manera de ser. Encara, però, sen to que 
pod ria fer-ho més. El que és cert, és que cada vegada vaig des
cobrin t més la meva vocació missionera : sempre et trobes entre 
dos móns, dues cultures, sempre començan t de nou, inten tant ar
relar-te on ets i posar-t'hi de valen t per després marxar i comeo
çar de nou. Sembla que no i ens fa molt de bé això: la vida es va 
s implificant i recomença. 

Gràcies també pcr l'encoratjament que m'heu donat amb la 
vostra fe viscuda moltes vegades amb entusiasme, i per haver po
gut vcure que en el món d'avui hi ha noics i nois amb esperança, 
noics i nois que llu iten amb dinami sme per fer conè ixer la situa· 
ció d'Àfrica o d 'alt res parts del món . Crec, més que mai, que en 
la mesura en què cadascú de nosaltres visqui l'amor de Déu, por
tan t-lo dintre, intentarem lluitar per la pau, la germanor i el be
nestar de tothom. Sé que treballarem junts , que poc importen les 
distàncies, i que aquest cant tan bonic ... «Agerm anats anirem ca· 
minant. .. Joiosos himnes ressonaran d'amor i de pau _, intentarem 
fer-lo una realita t constant. 

Això de començar de nou, ja és ben veritat: ara estic comen· 
çant a estud_iar el «lingala _, la lIengua que es parla a Kinshasa i en 
lIna part del Zaire i em quedo a Besalú unes setmanes més de 
les previstes pcr a fer p ràctiques de cotxe, perquè a la nostra casa 
acollirem totes les germanes blanques que van i vénen del Zaire 
cap a Europa. Si mai veniu a veure'm, us podré venir a buscar al 
camp d 'aviació i portar-vos a la nos tra ca a de Yolo-Sud, on sem
pre sereu benvinguts. 

Montserrat Roset i Ba/ateu, G.B. 
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DES DE L'AMÈRICA LLATINA 

En la lluita per l'alliberament 

San to Domingo 
El meu treball consisteix , primer de tot, a compartir amb ell s, 

els dominicans, les seves dificultats, la seva presa de consc iència. 
Després, camino. r , colze amb colze, per all iberar·nos d'aquestes 
injustícies ... sabent que Déu és en aquest carni 

Estic convençu t que la majoria dels dominicans viuen la seva 
fe en el Déu que all ibera amb més in tensitat que jo. Ells m'han en
senyat n vcure la presència de Déu vivent, home entre els homes, 
en el rostre dels explo tats, dels marginats, dels petits i dels més 
pobres. Per a ells l'Evangeli i l 'exemple de Jesucrist, assassinat 
pels poderosos de sempre , és quelcom viu i actual. 

Jesús Calm, prevere diocesà 

Ani madora de comunitats c ristianes 

Riobamba (Equador) 
No sé pas com donar gràcies a Déu per tot el que he viscut 

aquests anys. Ara la meva tasca concreta consisteix a formar part 
de la comunitat responsable del centre diocesà de formació . Ho
gar Santa Cruz» i fer d'animadora de comunitats cristianes, din
tre del pla pastoral de la diòcesi. M'ha entusiasmat el treball d'a
nimació comunitària. El trobo directament connectat amb Déu, 
amor-comunió-comunitat , i amb la suprema vocació de l'home i 
de ('univers . Encara que la meva insatisfacció és cre ixent en veu
re, en el món que ens rodeja, tanta divisió, tants odis, tantes guer
res per ambicions de totes menes . Però aquí també ens dóna co
ratge i ens estimula el nostre pastor, el bisbe Proaño : «Enmi g 
d'aquest món de tenebres enceneu petites llums d'esperança, creant 
i animant pe tites comunitats cristianes» . 

Angelina BufI, missionera seglar 
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Una projecció de la comunitat cristiana de Catalunya 

Saya" (Pertí). 18 de desembre de 1981 
Per la lectura del setmanari «Catalunya Cristiana» estic al cor· 

rent de tots els esforços dels agents de pastoral per anunciar la 
Bona Nova del Crist. Aquestes festes han de ser una oportunitat 
més per agafar forces espirituals i així fer realitat les profecies 
messiàniques . Per això el Nadal no és una festa d'un dia si nó que, 
a mesura que s'anuncia l'Evangeli. ja estem celebrant la presència 
del Crist als homes. 

Vostè sap molt bé que e ls nostres esforços missioners rep re· 
senten una projecció de Ja comunitat cristiana catalana, que, 
per mitjà nostre, es consagra a la tasca evange1itzadora. l , per 
això, estem molt units a vostè i en les nostres o racions dcrnancll1 
al Senyor l'eficàcia evangelitzadora dels seus sacerdots i agents 
de la pastoral. 

Josep Martínez, missioner del I .E.M.E. 

Hem perdut moltes coses 

Santiago de Machaca (Bolivia) 
Molt estimats amics: 
S'acosta un nou Nadal i el cor se me'n va Cc"lp a l'últim viscut 

a prop de tots vosaltres, i no puc deixar de reviure tots els sig
nes d'amistat, de companyia, de tendresa que vàrem rebre junt 
amb la meva gel'mana Roser (actualment a J'tnd.ia). Vull dir·vos 
que tot això ha estat un nou alè i a l mateix temps que he res
sentit dint re meu la urgència d 'eixamplar l'onada en què ens 
envol tàveu. 

L'any 1981 s 'ha escolat ràpidament. Malgrat que hem viscut 
dies de tots colors, no ha millorat gens la s ituació i continuem es
peran t un canvi , que realment ofereixi esperances. Encara que el 
fil cada cop sembla més prim i que, mirant enrera, semblen llu
nyans els dies en què es podia respirar ... Hem perdut molles co
ses, moltes persones han anat caient al llarg d'aquesta lluita per 
u na vida més justa i més humana, però llur exemple ens exigeix 
de no parar-nos a desgrat de les dificultats. 

El sistema actual és sembrar la desconfiança . tornant a la vella 
dita _divideix i venceràs» . . . Conservar el senyen aquestes cir· 
cumstàncies costa i cal treballar per una unió que mantingui 111 
germanor per damunt de tot. 
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Desitjaria que no defa ll íssiu e n la tasca de fe r conèixer les 
necess ita ts dc l germa ns de l'a lt,"a banda dels mars. Agraïm Tes 
noves que de tant en tant arriben. Saludeu ben afectuosament to
tes les pe rsones que col'laboren amb vosaltres. 

M . Francisca Montagut i Freixas, M.C.J. 

Gastar-se pels altres 

Guatemala 
Es ti c a la maleixa parròquia, amb la mateixa gent. Es timo 

aques ta gent i ta mbé cm sento estimat, acompanyat i feliç. A poc 
a poc, em vaig gastant de cara a ls altres i això cm fa feliç. 

M 'agradaria dir-te moltes coses; parlar-te de les poques a legries 
i del molt dolor, de la debi lita t, de les dificiències, de tanta impo
tència que hom pot experimentar; pe rò també de la fe, de l'espe
rança , i de tantes coses que un pensa , sent, viu. Dia vindrà que e n 
podrem parlar sense entrebancs. 

M'he de conformar dient-te que estic bé, content. Que estic 
ferm. Que he encerta t e l camí i que el segue ixo orgullós, ma lgrat 
les deficiències. 

Et recordo i prego per tu i per tants d'amics. Tinc presen t sem
pre la teva mare en les meves oracions. Pregueu també per nos
a ltres, que aquest Nadal ens porti un xic de tranquiHitat i de 
pau . Ens fa falta . 

Bon Nadal i millor Any Nou! 

Jordi Sayeras, prevere diacesd 

Tota la diòcesi missionera 

Veneçuela 
Acabo de rebre del Bisbat de Girona un butlletí amb els noms 

de to tes les persones de la diòcesi de Girona que treballen en 
l'Obra Missional. Francament, em sembla meravellós, puix si alguna 
cosa dol i pot donar com una mica de desànim és veure's massa 
sol. No sé com expressar-ho. Va molt bé que de tant en tant es 
rebin coses com aq uestes. Dóna àn im s veure que som m és de cent 
giron ins a les m issions. És molt bonic que a la diòces i hi hagi cons
ciència miss ionera, però, per favor, no solament una vegada ¡'any 
per demanar dine rs a la gent. Crec que l'esperit del Concili és 
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crear una responsabilitat missionera a la djòcesi com a cosa per· 
manent. Jo, per pa.rt meva estic molt content que s'hagin recordat 
d'un. Gràcies. Units en l'oració. 

Joan M. Vilà, missioner carmelita 

De tot i força 

Diallòpol is (Brasil) 
Fa temps que hau ria d'haver·vos escrit. Però diverses cir

cumstàncies, com el viatge a Catalunya, el canvi de residència 
(dues missioneres som en aquesta missi ó, a 150 quilòmetres tic 
la c iutat) i l'embalum del treball, no m'han deixat temps per a 
res ... 

La nostra missió dc Dianòpolis Ura endavant. Quan vaig arri
bar, vam programar l'any. Seguint la campanya anual que orga
nitza l'Esglés ia brasile ra, que enguany és . Salut per a tots », tre · 
ba llem per a anar portant a la gent tot el que signifiqui promo
ció. Buscant formes de vida més dignes, la salut vindrà com una 
conseqüència lògica. 

Ja he comprat la tan desitjada mula , que és, aquí e l meu mitj à 
de transport (en el qual també viatgeu vosaltres; dins e l meu 
cor) i he fet tres grans sortides , de vint, quinze i dotze dies, i se t 
passeigs de dos o tres dies. Reunïnl els pagesos, que caminen 
deu, vint i fin s trenta quilòmetres per a venir. Resem, cantem se
gons el seu estil, discutim els seus problemes, busquem solucions , 
sempre en un ambient de fe, esperança i senzillesa. Si anem amb 
cI sacerdot, celebrem l'eucaristia i altres sagraments . 

En aquestes sortides hem fundat diverses comunitats, que es 
reuneixen cada setmana amb un responsable triat per ells matei· 
xas. Aquests, els reunim periòdicament al poblet, a la ciutat, o en 
algun lloc de la diòcesi. Així, enguany hem fet una assemblea 
diocesana , dues a la nostra regió, quatre reunions d'estudi (sobre 
«El projecte de Déu »), cinc reunions més específiques de pagesos 
i diversos cursos de Bíblia, catequesi, salut popular, agricultura. 
per a futures mares (perquè aprenguin a cosir, i nocions d'higie
ne i cuidar els infants). 

De tot això en surten activitats concretes, com horts comuni
taris, dispensaris ... Aquest any s'ha fundat un sind icat de page
sos (el primer en més de tres-cents mil quilòmetres quadrats) . 
També estem planejant una farmàcia comunitària. 

Fa una setmana vam fer una experiència interessant, atesa la. 
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marginació de la dona per aque~ts verals. Vam comprar uns re
ta lls de roba, van reunir-se les dones del poble i en dos dies van 
fer ves tits de to les formes i de totes mides. Després, els van ven
dre baratets i el que van recollir ho guarden per organitzar una 
festa de Nadal per als nens. Penseu que la majoria serà la pri 
mera vegada que tindran una joguina. La idea va sortir d'elles ma
teixes: aixi se sen ten útils i valorades, s'organitzen i treballen uni
des. 

Com podeu veure, doncs, els vostres ajuts monetaris no han 
esta t utilitzats per a donar, si nó que procurem promoure. Per 
això he comprat una mula, material de catequesi (bíblies, cate
cismes), materials de promoció (llibres, llavors de verdures, re
talls de roba i, ara, els primers medicaments de farmàcia). 

Aquest any fem molta «literatura » per a la nostra gent anal
fabe ta o semianalfabeta. Per exemple, una setmana de gran ca
lor van morir tres nens deshidratats, al meu poblet. Vam estu
diar-ne les causes i els remeis. I vam fer un fulletó , amb molts 
dibuixos, per a explicar l'origen de la diarrea i el que s 'ha de fer 
per a evi tar-la i per a curar-la a casa (arribar a lIn hospital és 
gairebé imposs ible) . Comprar el paper, llogar la multi copista (en· 
cara no en tenim cap de nostra) i procurar-nos tot e l que necessi
tem per a les moltes aventures que emprenem, ho fem gràcies a la 
vostre aj uda. 

M ercè Budallés, A.D.C. 

Un pais explotat que s'ensorra 

Copiapó (Xi/e), 11 de ge"e r de 1982 
Em pregunteu com veig des d 'aquí el Tercer Món. Limitant

me a l'Amèrica Llatina, veig ducs situacions ben diferenciades: la 
de l'Amèrica Central és realment explosiva, totalment inestable. 
Sembla que els camperols estan tan malament que no tenen por 
de perdre més i, per això, es llancen a la lluita total. Sembla. 
però, que la situació de Sud-Amèrica és més estable: Brasil, Ar· 
gentina i Xile. Per més estable vull etir més dominada pel capi
tal.. . Tot es deixa absolutament a la llei de l'oferta i la demanda . 
sense cap protecció estatal per a ningú. Automàticament el més 
gran es menja el més petit. Les empreses internacionals es men
gen les nacionals. Tota la indústria del país s'ensorra. Tan sols la 
gran mineria s'aguanta, però cada dia s 'estableix més la subcon
tractació, que vol dir que les grans empreses del coure acomia-
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den gran quantitat de treballadors i donen l'explotació a empre
ses concessionàries que juguen amb l'atur, paguen literalment la 
meitat del que cobren els treballadors de plantilla i així abaixen 
els costos. El dòlar està al mateix canvi des de fa uns anys. Si 
això hagués anat acompanyat d'una puja gran del s sous i d'un 
manteniment dels preus i de productes per exportar, hauria es
tat un èxit. Com que cada dia és més fàcil la importació, la pro
ducció del país queda en no res, no es poden paga r les despeses 
de producció i tampoc competir amb la importació. Els pagesos. 
estan desesperats perquè les cebes, el blat, els tomàquets, la llet 
i els seus derivats no poden competir amb la importació. Els 
bancs s'ho mengen tot; per exemple, un pagès que fa tres anys 
va comprar un tractor, gràcies a un préstec banca ri, al cap d'a· 
quest temps ha pagat tres tractors! (no exagero) , i actualment en
cara deu una quantitat igual a la que li va costar el tractor. 

L'Església di scretament va dient alguna cosa. El govern va 
prenent una acti tud més , política» enfront de l'Església. Sembla 
que no l'ataca frontalmen t com temps enrera, però sí que li fa 
tant com pot la «punye ta ». 

La gent té un gran sentit religiós de la vida molt primari, poc 
mati sat, i es ¡"efugia en el Déu-provi dència perquè e ls ajudi i e ls 
solucioni tots els problemes. Poc a poc va creixent la consciència 
que Cc'11 ser creadors d'un món millor i més just. 

Pel que fa a l'Església barcelonina, vista des del Tercer Món , 
us haig de dir que cada cop em queda més lluny. Vull dir que 
costa seguir-ne el fil de la vida. Estic ocupat fi sicament i psico
lògicament per les persones i coses d'aquí i se'm fa difícil de se
guir-vos. Penso, però, que és un moment bo i que l'Assemblea dio
cesana ha estat un desvetllament del Poble de Déu. Ta mbé el 
Consell Pastoral Diocesà sembla que va fent realitat el que es va 
dir a l'Assemblea. Crec que encara es pot donar molt més .. . si 
som, de fet, dòcils i ens entreguem totalment per la causa del 
Crist i del seu Regne. 

Jaume Aregal/, prevere diacesd 

64 



LLEIDA: 

GRUP «RACÓ TERCER MÓN » 

Som un grup d 'unes quinze persones amb vocació i opció ter· 
cermundi sta, la qual concretem en actituds i activitats enfocades 
vcrs ci Tercer Món , és a dir, ver tota per. o na o . cc tOr marginats . 
La nost I"a dinàmica és d'acció-re fl exi6. 

El grup va sorgir arran d 'u na trobada interdiocesana , pel Do
mund , fa més de quatre anys. 

El s Parcs Blancs i al guna persona del bisba t ens han ajudat a 
descobrir amb un a visió àmplia què són la missió, el Tercer Mon 
i la marginació i quina ha de ser la nostra tasca enfront d'això. 

He m dut a te rme diferents tasques: començàrem coHaborant 
direc tame nt en ca mpanyes tercermundis tes, com és a ra, el Do
mund . el di a de dejuni voluntari, etc.; i també hem realitzat d'a l
Ires ac tivitats: eucaristies, cant s a l carrer , venda d'objectes, fes
tiva ls ... 

Per a l nas i re gl-up ha n es ta t molt importants les t robades que 
he m fet arreu de Catalunya i a fora del nostre pafs. Ens han aju· 
da t a connecta r amb altres grups i a aprofundir, en comunió amb 
ell s, en aquesta vocació, i han estat l'ocasió per a exposar els pro
b lemes d'aquest món i ajudar a prendre'n consciència. Així s'han 
creat un coneixement i uns lligams que fan madurar el grup i ens 
ajuden a trobar camins concrets. En gran part devem el nos tre 
cOll1rromí~ a l suport cons tan t i a la formaci ó que e ns han donat 
els germans miss ioners, amb el seu testimoni i parti ci pa nt e n la 
re fl ex ió. Entre e lls i els nostres grups hi ha ulla coHabo ració molt 
estreta i una estimació molt grall . 

La cool"(linació a mb l'obra miss ional i Ics parròquies en gene
ral ha estat molt pobra. Veiem, però, molt important posar aquest 
sen/ci a disposició de l'Església per tal d'avançar to ts plegats e n 
la unive rsalitat del compromís cris tià : anar a to ts els pobles, com
partir amb tothom el desig d'igualtat, de justJcia i de pau en Déu. 
També veiem la necessitat d'anar retrobant cada d ia amb més for
ça, entre tol S. l'origin alita t del mi ssatge de Jesús, el gran portador 
de veritat i dc vida . 

Com a gl-up, hem evolucionat vers tasques més noves i concre
tes, de més envergadura. Hem començat un camp de treball d'es
tiu de caire missioner, obert a tots els qui comparteixen aquestes 
idees. Es tracta d'aprofundir en aquest tema tot compartint el tre-
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ball, la pregària i la convivència . Fin s ara hem realitzat dos camps 
de treball. L'esliu del 80, vàrem tenir un camp de collit a d'amet
lles a Albagés, poble de secà de les Garrigues; i l'estiu del 81, en 
férem un de collita de pomes a Bellvis, a l'horta d'Urgell. Cal dir 
que aquesles trobades han es lal possibles gràcies a la coHabora
ci6 de molts gru!",s . Nosa ltres hem fet la tasca d'amfitrions, d'orga
nitzadors. 

Corn a resultat del con lacle amb alguns Pares Blancs, del fi
nal de juliol fins al final d'agosl del 81 vàrem viure l'experiència 
d'un mes de missió a l'Alt Volta juntament amb une germanes 
de Barcelona. 

Totes aquestes experiències ens han enriquit molt. 

Camp de treball a l'Albagés: estiu 1980 

L'ametlla és un fruit molt bo, com ho fou el fruit d'aquest camp 
de treball. 

Naluralmenl e l situàrem en el període de la collila de les amet
lles, cap alIO de setembre, i va durar uns deu d ies. 

Tot ens va resultar molt fàcil. La família amb la qual treball à
vem va constituir una part molt important d'aquesta convivènc ia. 

El nostre camp genera l, el situàrem en una cova en la roca , 
monumental i bonica perquè sí, on dormíem (poquet), xerràvem, 
celebràvem l'eucaristia, etc. 

Visquérem agermana ls amb tot el poble, e l qual va compren
dre perfectament el nostre missatge i ens donà suport material i 
moral complet. En el poble, hi hem de ixat un trosset de cor i ens 
n'hem empo rtat un altre trosset. 

Fèiem el mateix horari de treball que la gent del poble, de set 
a vuit hores diàries, i al vespre, conduïts per companys experts, 
tractàrem diferents temes: mÓn rural, la no-violència, la margin a
ció dels deficients, etc. 

Els resultats han estat molt positius, tan I per a la gent del po
ble , com per als germans que vingueren de lluny com per a nos
altres mate ixos. 

Els diners recollits, uncs ci nquanta mi l pessetes, van ser des
I inats a un projecte mi ssioner. 

Els fruits esp irituals d'aquest camp, que a més varen ser co
municats a grups d'arreu, encara duren; certaJnent en va sortir 
reforçada la noslra fe en l'home, en Jesús. 
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Camp de treball a Bellvís: estíu 1981 

Aquest camp va ser la continuació del nostre compromís, un 
pas més en c i camí vcrs e ls germa ns margina ts dels països que 
en diem e l Tercer Món. 

El camp , que va començar el 13 de se tembre i va durar uns 
deu dies, tingué com a objectiu recollir diners per ta l de fi na n
çar u n projecte de l'Alt Vol ta. 

Mal gra t els prob lemes que và rem tcnir en començar, lot va 
anar endavant gràcies a l'aju t de l'Esperit i a l'esforç de tots cls 
participants. 

L'es tructura de) cam p cra senzilla: d uran t el d ia collíem pomes 
i al capvespre teníem una es tona d 'espiri tualitat (pregà ria, euca· 
ri s tia) i a ltres act ivitats (xerrades a l poble sobre l'objecció de 
consciència, e l món rural, el com promís amb l'Esglés ia , )'experièn
cia de vu it companys a l'Alt Volta ... ). El treball, la pregà ria , la 
cuina, la conve rsa ... foren els pr incipa ls factors de caliu com uni
tari durant el camp, en ci qua l compartírem la mateixa fe , i la in
qu ietud i l'esperança que e l món un dia asolirà la pau i la justícia. 

Gràcies a aq ues t compromís, vàrem poder acol1ir dos nois i 
una no ia inadap ta ts, del inqüen ts del barri xinès de Barcelona. La 
convivència amb eHs ens va aj udar a redescobrir que dintre cada 
pe rsona hi ha quelcom de bo . A més, aquests nois Són així pe r 
manca d'amor, de gent que confiï en ell s , i empren la vio lència 
contra aquesta societa t que els rebutja. Però cal dir que accepten 
i es timen la gent que els ajuda. 

Tot i que Bellvís és un poble una mica gran i que la nostra es
Lo~da era cur ta, ens vàrem pode r atançar a la gent a l'hora d'anar 
a comprar, a ,'eucaristia del diumenge, en la gresca de l cercavila 
o al telèfon. 

Restem agraïts a to ts e ls q ui hi van posar e l seu grane t de 
sorra, d'esforç i d'amor. 

Estada a l'Alt Volta : estiu 1981 

La Rosa Maria, l'Anna, e l Miquel i el Pa u, de Barcelona, i la 
Rosa, la Nú ria, l'Antolí i l'Esperança de Lleida, hem fet una es
tada de gairebé un mes a l'Alt Volta. 

Començarem dient que và rem fer aquesta experiència perquè 
po rtem dintre una inquie tud missionera. El Tercer M ón ens crida 
i aquesta era una bona oportunitat per a viure a llò que els missio
ners ens intenten transmetre. 
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Desp rés descobrírem que hi havia d'altres motivacions tant 
o més importants: 

- establi ,- un pont de relació entre la comunitat amb la qua l 
h3\'iem de viure a l'Alt Volta i les comunitats d'aquí: 

- fer un pas molt important del nostre compromís missioner, 
qUt' ens exigdx seriosament ajudar la gent, i a tols vosaltres, a 
prenure consciència de l'exjstència del Tercer Món, dels seus va· 
lars, necessitats i a fer quelcom; 

- que fèi em l'experiència en representació de grups i C01l1U· 

nila ts nos lres. i de molls de vosaltres. 
t:.s per això que LI S ho participem. 
L'experiència d'aques1es tres setmanes s'ha central pl-incipal

menI en la convivència amb la gent d'un poble, Gungé, i l'esforç 
per conèixe r-los . Hem visitat e ls barris, famíli cs ... , hem assistit 
a fes tivals, bodes, fes tes ... , hem coHabor.:lt en alguns serveis: 
ca mp, dispensari, maternitat ... , hem participat en acti vitats de I::t 
pan-òq uia: encaris ties, reunions de joves i de nens ... 

La cosa més gran, més impressionant, de la qual lots hauríem 
<.Ie prendre exemple, és l'acollida dels africa ns als eslrangers. Cap 
dels vuit no es \'~ trobar desplaçat ni un sol moment. L·acoll ida 
fall grandiosa. De vegades, fins i tot excess iva . Ens tractaven com 
a reis, donant-nos tot el que tenien (en el sen tit complet de la 
fra~e), sense pensar que si ens ho donaven a nosaltres ells es que· 
daven sense res. I no solament en sentit matcrial, ja que estaven 
disposats a deixat el que feien o anaven a fer per tal de prestar-nos 
un servei o una ajuda. I entre ells mateixos, també. En poques pa
raul es , una donació total a l'altre. Crec que tols hem d'aprendre 
de to l aLxò, i posa¡-·ho en pràctica . 

Una altra cosa molt important és la vivència de la seva fe . L~ 
major part de la gen t del poble és cristiana . Però cristiana totes 
les hores del dia . Viuen la fe amb intensitat a cada moment i a 
cada lloc. €s exemplar la manera com tenen el Crist constantment 
present en la seva vida. Les renúncies que han de fer per poder 
ésser cristians (costums, tradicions, ideologia familiar), l'alegria 
amb què ho viuen, la confiança i la fe tan gran que tenen dintre 
seu, ens haurien de fer reflexionar i d'enfortir. 

I això que la seva vida no és gens fàcil. La lIuíta per la subsi 
tència és constant. Llurs condicions de vida no són les millors. 
Amb tot, les famJlies viuen unides i tenen esperança i confiança 
en Déu. 

No sabem si hem d'anar al Tercer Món a donar o a rebre, però 
el cert és que per a cada u que perdis en trobaràs cent. 

Això, ho hem vist reflectit en la vida dels missioners amb els 
quals hem tingut la sort de viure aquests dies. Ells fan una tasca 



de s ..... n 'ci tulal a la gcnt: projectes, parròquia, catequesi, eucaris· 
tics en indrets llunyans, trebal1 al camp, serveis d'urgència, etc. 

L:t. cosa més important és l'alegria amb què tiren endavant les 
seves tasques i llur fe i esperança. Són les seves armes per con· 
tinuar. 

T nosa ltres també hem de continuar. I no és cap excusa el ret 
cie no estar allà. Ara i aquí hi ha feina. Nosaltres vàrem veure clar 
el nostre treball aquí, arran de tot el que vàrem viure allà. r és 
un dels objectius que ens hem fixat arran de la nostra experièn
da. Abans de tornar, vam fer una llista de lots els aspec tes en 
què podem ajudar: nosaltres, vosaltres i tothom que vulgui. 

En el camp agrícola, ci problema se cen tra en la necessitat de 
mill c l'ial bàsic, introducció d'animals en el treball, cursets d'apre
nentatge de noves tècniques. Però hi ha altres camps: promoció 
de la dona , ajuda al dispensari i a la parròquia, construcció de 
pous, adecentament de camins fets malbé ... i moltes altres coses . 
Tot això ho hem vist i ho hem viscut durant uns dies. I ara no 
podem restar callats_ 
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MISSIONS O TERCER MÓN 

vrOTOR CODINA 

Ens queda lluny una visió folk lòrica de les mISS Ions, ll igada 
a la imatge del missioner amb barba, sotana blanca i sarakov, 
a les recaples del Do mund pels carrers, al pape r de plata pels 
xinesos, als films missionals amb serps i pos tes de 501. .. 

També ha es tat superada la concepció clàssica de les missions 
que veia les religions no cristianes com a pràctiques idolàtriques 
i instruments diabòlics de perdició i que pensava que tols e ls no 
batejats es condemnaven. Ral'mer resumeix aquesta mentalitat en 
lIna anècdota que conté lo la la problemàtica de la teologia clàs
sica missionera: 

«Quan Francesc Xavier responia afirmativament la pregunta 
dels japonesos sobre si els seus avantpassats es trobaven, segons 
ci seu parer, a l'infern, rebia la freda resposta que ells no e1esit· 
javen un destí millor que el dels seus avantpassats,. (K. RA H NER, 

Doctrina conciliar de la iglesia y realidad futura de la vida c ris
l ial1a, EscrilOs de leofogía V I , Madrid 1967, 469-488, c ita pàg. 481 ). 
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Les missions segons el Concili Vaticà li: 
una lectura eclesial 

El concili Vaticà II ens ha ofert una nova imatge de l'Església 
sagra me nt dc sa lvació (LC 1 i 48), u na nova visió de la salvació 
dels no cris tia ns (LC 16) i conseqüentment , una refl exió més apro
fun d ida sobre Ics miss ions. E l decre t sob re l'ac tivita t m issionera 
dc l' Església , Ad Geli /es, un de ls més rics del Concil i, ens ofere ix 
una pe tita cclcsiogènesi missionera. 

L'ac ti vi tat miss ionera dc l' Església brolla dc la m iss ió del Fill 
i d" l'Esperit , scgons el design i del Pare (AC I ). J esús amb la 
seva encarnació, l!n assu m ir la na tura hu mana íntegra, la guarí 
(AG 3) , i l'Espe rit ac tuava en c i món ja a ba ns de la glorificació 
de l CI'ist. bo i realitzan t una veritable p repa ració eva ngèlica (AG 
4). Però J esucrist envià l'E sglésia apostòlica a tots els pobles 
pt:r a fer a rri bar a to thom la fe (AG 5). La final it a t prò pia d e 
¡'ac ti vit a t missione ra és l'evangeli tzació i )a imp lan tació de l'Es· 
glésia e n e ls pob les (AG 6). i és, doncs, diversa de l'acti vita t pas· 
lOra l que cal exe rci r e nvers e ls fid e ls, encara q ue am bdues es ti· 
gu in es tre ta ment lligades (molts llocs d'Amèrica lla tina es cansi· 
deren llocs de missió, segons AC 6, nota IS ). Aquesta necessitat 
missionera no nega e ls misteriosos camins de Déu p er salvar els 
homes a l marge de l'Esglés ia ; però la com uni ta t cristia na sent la 
necessitat d 'evange litzar to t donan t ¡-esposta a les aspiracions més 
pn.:goncs de la na tu ra lesa hu mana , i d 'ajudar que l'Evan geli es dc· 
vingui per a ls pobles un ferme nt de lliberta t, de progrés i de 
rratern ita t (AC 7-8). 

La nova teologia de les m iss ions insis teix en la necess ita t d 'cn· 
carnació e n les di fe rents races i cul tures (AG 10) i e n la ¡mpor· 
tà ncia del testimonia tge cris t ià q ue ha dc coHabo rar a millora r 
les condicions de vida d 'aq uel ls pobles (AC 11-12). La convers ió 
a la fe, que ha de respectar la lliberta t de consciència i que no 
pot ser ma i coactiva (AC 13), ha de portar cap a l catecumena t 
(AC 14) i la formació de la comun itat c ris tia na (AC 15), on pu
gui n fl orir Ics vocacions a l m iniste ri (AG 16), a la catequesi (AC 
17) i a la vida religiosa (AC 18). 

La lectura d'aquest documen t p rodue ix una im p ress ió de di· 
na misme i [-ins i lo t d 'optimis rne ecles ia l: esglésies joves que 
neixen, i, encara tend res, comencen a florir, tot assumint les 
riq ueses cultura ls i religioses de les t rad icions autòctones ; esglé
s ies a ntigues que les a juden amb mitjans econòmics i de personal , 
i que són invitades a progressa r e n el seu espe rit de coope ració 
mi ssione ra, com a exigència de la catolici ta t eclesia l; invitació al 
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d.iàleg ecumè nic, com a conseqüència de la mat eixa missi6 evan· 
gelitzadora; l'alè de l' Esperit que omp le l'univers i que ho vi vi· 
fica tot , etc. 

El tercer món: 
una lectura sòcio-politica 

Aques ta perspectiva cu n il iar , tOl i fe oncixcnt e ls !, cu~ aspec
tes enriquidors i molt pos itius, deixa, però, en nosaltres ulla qües
tió oberta: la realitat missionera, ¿ no pot ser objecte, també, 
u'altres interpretacions menys idealit zades?; la teologia missional, 
¿pot manten ir el s ull s cl ucs da\·~\Il t les rca lil :1ts econòmiques i 
,ocials d'aquells pobles? 

La clau ec1esial de lectura del ret missioner no és, efectiva
ment l'única : existeix la clau sòcio-polít ica que es mira e ls països 
dc miss ió sota l'angle dc «tercer món ». 

Erect iv:1rnent, rora d'algunes excepcions (com és a ra e l cas 
peculiar del Japó), e ls països de mi ssió corresponen als països 
cie l'anomenat terce r m6n , mentre que les esglésic~ de trad ició 
cris tia na an tiga formen part, de rCI , del s païsus rics i colon itza
do rs de l'anomenat primer món. 

Curiosamen t, e l document Ad Gel1fcs man té un silenci s igni
ficatiu sobre aquest fel. En lloc no diu palesament que els països 
de mi ssió són ordinàriament països pobres, que pateixen fam, 
¡,¡nalfabe lismc, condicions de vida infrahumanes, i que sovi nt es
Lan sotmesos a governs dic tatorial s; que aquests països han estat 
dominats per la força per la «colon ització » o cidental, i que l'e
vangelització ha estat ambiguament barrejada amb la colònia, de 
lai fo r ma que la fe ha servit ben sovint de justi fi cació ideològica 
d'una opressió colonial; que les dificultats per evangelit zar no 
neixen només de les divisions entre les esglésies cristianes, sinó 
del fet que l'Església evangelilzadora estigui lligada estruclural
ment als paisos rics i opressors. Formulem-ho amb parauJes de 
Gandhi: l'evangeli és me ravellós, però els cris t ians no viuen t'e
vangeli ... 

les relacions s 'han tornat conflictives 

t.s possible que aquest silenci sòcia-econòmic i que aques ta 
amnèsia de realitats històriques siguin deguts al fet que els redac-
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IUr:-. del UOClIml!llt conciliar eren rills de les esglésies r iques 
\'dles de ¡'occident cris tià . En tol cas, sota aquest angle de lec
tura les afirmacions del decre t Ad Gellles 110 queden certament 
anuHadcs, però s 'han de resituar. No es trac ta ara de substituir 
la dimensió ecles ia l miss ionera per la dimensió soci opolftica del 
tercer mó n, s inó d 'enca rnar la mi ssió ecl es ia l dins el context real 
del tercer mÓn. 

Des d'aques la perspec ti va més globa l, Ics relacions en tre paj· 
!-tos de mi ss ió i Església missionera esde\·encn dife ren ts i sovint 
con fli cli\'es. Certame nt que l'e tapa coloniad del segle XtX ja ha 
esla t superada : p~rò els països pob res continue n so la la depen
dè nc ia del s països rics de trad ició c ri st iana. Alesho res, Ics rela
cio ns una mica idíHiqucs dc cooperac ió (AC 35-41 ) entre esglésies 
velles i esglés ies joves ca nvien de s igne : l'evangelilzació inclou 
nlliberamcnt integral de tot allò que oprimeix l'home ( Pau VI , 
EVlmgeJii NWlfiQ/llli 9 i 30); e ls països rics no es poden me ravellar 
que els països dc mi ss ió esdevinguin crí tics dava nt l'ac tua l s itua
ció de dependència sota què encanl viue n i de la qual es vole n 
a lli berar; l'encarnació mi ssionera no es pot limitar a l'assumpció 
de les cultures au tòctones (per exe mple, a la litúrgia .. ) s inó que 
ca l que assumeixi també les seves aspiracions de jus t íc ia i de 
llibe rtat. 

Les esglés ies de l centre no s'han d'est l"anyar s i les joves esglé
s it:.:s pobres contesten, com a injus t, to t el s is tema econòmic i 
polític exis tent, i demanen no s implement almoines de di ners i 
d 'homes s inó justíc ia i solidari tat. 

Les noves esglésies: qui evangelitza a qui? 

Ara canvien les tornes. Que ningll no s 'cs\'eri! Les c "glés ics de l 
ccntre, sen e adonar-se'n, varen trasplantar als païso s de missió 
e l seu esquema de c ris tiandat. Ara les esglés ies joves \'euell néixer 
un model d'Església ben diferent, sortit de la base del poble més 
pobre. Aquesta nova imatge d'Església, tal i com ha estat formu
lada, posem per cas, a Medell!n i Puebla, troba certes dificultats 
pe r ana r endavant de part dels sectors eclesials i polítics més 
lli ga ts a la mentalitat de cristiandat i a les noves me tròpolis eco
nòmiqu es d'avui. Hi h an persecucions i martiris que no vénen 
pas de pagans, sinó de govern s i sectors que es d iue n cristians 
(a ixí a l 'Amè rica llatina, o a Ics Filipines ... ). La mo rt de Monse
nyor Romcro n'és un exemple ben clar. 
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Paradoxalment, ara són les esglésies joves i pobres les que 
evangel itzen els països i les esglésies riques i tradicionals: els 
pobres ens evangelitzen! Tothom reconeix avui que la torxa del 
Vaticà 11 ha passat a les mans del tercer món. Avui el kair6s 
sembla trobar·se al tercer m6n, i allà comença a configurar-sc 
una nova imatge d'Església i una nova visió de l'evangeü . Déu, 
com sempre, continua actuant des de la peri fèria . en una única 
història de salvació que inclou tant l'alliberament del tercer món 
COm la llavor de la bona nova del Regne. 

L'Església catalana, encara que tingui molts problemes, forma 
part del bloc de països rics i s'ha de deixar interpeHar per la 
veu del tercer món que ens arriba a través del s nostres germans 
missioners. 

La major ajuda que podem rer a les mission del tercer món 
-i a totes- és de coHaborar amb ell s en ci canvi de l'actual 
ordre social injust i de fer néixer una Església més evangèüca 
que opti preferentment pels pobres i que sigui solidària dels sec
tors més pobres del món. Això demana una conversió radical, una 
«major naixença»: passar dels nostres ídols d'or i de plata al 
veritable Déu, al Déu dels pobres, al Pare de Nostre Senyor Jesu
crist. Passar dels nostres petits ideals burgesos de «vetes-i-fils. 
a la santa rauxa evangèlica i missionera d'un Llull , un Serra, un 
Claver. .. i, ¿per què no?, d'un Joan Alsina, un Lluís Espinal , una 
Montserrat Albò ... 
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NICARAGUA: LLUMS I OMBRES, 

PORS I ESPERANCES 

RAMIR PAM POLS 

Un any i mig a Nicaragua 

Va ig a rriba r a Ma nagua el 13 de gener de 1980 i n 'he tornat el 
prime r de juliol de 1981: ga irebé un any i mig d'es tada. 

E ls primers s is mesos me'ls va ocu pa r la c reuada d 'a l[a bet itza
c ió. Va ser una oportun ita t excepcional per introduir-me en una 
societa t que desconeixia total ment. Vaig viu rc en un «rancho» d'un 
matrimoni camperol, compartint-ho to t amb ells . Es tava a lhora in
cOI-poral a la Coordinac ió Municipa l de la Creuada i vai g fe r e l 
«ta ll er» que prepa rnva els ruturs mestres , encara que van dema nar
me que no m'ocu pés d 'ensenya," di rectamen t s inó d'ajudar-los en 
Ics incidències que anessin apareixent. 

En acaba r l'a lfa be tització, el 23 d 'Agos t de 1980, vaig dedica r
me a p le temps a l'equip pastoral de la parròqu ia d'Ocolal, ciu tal 
q ue és e l cap depa rtalTICn tal de Nueva Segovia, regió situada a l 
nord del país i que fa una lla rguíssima frontera amb Hondures. 

E.s una pa rròquia que e l bi sbe d ' Es telí, Rubé n López, volgué 
confia r a ls jesuï tes pe r a impulsa r-hi u n treba ll de conscienciació. 
Es trac ta d 'u na zona molt deprimida econòmicament , influenciada 
per les emissores d' Hondures, amb una forta re ligiosi tat tradicio
na l molt arrelada i sense una experiènc ia cla ra del que representa 
la revoluc ió. Més avia t l'anti c r ègim havia recruta t molts memb res 
de l'ex-Guà rdia Naciona l d 'entre e ls nomb rosos rills de les fa mÍ
lies pobres d 'aques ts indrets. 

Amb aquesta pe rspectiva. pots comprendre les dificulta ts que 
hem ti ngut. Visita nt a peu, casa per casa, les d ive rses pe tites co
mun ita ts cic la parròq uia, ens hem trobat amb la presènc ia clandes
tina d 'exguà rdies a casa dels seus fa milia rs. 

E n una ocasió va ig ésser retingut per un «comando» a rmat (van 
ves tits i a rma ts dc forma idèntica que l'actual exèrcit sandinista) i 
va n fe r-me un inte rroga tori agress iu : «¿ E s Ud . cubana?'" «Dice 
Ud . misa cubana (¿!)?» «¿Qué h a venido a hacer a Nicaragua?», etc. 

Afortunada ment la condició de sacerdo t va ajudar a fer que em 
respectessin i em deixessin anar . .. 

També vaig ocupar-me eventualment en el treball manual (co-
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sa que els es tranyava molt): un mes en la reconstrucció de l'es
glésia del poblet on e tava alfabetizant, i un a lt re mes en «el cor
te del ca fé ,. . Amdues experiències van ajudar-me molt per ~ entcn
d rl' millor e l camperol. 

la llu ita per la consolidació econòmica 

El moment actual del procés polític a Nicuaglla , ci veig dc
li cn t. Acaba de sortir un decret implantant l'estat d'emergència 
econòmica. Avui, el futur del país s 'està juga nt en aquest terreny. 
Si Nica ragua aniba a consolidar-se econòmica men t de forma que 
no hagi de dependre ni dels USA n i de la URSS , el procés políti c 
podrà afermar-se poc a poc, 

Si es dóna, co m sembla que ho pre tenen e ls USA dc forma des
carada , un estrangu la ment de l'economia , el futur dc la Revolució 
resta moll problemàti c: o bé es radicalitza. via cubana, e liminant 
l'cconomía mixta que hi ha actualment, o bé es decanta cap una 
democràcia forma l, com volen les dretes, cosa molt més improba
ble, donat el prestigi popular del FSLN (grup armat que va vèncer 
Somoza i encapçalà tot el procés revolucionari aban s i després del 
triomf) si no és gràcies a una intervenció directa o indirecta del s 
USA. 

Fa ducs setmanes , 'a actuar a Barcelona , al Palau d'Esports de 
Montjuïc, Carlos Mejía Godoy i fent referencia a aquesta situació 
d'acorralament econòmic, deia: últimament els USA han deixat dc 
facilitar-nos l'anestèsia per als hospitals. Hem hagut de prescindir 
sobtadament de rer operacions quirúrgiques per aq uesta manca es
sencial. .. Aquesta denúncia parla e ll a sola . 

Abans va ésser el blat, i una mic.:'l abans la reducció de ls prés
tecs (de 75 milio ns a 60). amb l'anuHació d'altres préstecs ja ator
gats sobre el paper i l'a menaça latent de retirar e ls rons nordameri
cans d'entitats fin anceres internacionals, s i aquestes queien en 
Ja temptació d'ésser massa generoses amb Nicaragua. 

No cal di)- que una gran part del crèdit de 60 milions havia de 
dest inar-se a ajudar les empreses privades de Nicaragua. Aques
ta cond ició era una fOl"ma indirecta d'afermar el poder polítk de Ics 
dretes i efec tivament ho han aprofitat per plantejar exigències 
d'aquest ordre, com la no acceptació de l'actua l estruc tura del 
Consell de l'Estat (òrgan consultiu on hi ha representades totes Ics 
organitzacions populars i privades), la reclamació d'una presència 
arbitral de l'Església en uns debats polítics per clarificar ¡'actual 
moment del país, etc. l a ixò sempre amb un interès clar de donar 

76 



supOrt a un model a lternatiu de societat: una democràcia tradicio
nal enfront d'una democràcia popular. 

Tot això vol dir que la hipoteca més fo rta continua sent l'econò
mica : ¡'empresa privada no vol invertir. Treballa amb diners, amb 
diviscs de l'Estai i encara així no posa en funcionamen t tota la se
va capacitat productora. Per exemp le: la indústria del cotó, la 
més tecnificada a Nicaragua i el principal monocultiu junt amb 
el cafè, tindrà aquest any un finançament estatal del cen t per cent, 
i tanmatcix es preveu una sembra de 136.000 «manzanas», de les 
250.000 elels anys anteriors a la revolució. I no compto la descapi
ta lització més o menys dissimulada d'algunes indústries. 

L'l propietat privada j uga fort en aquests moment s perquè té 
101 ci petit comerç a les seves mans, el 60 % de la terra i de la pro
ducció agrària (no la seva co mercialització) i el 70% de la capaci· 
tat industrial de ta l ci país. I perquè pensa que si ara no aconse
gueix un espai políti c fo rt, més enllà dels partits minoritaris que 
ha pogut c rear, ci seu futur tron toll a, tant la seva capacitat d'in
te rvenció en la nova forma de societat , com els seus beneficis 
econòm ics. 

Mentreslant, creix peril losamen t l'endeutament extern , ja que 
un poble arruïnat ha de treballar amb crèdits bancaris i ha minvat 
la producció del sector popular per dos factors principals: les 
. vacances his tòriques» dels treballadors, després de 400 anys d'o
pressió permanent , i la inexperiència inicial dels nous tècnics de 
l'EstaI. 

Hi ha també una certa indisciplina en els funcion aris estatals, 
que enca ,-a en una gran majoria pertanyen a l 'antic aparell i no es 
poden substituir en dos anys. 

També s'han estancat els serveis de salut i d'educació, després 
dels grans esforços realitzats. 

Set reptes de la Revolució 

Totes aquestes dificultats es poden resumir en uns quants r ep
I CS, dels quals avu i depèn la Revolució : 

al Reple econòmic: Ja l'he dit. A més de les pressions exter
nes (USA), les inte rnes de la burguesia, que vol més partici pació po
lítica i un altre model de societa t. Qui guanyarà? 

b) U,útat ua.cional: El FSLN no vol trencar l'aliança feta inicial
ment amb la burgesia, sobretot amb aquella més disposada a 
col'laborar en aquesta experiè ncia original d'economia mixta. En 
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una paraula, no vol radicalitzar el procés a l'estil cubà, amb tots 
els seus inconvenients. 

e) L'aparell de l'Es tat: La Vanguardia Sandinista té a les man s 
tot l'aparell estatal, però té més funcionaris (i de l'antic règi m! ) 
que tècnics, és a dir, presenta les incongruències pròpies dels paï
sos de l Tercer Món, carregats d'una gran burocràcia (que s'enduu 
tina gran part del pressupost). 

d) Les orgm ,;tzaciolls populars: Per una banda, e l poble més 
conscient està al costat del FSLN. Però encara ha de suporlar ci 
pes més feixuc de la reconstrucció del país, sobretot els camperols , 
amb sous molt baixos comparats amb els obrers industrials. 

En aquest segon an iversari de la revolució s'han entregat terres 
als camperols pobres per a cu lti var-les coHect ivament, amb molt 
bones cond icions i sat isfen t expec tati ves creades abans dcl triomf. 
També hi ha un ccrt cansame nt , després de l'cntus iasme inicial. 
que es deixa sen tir en una manca de participació en les organitza
cions de masse , D'ad neix la dificultat de donar preparació polí
tica al poble i, amb aquesta, una real autonomia a aqueste organit
zacions que són el més propi i original d'aquesta Revolució. 

Cal també reconèixer e ls errors comesos a la costa at làntica, 
on hi ha dues O tres ètnies molt caracteritzades que es voldrien 
enquadrar ràpidament d in s els esquemes propi s de la resta del 
pafs, 

e) ¡,elltitlld del procés el! el sell cOl!jll/lI. Totes aquestes difi
cultats esmen tades ran més len t el canvi social. No sols resisteixen 
determ inades estructures econòmiques, s ino que la transformació 
dels esquemes mental s d'un poble majoritàriament camperol és 
lentíssima, cosa que podria aprofitar la cont rarrcvolució en qual
sevol moment (hi ha campaments d'exguàrdics somocistes a l'altra 
banda de la frontera amb Hondures i camps d'entrenament a Ca li
fòrnia i Miami). En una paraula, una cosa és fer la Insurrecció i una 
altra rer la Revolució. 1!s ara que s'està cOIlJ11ençant aquesta. 

f) L'ambigüitat de l'Església oficial: No s'acaba de posar al 
costat d'aquest projecte coHectiu que ateny el 50 % de la poblaciÓ, 
que és la majoria pobra del país. En parlaré amb més detall en el 
punt següent. 

g) A part, algunes sectes protestants fan un treball de descon
vocatòria accentuant mol t els aspectes espi ritualis tes de la religió. 
(Es pensa, i fins sembla que n'hi ha proves, que algunes d'aquestes 
sectes vénen mediatitzades per interessos molt concrets dels USA). 
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Actituds de la jerarquia: distanciament 

Ja coneixeu << l'affairc>> dels sacerdots en c i govern. Els bisbes 
van insistir que deixessin e l seu càrrec a fina ls de juny, sota pena 
de caure en rebeHia. Una oportuna intervenció del FSLN i de Roma 
va evitar-ho. 

L'Arquebi sbe de Managua, Ovando y Bravo, no deixa de sem
brar, sobretot quan parla a l'es tranger , tina sospita si s te màtica so
bre la ideologia i les fina lita ts de l FSLN. Li fan costat gairebé to ts 
els a ltres bisbes, a excepció del d'Estelí i pot ser el d e B1ufi elds, a 
la costa atlàntica, i també el de Matagalpa. 

Malgrat la carta pastoral del 17 de novembre de 1979, que es
timu lava a treballar en la nova situació amb paraules molt enco
ra tj adores, poc a poc, influïts per les reflex io ns, queixes i temors 
del s lai cs cris tians que propiciaven un canvi social de democràcia 
liberal (a l'esti l de Cos ta Ri ca o Veneçuela), s'han convertit en la 
consci è ncia c ríti ca, jo diria nega tiva i des de fora , del procés actual. 

Perso nalment, crec que a part d'a lguns errors inicials del FSLN, 

el fantasma de Cuba, amb una certa presència de tècnics i quadres 
cuban s no sols a la creuada d'alfabetització sinó a l'interior de 
l'aparell es tatal , la formació que reben actualment d os mil joves 
nica ragüencs a Cuba i els neguits persistents del cristians tradi· 
cionals que tenen més relació amb e ls Bisbes (normalment propie
taris de la indústria i de les terres), els fa creure en la fatalita t, a 
un te rm in i més o menys ll arg, d'una nova dictadura, ara d'esquer
res. 

E ls «màrtirs» d'aquest estamen t social en el procés insurrec
cional hi afegeixen un determinat aspecte objectiu i també emocio
nal. Sembla que la novetat dels rept es que presenta e l projecte de 
democràcia popular fa pressentir a ls Bisbes un canvi profund en 
]a mateixa Església i prefereixen les segure ta ts d'una realitat cone
guda i ja implantada en molts llocs d 'Europa i de la mateixa 
Amèrica Llatina. Ja és molt per a ells acceptar les lliberta ts que va 
representar la Revolució Francesa ... 

Aquí, ca l afegir Ics anàlis is i la influència del CELAM (Episcopat 
lIa tino-americà) sobretot en la persona de López Trujil1o, bisbe de 
Medellín (Colòmbia) i president d'aquest organisme. 

La preocupació per fer-se present a Nicaragua l'any passat 
per ta l de fer-hi conèixer els document de Puebla (lI Conferència 
dels Bisbes d'Amèrica Lla t ina), amb el pre tex que a Nicaragua no 
s'havien pogut estudiar per trobar-se e l pais en ple na guerra in
surreccional, prova l' in te rès d'aques ta ins titució per preservar 
l'Església d'una clara opció socialis ta. e.s millor la «neutralitat», 
l'arb itra tge en tot cas, però no una decantació partidis ta, encara 
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quc aq ucs ta vegada - potser la primera en la hi stòria- el feno
men revolucionar i estigués profundament impregnat de valors cris
tians i fos sin nombrosos els c reients que hi estaven incorporats i 
continuen estant-h i. 

Els cristians presents en el procés revolucionari 

En canvi, els cristians de tota mena que van patir més Ics 
conseq üències de la dic tadura, juntament amb els seus sacerdots, 
s'han apuntat decididament , però també crítica ment, al nou pro" 
cés. La diòcesi d'EsteU ho formulà aix í recentment , en una Assem
blea conjunta: «Participació ac ti va i crítica en e l Procés». 

NatU1"alment, aq uesta po larització de l'Església és perillosa i 
dolorosa per a lots . Sembla separar Je rarquia i poble. 

Amb motiu del comunicat dels bisbes ex igint als sacerdot s en 
cI gove rn de deixar ci seu càrrec al més de pressa poss ibl e, un 
grup de cris tians, sacerdots i laics, van fer un document ple de 
respecte als bisbes i d'amor a l'Església . 

Ja el títol de l'escrit diu el to del seu contingut : «Temps de dis
cerniment i de gràcia . Reflexió cri s tiana davant e l Comuni ca t pas
loral dels bi sbes. Al s nostres bisbes, a les comunitats cri s tianes 
i a l poble de Nicaragua ». 

I la introducció comença així: «Tot just publicat ci COlnunicat 
pastoral recen t de la Conferència episcopal, un grup de sacerdots, 
religioses, german s i laics ens vàrem reunir per tal de fer una refle
xió cris tiana sobre el document. No hem pogut deixar d'escoltar 
amb respecte la veu dels bisbes. Ta.mpoc no hem pogut deixar 
d'escoltar les veu s variades de comunitats de base, grups campe
rols, grups de cristians en la revolució, de joves. sacerdots, ctc. 
Avui volcm reflexionar sobre aquestes veus com una aportació 
més oferta a tota l'Església de Nicaragua en aq uesta hora difici t. » 

lJ1t imamen t, s'ha t01"na t a encetar e l diàleg entre ets bisbes i 
e l Govern, trenca t pels primers feia temps, i sembla que amb re
sultats més esperançadors. 

Acabo amb dues petites referències: 
S'ha usat i abusat de la fe cristiana per pa r t dels mitjans de 

comunicació privats (la o:Prensa» i tres emissores de ràdio), per a 
c rea r en el poble senzill el sentiment que amb el procés actual se'ls 
farà perdre la fe. 

He de dir, des de la meva experiència personal, que això no té 
cap fonament se riós. La meva pràctica pastora l em confirma 
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que avui hi ha a Nicaragua una volunta t explícita de respectar la 
fe de la immensa majoria de l poble, que és c ris tià. 

I això ho confirma una segona referència, el document sobre 
la re ligió, emès pe r la Di recció nacional del FSLN el 7 d 'octubre de 
1980. En copio tan sols dos paràgrafs : 

«Alguns autors han afirmat q ue la religió és un mecanisme d'a
lienació dels homes que serveix per a justificar l'explo tació d 'una 
classe sobre l'a ltra. Aquesta afirmació té, indubtab le ment, un va
lor hi s tò ric en la mesu ra que en diferents èpoq ues his tò riques la 
religió va sen lÏr de suport teòric a la dominació política. 'hi ha 
prou amb recordar c i paper que varen rea litzar e ls missioners en 
el p rocés de dominació i colonització dels indígenes del nost re país. 
Això no obstan t, e ls Sandinis tes afi rmem que la nostra experiència 
demostra q ue quan els c ri s t ians, recolzats en la fe, són capaços de 
respondre a les necessitat s de l poble i de la his tòria, les seves ma
te ixes c reences e ls impulsen vers la mi lit ància revo lucionà ri a. La 
nos tra experiència ens demostra que es pot ser c re ient i alhora 
revoluciona ri conseqüent i que no hi ha con tradicció insalvable 
entre ambdu es coses.» 

Es veu clar que els sandini s tes com a ta ls no es declaren cris
ti ans pe rò man ifes ten un respecte absolut pe r l'experiència c ris
tiana. I amb a ixò acabo. L'Esg l ~sia viu uns momen ts de tensió, 
no de ruptura. Jo crec que són momen ts d'infantament. 

Un repte per a l'Es glésia 

Si l' Església de Nica ragua és capaç d' incorporar-se com a. Esglé" 
s ia a aquest procés I"evolucionari, que per mi té gralls valors evan
gèlics ja que es tà pensa t a favol" dels més pobres, pot ésser un pun t 
de referència decisiu per a totes les esg l s ics d'Amèrica. Ll a tina . 
• , de re truc, pe r a tOlcs les tran sformacions socials que els homes 
més lúcids i generosos volen dur a te rme en aquell continent. 
Mons. Osca r A. Romero va assumir aques t paper, una mica en 
solitari , a El Salvador. Algun dia se li reco neixerà més explíci ta· 
ment. 

¡\ Nicaragua, és un a tasca a. acomplir no ja en un ma rc dol orós 
i dc ll ui ta i mort , sinó de resurrecció i reconstrucció. 

I així com un gran poe ta catòli c va dir-me a l'Havana que 
l'Esperit no pod ia esta r absent de la seva Revolució , malgrat que 
avui encara , l'Església a Cuba viu una si tuació margina l, c rec 
que molt més pO L dir·se de Nicaragua, on to thom reconeix que l'a· 
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portació dels cristians va fe r possible aquesta nova esperança pels 
pobres. Els 50.000 joves morts en aquesta revolució són e l mo
ment de la passió d'aques ta dura his tòria de salvac ió d'un petit 
pais de dos milions i mig d'habitants i 150.000 quilòmetres qua
drats. 

Terrassa, 31 d'octubre de 1981 
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L'ESGLÉSIA DEL TERCER MÓN 

CONTRA LA D'EUROPA? 

JOAQUIM PLA 

El mes de maig d'aques t any 1982 V3 aparèixer a diversos diaris 
d'àmbit estatal una notícia que mereix comentaris i precisions. 
En síntesi, és la següent: un conj unt de 32 b isbes lIatino-ameri· 
cans -encapçalats pel Secretari del CE LAM (Confe rencia Episco
pa l La tino Americ~tna). Mons. López Trujillo- ha n signat una 
lle tra de protes ta per uns informes q ue Pax Christ i ha e labora t, 
després d'una visita a quatre països d'Amè rica Ce n tral: Ni cara
gua , El Salvador, Guatemala i Hondures. El text de l'es mentada 
lle tra és molt dur. Algun diari va dir, erròniament (vegeu «El 
País», 12 de ma ig, p. 31). que l'atac dels bisbes e ra con tra Justí
cia i Pau. 

Dc què es t racta? Jo diria que de la lluita, sorda i dura, e n
tre ducs concepcions d'Església. Però anem a pams. 

En primer lloc, cleixe m que les parts en litigi s'expliqu in . 

L'informe de Pax Christi 

L'informe de Pax Christi , dividit en q ua t re parts ( una per a 
ca.da país visitat), duu per títol: Missió de Pax Chris li Interna
ciona l a l'Amè rica Central. 1981. I comença amb el següent pa
ràgraf introductori: «Com a s igne de solida rita t amb e ls c ris
t ians i les organi tzacions religioses compromeses e n la llui ta a 
favor dels drets humans, Pax Ch risti Internacional h a e nvia t una 
missió d'inves tigació des del 20 de juny a l 22 de juliol de 1981>. 

I afegeix, Lot precisant objectius: «La finalitat assenyalada a 
la missió era doble : es tractava d'inves tigar sobre la situació dels 
dre ts humans a Guatemala, El Salvador, Nicaragua i Hondures; 
i d'informar-se sobre el paper i la posició de les esglésies e n 
aquests països» . 

Vegem qu i eren els membres d'aques ta m issió. Anava presi
dida per Mons. Luigi Be tazzi, Bisbe d'l vrea (Ità lia). President de 
Pax Christi Inte rnacional. I fonnaven part de la missió les se
güents personalitats: El P. André Benoit, de l'Oficina In ternacional 
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d'Educació Catòlica ; el P. Toon van Bijnen. de la Comissió Be l
ga de Jus tícia i Pau; ci Sr. Giann i Novel la, de Pax e hristi; Mos
sèn Enric Sala, gironí, Consi liari Internacional dels Movi men ts 
Rurals Catò lics (FH.1ARC); el Sr. Philippc Tcxie r , representant 
dels Juris tes Catò lics de Pax Romana; i Aci den-Cla ude Zjjlkr. 
de Pax Christi , el qual actuava COI11 a coord inador de la mi ssió. 

J a ci mes de desembre de 1980 hom va començar a recopilar 
i estudiar materials. Els mes de febrer de 198 1 dos membres de 
la miss ió van visitar els països dc la regió per es tablir els con
tactes necessaris per a la investigació, i per posar-sc d'acord 
amb Ics autoritat s religioses sabr\.! e ls objectius i els mètodes 
de treball. Una quinzena d 'expe rts es van reun ir a Ambcrcs els 
dies 7 i 8 de març de 198 1, en Ull semina ri des tina t ::l d iscutir les 
recomanacions d'aquest experts. I, finalment, hom va teni r una 
da rrera conversa amb els bisbes cen tro-americans, reun its a Roma 
del 7 a l'I I de juny de 198 1. 

Després d'això, la Comissió va visitar Cent ro-Amèrica d urant un 
mes lla rg. A la to rnada va n redactar l'i nforme. I cI van publicar. 

Les queixes del CELAM 

No \'a trigar gaire a començar a pol mica, E n un butlletí in
format iu del CELA~I , aparegut els primers me~os de l'a ny 1982 , 
es publica el text íntegre d 'una carta s igna da pel President de 
l'esmentat organisme i 32 bi sbes més, carta que havia estat prè
viament enviada a Mons. Betazzi. 

En la carta, e ls signants acusen rebut de l' informe de Pa],. 
Chris ti. I rebutgen «u na cosa tan obertament injus ta, hos til a 
les jerarquies, mancada d'objec ti vitat i se rios itat en punts d'una 
grave tat tan gran », 

Els bisbes es queixen de les acusacions contra u n membre de 
Ja jerarquia de Nicaragua, de la ve lada afirmació de discrepàn
cies no tables sobre Nicaragua entre la Santa Seu i el CELA M. Es 
diu que el judici sobre un programa de catequesi és fa ls . S'acusa 
"informe de polític i radicalitzat. Sc l'acusa de tergiversar esde
veni ments i de contribui r a una invasió ideològica (sic ¿?) sobre 
pobles amants de l'Església i fid els a ls seus bisbes. S 'acusa Pax 
Christi de sembrar la divis ió en un lloc on bisbes i cristians mal
den per conquerir la concòrdia. 

Els bisbes acusen, pe rò no expliquen . Tot seguit ve a la memò
ria de qua lsevol aquella dita: d'això plora la criatura ... 
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Vege m, doncs, què diu l'informe de Pax Christ i sobre aquests 
punt s inc riminats . 

Acusacions contra un bisbe de Nicaragua 

Es tract a del Bi sbe de J uigalpa, Mon s. Pa blo Vega . L'informe 
diu: a En diverses a Hocucions i cartes pas tora ls, Mons. Pablo 
Vega sembla que pres ta més atenc ió a proclamar el pe rill de «cu
ba nilzació. i del p rojec te marxis ta-le ninis ta tlc l Front Sandinista. 
Les nos tres en trevis tes amb Mons. Vega ens han confirmat e n 
aquesta impressió. Molt s in terlocuto rs de prestigi, ta nt en el pla 
políti c COm e n c i pla religiós, ens han dit que tene n proves de la 
implicació de Mons. Vega en un tràfic d 'armes destinades a ls 
«somozistes lt, reagrupat s a Hondures. Amb ta l , aquestes proves 
no han es tat posades a la nos t ra disposició i , per ta nt, no hem 
pogu t comprovar la veracitat dels fe ts . Però, encara que es t rac ti 
d'u na difamació, aq uestes acusacions mostren molt bé la tensió 
que ex is teix entre e l Govern i la J erarquia» . 

Discrepàncies entre la Sta. Seu i el CELAM sobre Nicaragua 

Diu l' infOl-mc: «El Va ti cà i el CE LA,\'I juguen un ro l di ferent en 
3qucs ta c ri s i de l' Església (de Nicaragua). Ta nt l'ac titud adoptada 
per la Secre tari;) d'Es ta t (val icana) a l moment de la nos tra con
versa a Roma (7- 1\ de juny de 198 1), com la nostra en trevis ta amb 
e l Nunci a Nicaragua , Mons. Carde ra Lanzo di Montezcmelo, in
clique n que la Secretaria d 'Esta t mena u na polí tica difc r-cnt de la 
de la Conferència Epi scopal de Nica ragua. La Secretar ia d 'Esta t. 
així com el Nunci , lluiten pel diàleg entre els bisbes i e ls quatre 
capc llans~minist res, com també a mb l'Església de base i la CONFER 

(Confederació d~ Reli giosos). Veuen a mb mo lt més realisme la 
s ituació de la societat de Nicaragua. El coflicte a l si de l'Església 
de Nicaragua ens sembla iHustratiu del con[Jic te en t re la Secre
taria d 'Es ta t (del Vaticà) i e l CE L .. \. E l CELAM juga un paper im
porta nt e n el desenvolupament de l' Església de icaragua; més 
particu la rment e n l'aspecte del retorn a postures favorables a 
l'oposició con tra e l FSLN (Front Sandini s ta) i a l'oposició dels bis
bes con tra la CONFER i les comunita ts de base». 
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Judici favorable sobre un programa de cateques i 

Es tracta també de Nicaragua, pel que sembla. No he trobat 
a l'informe cap judici sobre el programa de catequesi per a El 
Salvador (em sembla) o: Jesucristo, esc homhre », que va preparar 
la periodista cris tiana María López Vigil, juntament amb un al· 
tre professional c ristià; programa desautoritzat pel Secretaria t 
del CELAM (Mons. López Trujillo n'és el Secretar i). i publicat re
centment a Espanya, amb els més i els menys de la jerarquia 
episcopa l espanyola. Sens dubte que tots recordarem aq ue ll me
ravellós i escru ixidor programa de TVE en q uè va participar Ma
ría López Vigil, ara fa uns mesos, arran del seu segrestament 
i pos terior alliberamen t a El Salvador. (Entre pa l"ènles i, ves per 
on torna a sortir ci Secretari del CELAM, Mons. López Tnljillo). 

Diu l'informe de Pax Christi: «La Comissió diocesana d'Estelí 
(Nicaragua) insereix la seva ca tequesi dintre del quadre de la 
revolució sand inis ta, encara que d'una manera. críti ca . En una 
entrevista, la comiss ió ens va expli car clarament que els cris tians 
han d'estar presents en el procés revolucionari s i desitgen pre
servar la dimensió cristiana de la revolució. El projecte global 
de catequesi expressa clarament aquesta tendència . Hom posa 
l'atenció sobre: la preferència pels pobres, la confiança en 
l'home afamat, el repartiment de béns materials, la fraternitat , 
el "Judici fina l" de ,'home. La cateques i presta molta atenció a 
l'alliberament del poble d'Israel de l'esclavatge d'Egipte, a la pro
clamació de la justícia pels profetes, a les temptacions d'opressió, 
a l'abús del poder i de la riquesa, a la temptació de renunciar al 
deure d'alliberament. Sense entrar en la política de partits, aques t 
programa constitueix un suport moral a la revolució sand inista.». 

Un informe polititzat i radica litzat 

En aquest punt m 'he de li mitar a exposar la meva impressió. 
En certa mane ra, crec que és veritat. Tot l'informe toca temes po
lítics i radical itzats. Com ho són tots els temes vius a l'Amèrica 
Centra l. Com ho és la mateixa carta dels 32 bisbes. Es polititza 
i es rad ical itza e l que és objectivament polititza t i radica li tzat. El 
judici sobre la politització i la radicalització depèn, com sempre, 
de l'òptica del qui jutja. 
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Tergiversació i invasió ideològica 

Caldda veure què és el que s'amaga darrera d'aquesta fór
mula tan ambigua. Quins són e ls esdeveniments que ha tergiver 
sat "informe? 

Pe l que fa a la pretesa invasió ideològica, potser e ns ho acla
riran un xic uns paràgrafs de l'i nforme. Diuen: «La con frontació 
(parla d'Hondures) és ensems un conflicte religiós i polític, En 
el pla religiós s'enfronten dues concepcions totalment oposades . 
Pe r a World Vis ion (organisme confessional americà que acull 
refugiats salvadoren cs a Hondures). l'acció evangelitzadora posa 
més "accent sobre la fe i l'ajuda humanitària que sobre la pro
moció de ca nvi s sòcia-políti cs. World Vision represe nta una COll

cepció, àmpliament difosa entre les sectes americanes, que esti
ma que el ministre (el capellà) no ha de ficar-se en política. 
Aquests medis expressen la seva preocupació sobre l 'augment del 
marxisme. La seva obra d'evangelització és fer obstacle a l'enemic 
comunista , que ha arruïnat tota la regió (segons ell s ) . La posició 
de la clerecia catòlica de la diòcesi de Santa Rosa (Hondures) és 
ben diferent. Influenciada pels documents conciliars i pels textos 
de Mede llfn i de Puebla , la clerecia considera la promoció de 
transformacions socials com una part integrant del ministeri de 
l'Església. Aquestes dues concepcions religioses fan sorgir un con
fli cte polític ... 

Per a ltra pal·t , no és cosa de l'atzar e l fet que e ls règims mi li
tars d'Amè rica Central tinguin cada vegada més tendència a per· 
seguir la clerecia catòlica i les comunitats de base, i afavorir l'ex· 
tensió i la multiplicació de les sectes americanes. En efecte, aques· 
tes sec tes cons titue ixen un ins t rumen t útil per a les dictadures, 
que trac ten de destruir tota forma d'oposició ... Les acusacions 
contra el CEDEN, la Càritas i la clerecia catòlica d'estar lligats a l 
comunis me internacional , són infundades i consti tue ixen un «àli· 
bi » (una excusa) per a una polftica ant.ireligiosa i a nticristiana •. 

Sembrar la divisió entre bisbes i cristians 

A la carta hom acusa Pax Cheisti d'això. Serveixi com a mos
tra un fragment de l'informe sobre Guatemala (per ajudar-nos a 
descobrir per on va l'acusació). Diu : . L'actitud del Cardenal Ca
sariego (Arquebisbe de la capital) és encara més de lamentar pe', 
fet que la seva presència, i la dels bisbes que li són pròxims, im-
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pedeix una defensa unitària dels pobres per pa,-t de l'Església je
ràrquica i paralitza la veu de la jerarquia en moments (massacres 
del poble . scgrestamcnts, assass inats de cape llans, dc religiosos. 
de catequistes i de comun itats senceres) que reclamarien una 
presa dc posició solemne, vigorosa i encoratjadora ». «En aquest 
context, impressiona "actitud pro·govemamental del cardenal-ar· 
quebisbe de la capital, en el qual pocs tenen confiança, fins i lot 
en medis de l'Església moderada. E ls altres bisbes no l'han pas 
e legit com a President de la Conferència Episcopal •. 

O aquest a lt re de l'infor me sobre Nicaragua : «L'episcopat no 
és pas unànime. E l bisbe d'Estelí, Mons. Rubén López Ardón, és 
ravor'able al procés revol ucionari; ara bé, la seva influència és 
reduïda, pu ix quasi sempre està malalt , sola trac tament mèdic a 
l'estranger. El bisbe de Blue fields, Mons. Salvador Sch laefer, té 
sobre la si tuació política concepcions diferents de les dc l'a rque
bi sbe ; subratlla els errors del FSLN, però no desitja pas un canvi 
radical ell e l pla polític. Sembla que el bi sbe dc Matagalpa, Mons. 
Barni , s'obre a la posició dels cristians favorables a l FSLN . Aques ts 
tres bisbes posen l'accent sobre les responsab ilitats de tots els fi 
dels al si de l'Església, i sÓn a favor d'una Església del dià leg •. 

O, finalm ent , aquest a ltre, tret també de l'informe sobre Ni ca
ragua: . La polarització política s'ha accentual en l'Església Catò
lica. L'Església de l'oposiciÓ política, reunida entorn de l'arque
bisbe Obando Bravo, representa en primer lloc les preocupacions 
d'un sector econòmic, el dels empresaris. Són aq uests els qui fi
nancerament, moralment i políticament sostenen tres agents pas
torals contraris a l FSLN : els "Cursillos de Cristiandad", el Movi
ment Carismàtic i la Pas toral Fam iliar. L'Esg lésia [avorable al 
procés revoluciona¡-j representa àmpli es capes de la població: e ls 
camperols, la població urbana pobra , els estudiants i els grups de 
base. El s re ligiosos, reunits al s i de la CONFER (Confederació de 
Religiosos), pertanyen , q uasi tots, a l'església revolucionària. L'e.x
cepció són els salesians i els carmelites espanyols, i també una 
part dels religiosos ensenyan ts en ins tituts d'ensenyament mitjà ». 

No tot s'acaba a Nicaragua 

Pel que sembla, el que molesta realment els 32 bisbes firmant s 
de la carta an ti-Pax Christi i, en especia l, el Secretari del CELAM, 

Mons. López Trujillo, és l'informe sobre Nicaragua. l suposo que 
és contra aquest informe de 112 pàgines que van la major part 
de les crítiques i acusacions episcopals. 
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J val a dir que és un informe pol èmic, a més de frapant. Pe rò 
encara són més frapants els infonlles dedicats a Gu a tema la i a 
E l Salvador. 

I d'aquests sembla que no en tenen gaire res a dir els pre
la ts. Són 94 pàgines denses, plenes de dades i d'horror, en les 
quals es denuncia el genocidi de dos pobles a mans d'unes forces 
armades i d'uns terra tinents, que no tenen cap escrúpol a procl a
mar-se catòlics. 

T aquests dos informes són comple tat s per un altre. no mcnvs 
esc ruixidor, sobre els refugiat s d'EI Salvador a Hond u res , de 30 
pàgines . 

Com veieu, en total són m és de 230 pàgines, en molt poques 
dc les quals s'ataca la jerarquia reli giosa d'aquests països. Però 
es veu que cou molt. 

Una crida que ens interpeHa 

Pc r acaba r, vu ll transcriure dos paràgra fs cic Ics pa raules in
troductòries a l'informe. Són de Mons. Luigi Betazzi , Pres ident In
ternacional de Pax Christi. 

«A Guatemala, multitud de religiosos, de catequistes, de "dele
gats cie la paraula" han estat assassinats no per res més que per 
haver traduït llur fe en la vida concreta, alguns d'ells pe r la sola 
sospita que ta seva fe els hau ria pogut conduir a un a ita l com
promls. En molts casos, el sol fet de tenir la Bíblia a casa equival 
a una condemna capital... Una diòcesi sencera s'ha vist p r ivada j 

buidada de tot s c ls seus capel1ans, sota el pretext que e ren es tran
gers; i el bisbe que és, entre a ltres coses, el Pres iden t de la Con
ferència Episcopal Guatemalenca, ha esta t forçat a emprendre l'c
xili. Un altrc bisbe se sent ta lment amenaçat que ha de canviar 
cada nit de domicili. Excepció feta de certs sectors ben delimi
tats, començan t pel cardenal·arquebisbe de la capital , ben conegut 
pel seu suport a l Govern (els altres Bisbes l'han refusat com a 
President de la Conferència Ep iscopal), l'Església Catòli ca a Gua
temala és ben conscient de la prova. Jo vaig prendre par t, amb 
gran emoció, en una mi ssa celebrada el dia de l'aniversari de la 
mort del P. Hermógenes, el primer religiós assass inat, ara fa tres 
anys (cridat traïdorament a ¡'espona d'un malalt, i mort al mi g del 
carrer)>> . 

• ~s per això que Pax Christi creu que aquesta missió a l'Amè
rica Central marca fortament la seva història i el seu p roper mo-
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del d 'acció (de Pa, Christi). Aques ta missió ens duu a adreça r 
una crida apressant als germans en la fc, en favor d'una solida· 
ritat amb aquests pobles, provats tan durament a C.:1.usa dc llur fi · 
deli tat a l'Evangeli; una c rida a tols aquells qui, en el món occi· 
dental , s6n responsables (de la manera que sigui) dels desequili
bris i les injustícies que el món dels més pobres sofreix a l'Amè
rica Llatina i a tot arreu. Una crida a tots els homes de bona 
voluntat, a fi que cessin les violències, les tortures, les condicions 
inhumanes de vida; a fi que per a ls homes d'Amèrica Cenlral i de 
tot el món arribin dies de més gran justícia, de llibe rtat , de des
envolupament social, de solidaritat i de pau ». 

Cadascú haurà de vcure s i pot vi urc amb una fe neu tra, sen se 
prendre partit. 
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QUÈ ÉS «MALLORCA MISSIONERA»? 

DELEGACIÓ DE MISSIONS 

A s imple vista, sembla fàcil donar una respos ta a aques ta pre
gunta . Per molt s dels que han treba ll a t a l Tercer Món resulta 
una mica diHc.il rer-ho. Vet aquf algunes reflex:ions entorn d'aques
ta rea litat di ocesa na . 

Un procés ben positiu 

L'Esglés ia de Ma llorca ha ana t donant passes pel cam í de la 
intercomunicació am b a ltres esglés ies del Te rcer Món . Avui no 
som a llà mateix on érem fa un s a nys. La presència de gent mallo r
quina a Bu rundi (Àfrica) i al Perú (Amèrica Llatina) ha anat ca n
" iant d>aspecte a mb c I pas del temps . 

Dcs que mallorquin s com Ra mon Llull o Fra Ju nípcr Serra 
tre pit jaren terres a fri canes o americanes, fi ns a l moment hi s tò
r ic que ara cstCIl"l vivint, ci ca ire missioner de la nostra Església 
ha a nat prenent colors ben dive rsos. 

Fixant-nos en temps més pròxim s, veim tot un cara mull de 
si tuacion s diverses. Des d 'queB temps e n què era diffcil que un ca
pellà diocesà «anàs a missions »: o bé h i hav ia d 'anar p el seu comp
te, o bé pe r mitjà d'alguna congregació o ins ti tut re ligiós. De to
tes ma ne res , s'es ta blia una espècie de rup tu ra amb l'Esglés ia io
cal mallorquina ; 0, al manco, sembla va que aq uesta no ten ia res 
a veure amb una decisió que es considerava individua l. 

Des de fa un s anys, e l recolzamen t que dóna el bisbe, bé sigui 
pe rsonalment , bé si gui a través de la Delegació diocesana de Mis
s io ns, és bastan t co ns ide rable . 

També s'ha de reconè ixer que a nivell s dive rsos es va donan t un 
cert recolzament de tipus afectiu, moral i econòmic per par t del 
conj un l dc l' Església de Ma ll orca. Sense això resu ltaria ga irebé 
im poss ib le 13 permanència i c i treball de gent ma llorquina a l'Àfri
ca o Amèrica Llatina. 

El fe t que els Vicaris e pi scopa ls te nguin en compte, en cer· 
ta ma nera, les parròq uies del Te rcer Món a l'hora d 'establir un 
pla quiquennal de nomename nt s ecles iàstics ta mbé es va con ver-
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tint en un s igne dels lligams existents entre Mallorca i aquelles es
glésies ll unyanes. 

En se tmanes dc pastoral o trobades d iverses, la diòcesi de Ma
llorca ha volgut ma ntenir i segui r ani mant l'aj uda en pe rsonal a a l
t res esglésies. 

Tots aques ts aspectes - i molts d 'altres que a ra pe r ara no es 
toquen- podríem dir que són e l res ult a t posi tiu d'aques ta ¡-elació 
ec les ia l cn tre Ma ll o rca i c I Tercer Món. 

Ombres i qüestiona ments 

Es donen també a ltres act ituds i fets diversos que xoquen dl:' 
p k amb tot això que s 'ha d it. 

En genera l, l'Església de Mallorca dóna la impressió que «això 
d 'anar a missions. és cosa d'un grapa t d'individus més o manco 
a trevi ts, o dispostos, o capaços, o amb vocació missionera. Encara 
no hem arribat a mo tra r que és tota la nostra Església la que ha 
de mostrar-se miss ionera; que sense aquest element dinàm ic dc la 
emissió. no podem tenir Església; que una comunita t, per insigni
ficant q ue pugui parèixer, ha d'anar desvet lant e l seu sentit missio
ller. s i \'01 considc r::lI'-se Esglés ia. 

Quan la tasca de troba r voluntaris «per ana r a missions» resul
ta cada dia mé~ dirícil, això ens fa dub tar que Mallorca sigui en 
realita t mi ssionera. eMallorca Miss ionera», no serà a leshores un 
t itol massa gros, per a una realitat tan petita? 

Més encara podem afegir. Sobretot, de cara a l re torn de l com, 
panys que han anat a treballar uns anys a l Tercer Món. Sembla 
que és com una es pècie de parèntesi que s 'obre amb la par tida i 
que es tanca amb l'arribada. «Has estat Ull S any~ a Àrrica o Amèri
ca Lla tina ; tornes a se r a Mallorca ; oblida't de to t allò i torna rC
comença t' de bell nou ulla tasca diferenl; a llò no és a ixò; aquí no 
és com a llà»: són expressions que sc se nten d ir molt sovint. 

Resulta, per altra banda, una paradoxa sorprenent que, a l'hora 
d'anar-te 'n. s iguin molts els qui et cerquen i sigui molt el que et 
diuen, Interessa que t 'animis a anar-hi. Però, a l'hora de tornar, 
són ben pocs els que s' interessen per acollir-te i per ajudar- te a en
trar de bell nou i a recó rre r jun ts el camí de la nostra Església 
mallorquina, amb tot el bagatge rebut al Tercer Món. 

Aquests darrers anys, tant a Burundi com al Perú s'han viscut 
momen ts ben durs, per la manca de personal disponible. Per 
aquest motiu, s'ha hagut d 'anar reduint a la més mínima expres· 
s ió el nombre dc llocs de scrvei. 
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A BlII-undi qucua una sola missió, amb més de 45 _000 habitants 
i amb quatre capellans ma llorquins, dos dels quals ja haurien de 
ser de retorn _ 

AI Perú queden quatre cen tres, atesos per un sol capellà, des
prés d'have r-ne tancats tres per manca de personal disponible. 

Aquesta si tuació de gran inseguretat, no és es trany que arribi 
a malmenar l'ànim dels qui voldrien mantenir l'esperança de conti
nuar el servei de Mallorca al Tercer Món. Quan no se sap si tornar 
a Mallorca o conünuar s igui com s igui ; quan la s ituació econòmi
ca, labora l i política es va aguditzant i resulta fins i tot nafrant ; 
quan manca c i ca liu arecl iu d'uns companys amb els quals compar
tir els momen ts difícils; quan un s'ha d'empassar tot sol la res
ponsabilit at dc mantenir o de tancar un lloc de servei ; quan s'ha 
cic tas tar ci que s ignifica p3ssar fam , perquè no arriben dobbers 
o no es I roha una fcilla rcmune rada; quan passa tot això lluny de 
la famí li a. de la ten-a p"òpia , de l'Església mallorquina ... no és 
estrany que aquella disponibilitat inicial arribi a convertir-se en 
dest ructora dc persones, en ll oc d'aj udar a fer-les madurar. Molt 
sovint, idò, es cau en c i pess imisme o el nerviosisme, quan no es 
queda traumatitzat i amb ganes d'enviar-ho tot a rodar. 

Cal emprendre un plantejament seriós 

Per alguns dels que han estat a l Tercer Món, és ben hora de 
plantejar-se amb tot realisme si Mallorca està en disposició de 
seguir oferint e l seu servei al Tercer Món. Amb totes les conseqüèn
c ies que això pugui represen tar. ":'s clar que la ruptura d'aquest 
servei duria a rompre també amb el Crist, que en definitiva és c i 
qui ens empenya «anar i ensenyar tots els pobles, batiant-los en 
nom de Déu •. 

Uns altl-es opinen que es fa necessària una profunda reflex ió de 
tota l'Església de Mallorca davant el fet de la no-acceptació de 
companys mallorquins per part de les jerarquies eclesiàs tiques de 
Burundi i Perú. Un company ha estat expulsat de Burundi i un al
tre no ha es tat accepta t a Lima. ¿Què en pensa, d'a ixò, l'Església 
cie Mallo rca? ¿Quin tipus dc capellans ha de seguir env iant? ¿Com 
segu ir enviant-ne cap allà, sense tenir en compte els que han estat 

enviats cap aq uí per força ? La refl ex ió entorn d'aques t punt ens 
hau ria de dur a una presa d'actituds més clares. 

N'hi ha que pensen que s'h a de revisar a fons l 'actual situació 
dels qui continuen treballant en aquelles esglésies, ja que pensen 
que en real itat interessa poc o gens, a l'Església de Mallorca, la 
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seva permanència o e l seu retorn. Sembla que, s i s'hi queden, fa· 
ran be n fet, i s i tomen ta mbé. Es viu d 'esquena a aquesta realitat. 
¿Quina repercussió ha tengut ci fet d'haver tancat quatre parròquies 
ateses per mallorquins: Nyabiraba , Piura, Ancón , Santa? ¿Què 
hauria passa t, si enl loc d'aquestes, s'haguessin hagut de tancar 
Ics de Manacor, per posar un exemple? .. . Això prova que no intc· 
ressa gaire el servei que es fa a l Tercer Món. 

En l'aspecte econòmic passa dos ra ls del ma teix . El ret que 
un s igui cape llà mallorquí que treballa a Mallorca ja li dóna un 
cert dre t a rebre una determinada quantitat. Pe rò un cop aquest 
individu se'n \'a a. trebal lar al Tercer ón, C'ssent així que es trobarà 
en una situació pitjor i sense tantes defenses, veurà retallada la 
seva remuneració econòmica. Sembla que no és tasca de la Delega· 
ció diocesana de Missions, s inó del mateix bisbat que ha d'aten
dre econòmi ca ment els membres de l clergat mallorquí, tant s i 
aques ts treballen a Ma llorca com si ho fan en països de l Tel"cer 
Món. 

En l'aspecte afectiu , sembla també igual. Hi ha molt poc int e
rès per sebre e l que es fa a llà , com es treballa , quines són les di
fic ultats més grosses, com es troba el grup de mallorquins, e tc. 
En 1Ioc d'això, es van penjant cartells de revolucionari o de tarat 
o d'utòpic; inclús n'hi haurà que faran càbales per a veure si al 
Tercer Món la gent se secularitza i de ixa el ministeri en proporció 
més nombrosa que aquf! 

Una Església solidària amb els homes del Tercer Món 
amb la seva lluita 

La tasca de l'Església, quan no és coHaboració eficient i en tusis
ta amb Ics forces que lluiten per fer desaparè ixc ," de damunt c i 
mapa del món la imatge rea l d'un Tercer Món explota t, és coHabo
ració amb nquelles altres rorces que pretenen mantenÏl" e terna
ment aques ta realitat de misèria. L'Església mai no ha pogut scr 
neutral en aquest camp. 

La nostra Esglés ia mallorquina es tà aixecada en u n troç de 
món occidental que es va construint amb men talit at capit alista. 
En general, està animada per un sentit individualista de l'existència 
humana. L'aïllament geogràfic del conj unt de pobles d'Europa 
ja no és un obstacle fort per viure integrada en el seu en treteixit 
políti c, cultural i eco nòmic. Oherta al Tercer Món per les retxilleres 
personals d'individus més o manco inqui ets (capellans, monges, 
frares, lai cs), ha d'anar mantenint contínuament una refIc .. 'Xió pro-
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funda sobre ci servei que li cOlTes pon fer al món del nostre temps. 
Aquesta Església nos tra necessita veure quin serve.i ha de fer 

avui al nostre pubil!. El seu contacte amb esglésies del Tercer Món 
la pot ajudar a veure que ha de ser un sC lvei alliberador que re· 
butja tola casta d'op ress ió, un servei crític que rebutja tota cas
ta de conformisme, un servei so lidari, que rebutja tota cas ta d'indi
vidualisme egoista. 

Si el poble de Mallorca està en carni d'anar rebent aques t serve i 
de l'Església mallorquina, per ven tu ra també els poble del Tercer 
Món -amb e ls quals es volen mantenir lligams de gcrmanor- po
dran treure'n un millor profit. 

A la nostra terra mallorquina han a rribat molts refugiats de 
països del Tercer Món: d'Africa (Guinea), d 'Amèrica Llatina (Xile, 
Uruguai, Argentina, Perú , etc.). Es molt probable que n'arribin 
d'altres (Vie tnam , Nicaragua, e tc.). Des de fa molts anys vénen 
a instaHar-s'hi immigrants peninsulars. tS ben possible que encara 
hi hagi qualque mallOl-qui que passa fam. Els infan ts engabiats , els 
vells abandonats, ds malalts malt rac tat s, els alcohòlics o drogaddic
tes menyspreats, Ics prostitutes. els homosexuals, els sense feina .. . 
tot aquest conjunt d'éssers humans que constitueixen l'anomenada 
margi nació social. Els tenim a dues passes i van en augment cada 
dia. 

La rea lita t de l Tercer Món, la tenim ben a prop nostre . I sem
bla que, en gcneral, la nostra Esglés ia mallorquina roman allunya
da d'aquesta Cl'ua i esgardfosa realitat. No serà que també nosal
tres ens deixam dur pel corren t materialista que prefereix comp· 
tabilitzar l'a rribada de turis tes i de gen t amb dobbers? 

E l Fill de Déu ha vengut a l món, i hi segueix present, per trans
formar·Jo i convertir-lo en casal de germans que es deixen animar 
per l'Esperit. ~s així com es va fent realitat el projecte all iberador 
de Déu Parc. 

La paraula i la presència activa de l'Església en ci món no poden 
ésser altres que les de Jesús: paraula i presència transformadores 
d'una realitat que, sota l'esperi t del mal, els poderosos pretenen 
mantenir para litzada; i que amb l'Esperit de Déu, els pobres exi
geixen canviar de rel. 

La fe cristiana, la nostra Església, no té cap senti t si es pretén 
viure-la al marge d'un Tercer MÓn cada dia en augment. Si volem 
mirar c i mÓn d'avui amb els mateixos ulls de Déu, haurem de fi
xar-nos en e l conjunt de coHectius humans. D'una manera prefe
rent, en els que constitueixen la gran majo ria de la humanitat : la 
gent i els pobles del Tercer Món. 

Mallorca, setembre de 1979 
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Dels universitaris estudiants cristians 

VII Assemblea general 

Del 16 al 18 d'octubre se cele
brà a l'Espluga de Francolí l'ha
bitual Assemblea del MUEC ca ta
là, que va aplegar militants de to
tes les diòcesis on és present: 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Gi
rona, Vic, Mallorca i Menorca. 
També hi foren presents repre
sentants dels movime nts ibèrics 
germans, com la JEC espanyola, 
el MCE portuguès, la JOC cata
lana i Trobades Joves_ Miquel 
Moncadas, bisbe delegat per a la 
joventut de la CET, saludà els 
presents_ 
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El treball f Oli la revisió de l'any 
i la recerca de les orien tacions 
per al present. Aquestes se cen
traran en dos eixos bàsi cs: la He· 
cessi/al d'l.m treball de fOllamel1 p 

lació que articuli la militància 
crist iana de l'estudiant i que pas
sibiUti un est il ètic i just de vida. 
arrelat a l'opció per als pobres; i, 
segonament, 1:1 urgència del re
llançament de la revisió de vida 
com a mètode i estil exjgen t de 
cara al testi monia tge militant i 
evangelitzador. D'aqui també la 
importància de la reflexió teolò
gica i tot, naturalment , en el marc 
d'un país que necess ita conso

lidar les seves institucions dema-



cràtiques i el seu arrelament con· 
eret a Catalunya i Ics Illes. 

L'equip permanent ca talà sor
git d 'aquesta assemblea és e l sc
güent: presidenta: Cori Casano
va, estud iant de Med icina; res· 
ponsables de secundària: Gemm~ 
Rosell i Fabiola Alegret; respon
sable d'iniciaci6 : Cristina Sàenz; 
responsables d'universitat : Car
Ies Ll op, XcIi Perellliquel i Jaum e 
Subirana; consiliari general : Sal
vador Pié; coordinadors dioce· 
sans: Francesc Valls , per Ba.rce
lona; Xavier de las Hcras. pe r 
Vic; Montserrat Masó, per Gil·o
na; Maria Rosa Ball , per Lleida; 
Cintín Oauff. per Tarragona. 
Lourdes Garcia, pcr Mallorca. 

Jornades de militants 

Del 18 al 21 de març, a Sant 
Martí Sesgueioles, s 'han celebrat 
les VI Jornades de mWtants del 
MUEC, sobre l' . Opció pels pobres, 
un testimoni evangelitzador». 

Els punts fonam entals d'aques· 
tes Jornades foren Ja ponència de 
Teodor Suau, consiliari del M UEC 
de Mallorca i rcctor del Semina· 
ri, el treball de grups i els semi
naris, en els quals van intervenh 
diversos testimonis. D'aquests 
testimonis dos foren sobre el món 
estudiant (universitari: professor 
M. Ribas Piera; secundari: pro
fessora Mercè Guilemany). un so
bre el món polític (Narcís Casta· 
nyer, president de C.N.J .C.) i un 
altre sobre el com promís de vida 
a partir de la fe (Carles Ahuma-

da, antic membre del Secretariat 
d'Universitaris Cristians) . 

Teodor Suau centrà la seva 
aportació en una interpretació 
creient de la pobresa, i ho féu , 
primerament, per mitjà d'una anà
li si de les seves causes (econòm i
ques, polítiques i cu ltu rals), del 
seu significat (la pob resa com la 
realitat més apta per a estud ia r 
les contradicci ons de la societat) 
i de les alternatives (l a utopia 
d'un canvi de les estructures de 
la societat en e l qual la jo

ventut ha de tenir un paper im
portant) . 

A continuació, ci ponent pa rlà 
de la pobresa des de la pe rspecti· 
va bíblica i presentà algunes con
clusions, entre les quals cal des
tacar )a necessitat de recuperar 
el valor profètic dels qui en tre
guen la seva vida per l'anunci del 
Regne de Déu i la necess itat de 
portar una vida autònoma com a 
signe profètic de l'opció pels po
bres. 

Totes les Jomade foren un in
tent d'actualitzar les benaurances 
en la línia de la predicació que 
Jesús féu a la s inagoga de Natza
ret. D'aquesta forma el ft.I UEC con· 
tinua la línia dels darrers temps 
d'anar fonamentant les opcions 
militants i evangèliques (opció 
per un estil ètie de vida . opció 
pels pobres ... ). D'altra banda el 
MUEC vol que aques t., refl exió si· 
guï la seva aportació a l'Assem· 
blea Mundial dels estudiants ca
tòlics que es farà l'estiu vinent i 
que tractarà precisament aquest 
tema. Salvador Pié 
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Crònica de Barcelona 

Centenari de la Sda. Família 

El dia de sant Josep va fer 
cent anys del començament de 
la Sagrada Família. el temple -ex· 
piatori. gaudinià. aquesta «cate· 
dral del s pobres. que no s'acaba 
mai, però que tampoc no s'atu
ra. Després de la campanya con· 
tra la continuació de les obres 
que els anys seixanta aplegà artis~ 
tes, polítics, cape llans i la ics ad· 
versaris del sistema nacional-ca
tòlic imperant, la bullidera efer· 
vesccnt de l'oposició s'ha esvaït. 
Però e l fet que ha donat més re· 
lleu al centenari d'enguany ha 
estat la presa de posició del Preo 
sident de la Generalitat. 

L'acte inaugural del centenari 
al saló de Sani Jordi del Pa lau 
de la Generalitat, amb assistència 
del president Pujol , alguns dels 
seus consellers, la junta de cons
trucció del temple encapçalada 
pel canonge Fàbrega, els arq uitec· 
tes i propagandistes de l'obra i 
una bona representació de la bu r
gesia de Barcelona, fou un acte 
de .nacional-ca toli cisme» català, 
però de «pobres» d'aquesta cate
dral, no se n'hi veia ni un. 

El pregó fou a càrrec de Josep 
Maria Ainaud de Lasarte. El seu 
parlament fOli curt per a donar 
pas a la leclura de l'article de 
Joan Maragall publicat a comen· 
çament de segle: «Una gràcia de 
caritat •. De fet, era com reconèi
xer que els arguments de fa se-
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tanta anys i escaig encara són vi
gents i que Barcelona no ha can
viat de capt enimen t gasi u davant 
una obra de tanta volada. Per 
cert que el president Pujol va te· 
nir una petita relliscada que va 
deixar tothom en joli per uns mo
ments. Mirant el paper on tenia 
escrit l'ordre de l'ac te, digué: 
«Aro. té la paraula ci senyor Joan 
Maragall». No sé si l'iHuslre poc· 
la es va somoure a la seva tom
ba, però el que va passar és que 
el seu [¡ll Joan Antoni ll egí l'aro 
ticle esmentat. Joan Maragall va 
tenir la paraula , però no la veu. 

En acabar l'acte, ci prcconer 
Ainaud em va dir quc e ls de trac
tors de les obres que es ran a la 
Sagrada Família s'han esvaït i 
han emmudi!. «I-I an estat e ls es
trangers, japonesos i americans, 
els qui ens han fet veure cI valor 
d'aquestes obres •. Per ell . la polè· 
mica ja no existe ix . r les raons 
que donaven els contraris a Ics 
obres, ja no compten. Pot ser per
què Ics úniques raons que tenen 
valor de debò per a un «temple 
expiatori» són les eclesia ls. J 
molts dels qui s'hi oposaven, ara 
«passen» d'Església. 

No sé si l'Ajuntament democrà· 
tic de Cartagena en passa o no, 
però ben bé que va donar un 
quart de milió per a les obres de 
la Sagrada Familia quan els va 
anar a veure e l president dels ca
talans. I és que, havent-los expli· 
cat tan bé que els cent anys de 



les obl"es són un exponent de Ics 
nos tres virt u ts, ci ca rtaginesos 
no podien fer 3..111 present més 
adient a l president Pujol, que té 
tants murcians afincats a Ca ta lu" 
nya . 

Els joves i l'Església 

Temples a part, una pub lic4lció 
de la Generalita t ha c reat inquie
tud a l Vaticà. L'estudi soc io lòuic 
sobre les actituds del jovenl de 
Barcelona, Cornellà i Osona ha 
ori gimH. diuen , una certa a larma 
a la cúria va ticana. Això que diu 
que tan pocs joves vagin a mis.s:'l 
o s iguin d'organitzacions catòli
ques, ha fe t impacte. No ha estat 
obstacle per a entendre-ho el fet 
que la publicació fos en català. 
El problema de la seculari tzació 
ha esta t un dels te mes de què el 
sant pare ha parlat amb e ls bi<o;
bes de Catalunya ara que hi han 
anat a fer la visi ta regla mentà
ria. 

Sobre aques t tema de la secu" 
lari tzació del jovent -abans en 
dè ie m «descristianització»- e l 
cardenal té una dada tranquiHit
zadora. La repete ix sovint en con
versos sob re e l mateix problema 
i potser lambé la va dir a l papa. 
Diu que un polític li assegurà 
qu~ un dels partits d'esquerra 
més importants de Catalunya no 
té ni ccnt m ilitants joves a Ba r
celona . «Qualsevol parròquia de 
la ciutat ja en té més», diu l'a r
quebisbe e ntre sa ti sfet i cau t. La 
veritat és que l'es tudi sociològic 

c~mcntat reconeix I és percentat
ge de militància en movimen ts 
eclesials que en partits polítics. 
Pe rò ni els uns ni e ls a lt res no 
arriben a un tres pe r cen t! Potser 
ca ld rà parIar de cpassotismc» 
més que no pas de secularit zació. 

La situació demogràfica 

Pa rlant dc dades sociulògiques , 
pode m Ix), s~ar a lc~ de demugra
fia que la Generali ta t i d'alfrcs 
organismes han fet públiqucs. 
Són dades que afect en i afec ta
ran la pas toral de casa nos t ra . La 
sorpresa d'aquests c inc anys dar
rers és que s'ha es troncat el crei
xement de la població. Pcr una 
banda, la crisi i l'atur han esca
nyal ci flux d'immigració aCata
lunva . Per alt ra banda , cada dia 
nei~en menys cr iatures per cada 
mil habi tan ts. De cada tres que 
en ne ixien ara fa cinc anys, ac· 
tua lment només en neixen dues. 
Dc cent deu mil nats cada un dels 
darrers anys de dictadura, hem 
passat als vuitanta m il del 198 1. 

Campanyes econòmico-socials 

El nombre creixent de parats 
no sols ha fet atu rar la immigra
ció i ha provocat e l retorn d'un s 
cen tenars o milers d'immigrats 
ca p a la terra d'on havien sortit; 
també ha sentit per a provocar 
unes campanyes de sol idaritat 
econòmica, que és e l més pràctic 
de soli daritzar des del punt de 
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vista organitzatiu . Primer fou un 
com itè de solidaritat contra l'atur 
i després Càritas diocesana amb 
el suport i la benedicció del car
denal arquebisbe. 

Aques ta campanya de dunat i ll~ 

per a donar feina i diners als atu
rats gairebé s'estalona amb la de 
Justícia i Pau a favor del 0.7 ric ' 
producte nacional brut per als 
països de l Tercer Món. Moltes 
parròquies i associacions cristia-

Girona: Temporada grisa 

Hi ha temporades en què les 
notícies salten com guspires d'u
na forna l encesa. D'altres, en can
vi, en què les has de buscar com 
els bolets tardans: amagats i em
bardissats . Ara ens trobem en 
aquest segon per íode; o almenys 
a mi m'ho sembla. Potser això és 
la raó per la qual aquest cronis· 
ta hagi deixat passar quasi un 
any sense posar-se a la màquina. 
Això, un bon xic de pessimisme 
i un bon xic de mandra, tot bar
rejat, senyora! 

Després de fer un esborrany de 
temes per a aquesta crònica, he 
repassat els de l'anterior. I he 
comprovat que molts eren cal
cats. ¿Signe del que us deia al 
començament o manca d'imagina
ció? Unusquisque videat. 
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lles hi han participat recollint 
s ignatures, que són més bé de 
preu que els calés. J:.s a dir, que 
no costen tant de recolli r. 

També ha coincid it amb la re· 
capta anual de la campanya con
tra la fam al món, que té uns ob
jectius semblants, però potser és 
més paternalista. Totes aquestes 
iniciatives han donat una especial 
coloració a les quaresmes de mol· 
tes parròquies. 

Joau Subirà 

La Pasqua Jove 

Els organitzadors de la Pasqua 
Jove de Girona em van picar ta 
cresta pel que deia a la darrera 
informació. I amb raó. Deia que 
era la tercera edició quan, de fct, 
era la cinquena. l que podia haver 
demanat més dades, abans d'es
criure. J!s veritat, amics. Sovint 
ens passa que primer disparem 
i , després, apuntem. A fi que no 
em passi més, us prego que a Ja 
informació de la Pasqua 82 - per
què donareu informació, suposo
h i afegi u algunes dades interes
sants: sexe dels par ticipants, cost 
i fi nançament de la Pasqua, es
pecificació més completa de les 
edats, freqüència de la pràctica 
religiosa dels assistents ... 



Aques t any vaig participar a la 
celebració de la Sisena Pasqua 
Jove eh..: Girona. La celeb rac ió fou 
bella, molt bella. El ritme, in
tens; un x ic lent, però in tens. E l:, 
textos, molt ben escoll its. Els d~' 
ta lls , carregats d 'imaginació. Ducs 
hores llargues, plenes d'emoció ; 
de detalls escènics. Potser un pèl 
massa tècnicam ent be n fe ta. A vc
gades l'excess iva tècnica es men· 
ja una mica l'espon taneïtat i Ja 
pa rticipació. 

PerÒ en vaig sortir content i es
perançat. Més d 'un miler de per
sones, la majo ria joves, vam gau· 
dir de dues hores de pau i dc 
jo ia pasqual. Us [elicito. A veu· 
r e s i to ts els vells carques ens 
adonem d'una vegada que és pas· 
sible celebrar cristianament algu
na cosa a.mb intensi tat i emoció. 
Totes les parròquies haurien d 'ha
ver enviat algu n observador a la 
Pasqua Jove. Espero que l'any 
que ve hi pensin. 

Dues coses voldria dir, en un 
pla un xic més crític . perÒ amical 
i participatiu. Ducs coses que , fi 
lant prim, es podrien resumir en 
una. 

Primera: s'han d'analitzar el lloc 
i la incidè ncia de la Pasqua Jove 
en la Pas toral de Joventut i la 
coordinació amb la Pastoral Ge
neral de la Diòcesi. El pitjor que 
podria passar a la Pasqua Jove 
és que fos una flor d'estiu, un 
oasi enmig d'un desert pastoral. 
La Pasqua Jove eos crida a cao
viar mol tes coses en la nostra ac
ció pastoral. Ho expressaré amb 
un exemple d'estar per casa. Un 

dels organilzadors em de ia que Ja 
Pasqua Jove és l'única o una de 
les poques ocasions en què els jo
ves participen a l'eucaristia du
rant l 'any (suposo que parlava 
simplificant un xic ). Cal preveu
re com seran les no stres comuni· 
tats cri s tianes en e l fut ur, i quin 
lloc hi tindran aquests joves. l , 
d'una punyetera vegada -per
d6-, plantejar-nos i creiem en 
la ParrÒquia tradicional com a 
rnedj en ci qual e nca rrilar la in
quietud i les ganes de celebrar i 
de participar d'aquests joves. Pas
qües Joves. Taizé, Pen tecostals i 
Carismàtics . Comuni tat s de Base 
i Comunitats Populars seran una 
cosa ambigua mentre no tingui n 
una incidència real en la vida de 
tes parròquies. Ambigua i pasto
ralment contraproduent. Ho dic 
amb tot el respecte i amb tot l'a
fecte , puix ta Pasqua Jove m'ha 
guanyat el cor. 

Ah! I una altra cosa. Cal vigi
lar que la Pasq ua Jove no sigui 
una acció clerical per a la joven
tut, s inó una acció eclesial de la 
joventut. 

Segona : Em sembl a que ens 
hem de plantejar un dilema co
ta m de la Pasqua J ove. El form u
lo així : Ca l guanyar en especta
cularitat o en pro fu nd itat? ¿Ens 
hem de deixar dur pel sen tit de 
la cosa ben fe ta o principalment 
per l'oportunitat del seu valor de 
mitjà? 

Em sembla que no és una pre
gunta baldera. Els grans liturgis
tes van caure en aquest parany ¡, 
quan se'n van adonar, ja era mas-
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sa tard . Tots ens hem de pregtm
tar quin lloc ocupa la Pasqua Jo
ve dins l'acció que duem durant 
l'any; l'acció que duen els cape
llans j l'acció (vicia) que duen eb 
joves. Aquí insinuo la possibilitat 
del redescobriment de la Revisió 
de Vida. 

El Consell diocesà de Pastoral 

En e l número 69-70 de . Qua
derns» teniu «cumplida informa
ción. (és com es deia abans) de 
la constitució del Consell Diocesà 
dc Pastoral dc Girona. Data: 19 
de desembre (no diu l'a ny, però 
ja sc sobreentén que es tracta de 
l'any de gràcia 1981) a les 4 de lo 
tarda (les curses de braus comen
ccn a les 5. Qualsevol comparació 
és de mal gust). 

Escric aquestes ratlles a final s 
d 'abril de l'any de gràcia 1982. 
Han passat, doncs, quatre mesos. 
Poc temps per fer observacions 
crítiques. Amb lOt, cal subrat1lar 
que es tracta d'una sisena part 
del temps operacional de la mei· 
tat del Consell. Carpe diem! 
(aprofita el moment) -que deien 
els clàssics. (Si algú no ha entès 
aquest galimatias, vull di r que 
Ja meitat del Consell es renova 
al cap de dos anys; al cap de 
vint mesos, perquè ja n'han pas
sat qua tre. Això pel que fa als 
membres elegits. N'hi ha que hi 
són «ratione muneris» -una al
tra llatinada, Mare de Déu- o 
si voleu, que hi són d'ofici ... i 
«tiro porque me toca ». Perdo-
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DClI l'humor un xic di splicent i 
burleta). 

Crec que en un org:lIlbmc COlli 

el Consell Pas toral, eh. membres 
han de posar mans a Ja feina dc 
seguida. 

Doncs bé, si jo hagués de dcri
nir el color d'aquesta primera 
etapa del Consell , hauria de dir: 
gris, com ci títol d'aquesta cròni
ca. El rodatge ce rtament que deu 
ser un bon tros difícil. Però. 
compte! Si badeu, quan el motor 
estigui desfogat , ja serà hora de 
plegar. Anar al gra i molta infor
mació. Són les dues coses que 
molts esperem del Consell Di oce· 
sà de Pastoral. 

Hi va haver una Comissió Per
manent, la qual , durant dos anys, 
va esbrossar el terreny i va sem 
braI'. Ara cal collir. O s i no, l'any 
que ve ens morirem de fam . 

Per exemple : ¿ no seria hora 
d 'afrontar el tema de l'Equip de 
Govern? Però no en pla d'es tudi 
- això ja ho va fer la Comissió 
Permanen t- si nó corn aquell qUI 
resol u na regla de tres. 

Aquest estiu -si no vaig errat 
d'osques- acabcn ci seu mandat 
els Vicaris Generals i, amb dis 
l'Equip de Govern . La voluntat 
ferma de la Comissió Permanent 
sob¡'e una reestructuració efecti
va d'aque t Equip i la pa rti cipa
ció real dels laics i dels religiosos 
en la tasca de governar van quc
dar ben paleses. Un equip fort , 
divers i equilibrat, de set o vuit 
persones. 

Les dificultats teòriques i pràc
tiques, que les resolguin els tèc-



nies. El Consell. .. a tre ballar ci i· 
caçment i democràticament sobre 
l'Equip de Gove rn! Val a dir que 
les nostres autoritats diocesa nes 
esta n molt ben disposades e n 
aquest punt. I això sempre és d 'a· 
grair. 

Una a ltra tasca per a l Consell. 
que jo cntenc que és urge nt i 
p rio rità ria : la coord inació dels 
organi smes diocesans. 

Hi ha mol ts delega ts, molts 
di rec tors. Pe rò, ¿qui mana e n 
aquest Bisba t? Perquò fa la im
press ió que lo t hom va a la sc
va. O ¿ po tser mane n e ls de sem
pre i entenen que, ana nt cadascú 
a la seva, és la manera més pràc
tica de manar? No vull c reure 
a ixò darre r , puix seri a maquiavè
lic. Més avia t pe nso que to tho m 
fa e l que po t amb una immensa 
bona fe . 

Pe rò hi ha u ns punt s clau a 
l'hora de manar; e n co ncret , e! 
«cum quibus e t nos t ras bosses». 
O s igui , l'economia i les decisions 
concre tes i e fecti ves sobre e ls d i
ners. En aquest afe r ca l un bon 
Equip de Govern, vigila t per un 
perspicaç Conse ll Diocesà de Pas
toral. Les Ju ntes d ' Economia no 
resole n e l problema ; sempre són 
un succedan i. El gove rn és deci
s ió. I les Juntes d 'Economia no 
decide ixen gaire . 

La Campanya de .Justícía í Pau_ 

La Campanya del 0'7 % és su
ficientment coneguda dels lectors 

de . Quaderns de Pastoral •. M'es
ta lvio , per tant, els de ta lls . 

A Girona s'ha du t a terme amb 
molta empe nta. El nos tre Bisbe 
i e ls orga nismes d iocesans (com 
el Consell de Laics , e l Consell 
Diocesà de Pastora l i Cà rilas Dio
cesana) l'han avala t to ta lment 
i sense reticències. En concret , e l 
nostre Bisbe J au me va fer una 
bonica car ta de Quaresma , ad re
çada als d iocesans, bona pa r t de 
la q ua l pa rlava de la Campanya. 
El s diaris sc'n van fe r ressò. 

Ja sabeu q ue la Campanya s 'es· 
tà fent a nivell de to t l'E s ta t. Jus· 
tícia i Pau no dema na di ne rs; d e-
mana, sobre to t , signat ures. Pe rò 
de ma nar s ignatu res cos ta di ners. 
S is milions, e n co nc re t. 

I vull posar un cas compa rat iu . 
La Ca mpanya «Mans Un ides» con
tra la fam en el món ha recapt a t , 
només a Girona, més de ci nc mi
lion s i mig de pes e tes. 

Déu me 'n gua rd de re treure 
això. N'estic molt con ten t i vol
dria que cada a ny a ugmentés la 
recapta. 

Jus tícia i Pa u , fi ns a aques t 
moment. ha troba t tres milions 
en dona tius. l aques ta qua ntita t 
en to t l' Es ta t. 

¿ Hi ha a lgú que em pu gu i ex
plicar aques ta di fe rència ? J!s clar 
q ue Jus tícia i Pa u demana, so
bre tot, s igna tures. I)e rò no és 
a ixò , no és a ixò. 

De què ve que e ls uns s 'c m
portin e l ta ll i els a ltres s 'em
portin els ossos ? Un tema per 
a ls soc iòlegs . 
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Els capellans gironins 

Hi ha un altre tema que fa 
temps que em volta per la barre 
tina. es el fet que obsen'o de l 
tancament dels capellans gironins 
en s.i mateixos. Un fenomen cu
riús. Caldria veure si en a lt res 
bisbats passa ci mateix . 

Així com fa un temps va salLar 
a la pa les tra e l tema de la priva
ti tzac ió de la fe, a Girona ha sal
tat el de la privatitzac ió del mi 
njs teri. 

Cadascú s'ho fa per ell , a l'es· 
quena dels a lt res, d'amagat dels 
altres, com s i fos un afer seu i 
p rou . 

A què és degut això? Què sc 
n 'ha fet del planteig eclesia l de 
la PaC\toral de Con junt? Això són 
signes de l'ensorrament del món 
ck rical? O és una dè ria meva . 

Des de la Terra Ferma 

Els límits del Bisbat 

Amb un realisme que no té els 
apassionaments dels primers 
temps, sembla que la qüestió dels 
límhs del b isbat de Lleida, en part 
català i en part aragonès, pren 
uns altres camins, impregnats 
d 'obj ectivitat pastoral. E ls bisbes 
d'Aragó i el de Lleida, amb llurs 
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«sine fundam en to in re »? Què 
passa? H em deixat de creure e n 
el minis teri? Ens temem mútua
ment ? Desconfiem de l'Església 
ins titució? Anem li r ant, esperan t 
temps millors? Què passa? 

Són conflic tes que, s i són rea ls 
i no fruit de la meva imag-i nac i6. 
h aurien de sortir , co m més avia t 
millor. a la ll um púhlica. T amb 
to ta la cruesa i e ls detalls . 

Tan t de bo que a ixò només fos 
un conflicte meu i prou . En 
aques t cas . la teràpia seria re la
tivament fàcil i eficaç. 

Em queden altres temes al pap. 
Però la cosa s'ha anat allargas
sant i us ha ig de deixar reposar i 
resen 'ar-ne algu ns per a les pro
peres c ròniques. 

Que ... «no toda ci monte es 
orégano » i. .. cal guardarse un roc 
a la faix a . 

Quim Pla 

Vicaris de Pastoral, es reuniren. 
També un aItre dia es reuniren els 
capellans. Tot per tal que la pre
sència de l'Església en les terres 
aragoneses de la diòcesi de Lleida 
s 'adeqüi a les coordenades sòcio
è lnico-econòmico-cullurals prò
pies, sense t rencaments per raó 
dels bisbats. La qües tió dels U
mit s agafa un nou caire, passa 



dc la reivindicació a l di àleg. Actj~ 

tudo digl1 em~ho francament , que 
sempre hi ha es tat , per part de 
Lleida. 

Consulta episcopal 

A hores d'ara, encara no puc 
dir qui ha estat nomenat o bé si 
han es tat confirma ts per un alt l"C 
període e l Vicari General d'afers 
administratius i e l Vicari general 
dc Pas tora l, que foren nomenat s 
per quatre anys que són a punt 
d'exp irar. Però si que pu c fer 
consta r que, en línia conc iliar i 
apeHa n l a l sentit dc correspon
sab ilit ~ t , e l senyor Bisbe ha vol
gut consu ltar tot el presbi teri dio
cesà, preve res i reli giosos, abans 
de procedir a l nomenament de]s 
Vicaris generals i que ha fel ex
tensiva la consulta a les religio
ses i a ls laics membres de movi
ments a postòli cs. Aquesta consu l ~ 
ta desvet lla un gran ressò entre 
el clergat i els la ics de primera 
fila per la impor tància que tenen 
aquest càrrecs per a la imatge d e 
la nos tra Esglés ia i el futur de 
l'acció pastoral. Són dies d'ansio
S:l expectat iva i un cert neguü 
que remou moltes aigües. 

Consell presbiteral: sobre els 
religiosos i sobre la pastoral 
sanitària 

Es reulli el Consell presbisteral 
i t ractà d 'una qüestió molt del 
dia i que després del Vaticà n 

estava encara necessilada d'ajor
nament a casa nostra: la integra~ 

ció dels religiosos a la pas to ra l 
diocesana. S'ha n fet passos, però 
no s'ha anat mé e nllà de con
fiar a lgunes parròqui es a religio
sos. Ara hom cerca d'aconseguir 
tota una altra cosa : que tota la 
diòces i es faci càrrec de la impor
tància i l'enriquiment que suposa 
per a l bisbat el carisma de la vida 
religiosa. Diguem que diòcesi i 
reli giosos/ses es necessit en mú
tuament per viure la riquesa àm· 
plia de respos tes a l'Evangeli i 
per ser signe al servei dels ho· 
mes d'una Església que no esta· 
bleix diferènc ies ni compe tències 
entre els servidors . 

A l'an lerior trobada del Con
sell es parlà de la Pastoral san i
tària . Ara dos laics, marit i mu· 
Iler, met ge i infermera , han es
lal nomenats pel Bisbe «delega ts 
diocesans adjunts per a )a Pasto· 
ra l sanitària». ~s una nota a fa· 
vor de la integració de Inics en 
tasques de responsabilitat a ni~ 
vell diocesà. 

Del Seminari 

Ben poca cosa és el Seminari 
de Lleida si només alenem a l 
nombre de seminaristes amb què 
compta: onze. Però a ixí i tot és 
un motiu d'esperançador futur. 
Di marts san t dos d'ells foren ad
mesos a «l'es tat clerical»; el pro
per 5 de juny, cinc seminaristes 
seran acòli ts; i a la tardor hi h au
rà dues ordenacions de prevere 
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qu e seran com una primavera per 
al Bisba l. Potser també hi haurà 
ordenacions de diaques. [ hom 
diu que l'any vinen t és possible 
que es parli de diaques penna· 
!lent s. 

Càrltas 

Amb molt d'enginy i originati· 
tat Cà ritas-Lleida ha re t una cri
da a la solida,-itat amb els atu
ra ts i ha llançat un concurs d'i · 
nic iatives contra l'atur. El premi 

Crònica de Mallorca 

Avui, dia 15 de maig, en obrir 
el diar i, em trob amb dues no
ves de s igne prou dis tint que 
afecten Mallorca : Josep M. Llom
part, bon amic i millor escrip
tor, ha rebut el premi d'honor de 
les Lletres Catalanes. Enhorabo
nal Perquè no solament ha estat 
i és un òptim poeta i literat, sinó 
perquè, sempre i amb seny, ha 
mantingut la fidelitat a la llengua 
i a la pàtria dels mallorquins. e s 
el primer mallorquí que rep tal 
honor, ja que - ho deveu saber
Francesc de B. Moll és mallorquí 
d'adopció, ben cordial per cert, 
però c iutadellenc de naixement. 

L'altra nova és prou curiosa. 
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es de mig milió de pessetes, però 
es destinaran a dur u terme la 
iniciativa escollida . 

L'ulur creix dia a dia i cspan· 
ta tot hom. Però calen accions 
operatives . Per això la gent de Cà· 
ritas surt a la rcccrCc:'1 d'idees. 
Així, doncs, a esprémer e l ceT"Vcll 
i a afinar la consciència , d'acord 
amb la justícia , a favor dels a tu
rats . Uuitar contra l'atur és deu· 
re dc tot s i responsabilitat de 
cadascú. 

Amb aquests vent s, i des dc la 
Terra Ferma, 

Jaum e Montaila 

Juan Femandez Kro hn , que 
a tempt à contra la vida del papa 
dia 12 a Fà tima, per l'es tiu de 
1977, quan e ra seminarista d'E
cÓlle, passà una temporada a Ma· 
llorca. Féu unes declaracions a 
. Oiario de Mallorca» i mantingué 
una polèmica amb un dels seus 
redactors. Ara el redactor Eduar
do Jiménez comença a publicar 
una sèrie d'articles-repo rtatge so
bre aquella polèmica: <una polé
mica hiriente, afilada , como el 
machete COll que intentó agredir 
al Papa • . Una de les frases més 
curioses és aquesta: que ningú . 
com ells, defensa l'autoritat del 
papa. També es retreu que un ca-



pellà mallorquí aleshores havia 
deixat la seva herència a l'obra 
de Mons. Lefèbvre. 

Nomenaments 

No, enca ra na n 'hi ha, de nous . 
Sols hi ha rumors de dimi ssions 
o de sortides cap a l PenJ. Però ci 
cert és que, de criteri s, ara ja e n 
tenim. Hem passa t ga i rebé dos 
a nys discutint aquest tema, quan 
el difícil és troba r gent di sponi· 
b le , com deia a la da rre ra c rònica 
(QUAD ERNS , 68) . Doncs bé, el ia 
27 de febrer el Consel l de pas to· 
ral en sessió ple nària aprovà pe r 
més de dos tercos . UllS criteri s 
dels quals el més des tacable é s 
que «es proposa un te rmini d e 
pe rma nència e n el càrrec no su
perior als deu anys, a no ser que 
ho desaconsellin motius impor
ta nts a judici del Bi sbe». Per cert 
que a darrc,-a hOl"a s'h i afegí Que 
s113via de consultar l'opinió de ls 
preveres i de les comun ita ts i mo
viments en tot el que s igui pos
sible. Diuen que la sessió del can
sen presbiteral i del pastora l so
bre aqu esta qüestió resultà b en 
moguda. I un no sap com és que 
s 'ha remogut tant la cosa i han 
gastat ta nt de te mps en l'assump
te, perquè fe t i fe t el nombre de 
di sponibilitats és escàs, i tanma
teix molts de càr recs , pe r mo tius 
ins titucional s segons l'à nt.ic rè~ 

gim (enteneu dret canònic encara 
no caduca t ) o per motius pe rso
nal s , són inamovibles; i si es du
gués a terme això dels deu anys, 

ara mate ix, hi hau ria un da lta
baix ta n gros que va l més no pe n
sar-hi! 

Estatuts dels Consells 
Parroquials 

Es varen aprova r dia 19 de de
sembre de l'an y passa t pe l Con
sell de Pas tora l. J a fa anys que 
e n funcionen; darrer'a me nt s'ha 
po tenciat, ta mbé des de da lt , la 
seva formació_ Els esta tut s es
ta ble ixen la seva defin ició, cm-ac
teris tiques, fundon , composició, 
funci ona men t, reunions, renova
ció, constitució . ":'s molt curi ós 
- i un no sap b en bé com ho ha 
d' in terpretar- que els Es tatuts 
manen que s 'enviï' la convoca tò ria 
a l'arxiprest i a l Vicari episcopa l. 
Pe r què? 

L'Estatut d 'autonomia 

J ja que parlem d'Estatuts, 
convé parla r del nos tre Es ta tut 
d 'Autonom ia, del de les Illes. Li 
diuen l'Estatut de . la Puríssima» 
perquè va se r a p rovat dia 7 de 
desem bre. Votaren ¿t favor ucn i 
PSO E, amb el cèlebre consens. Els 
comunistes s'ab s tin gueren , e ls na· 
cionalis tes vo ta ren en contra . N'e
ren absents els de Coalició de mo
cràtica i els in dependents d'Eivis
sa i Fo rmentera , encapçala ts oer 
Abel Matutes -que a ra fins i tot 
diuen que serà ministre ( !). Bé, 
a hores d'ara ja s'ha començat a 
discutir al Congrés i ja veurem 
com ens el deixen aqueUs senyors 
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de Madrid, desp rés d 'haver supe
ral l'enves tida que contra e ll va 
fe r l'antiautonomi s ta Sr. Fraga, 
cordialment connecta t a mb e l Sr. 
Ma tutes. 

Puix parla m de po lí t ica, convé 
assenya lar que, a les darreres elec
cions internes d'UCD, a Ciutat va 
prevaler el candida t no oficial Mi
quel A. L1auger, enginyer, mode
rador fins ara del Consell de pas
toral, càrrec que té la intenció 
de deixa r . Je ron i Albertí, aclual 
p res ident de l Conse ll de Mallor
ca i de l'Interi nsul ar i reelegit 
president d'uco ba lear, havia es
ta t presiden t del Consell diocesà 
d'economia. Són notes que ens 
fa n veure per quines r1Jtes cami
nen els cristia ns més re llevants, 
s i bé no tots. 

El liberalisme, encara és pecat? 

Les III Jornades d 'Acció social 
de l'Església de Mallorca (22-26 
de febrer) t ingueren per tema: 
Conseqüències i desafiamen ts so
cials del liberalisme econòmic ac
tual. Cada d ia hi hagué una ta ula 
rodona a m b dife ren ts interven
cions i deba t obert. Aq uest debat 
sí que resultà més d'una vegada 
alçura t i se sentire n força veus 
discordants dels libe ra ls - de més 
bo na fe» que creien que liberalis
me i cris tianisme, a ra com ara. 
són la fórmula ideal. E l bisbe de 
Mallorca intervingué a la dar re ra 
taula rodona i glossà sobretot la 
darrera encíclica del papa. Hi h a
gué absències notables en tre els 
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q ui dissentien de les tesis man
tingudes contra el libera li sme 
econòmic. J uslamen t l'endemà de 
les Jornades - pu ,-a co incidèn
cia- se celebrava a Pa lma el Con
grés cons ti tuent dels Clubs libe
ra ls del S r. Antonio Garri gues 
Walker, qu i degué quedar ben a 
plaer després d'have r disparat 
l'arti lleria forta contra el bisbe. 
Féu afirmacions que esca rrufen 
just d'ent reveure com pensa 
aquesta gen I am b la butxaca plena 
de d iners i que fa e l possible pe r
què el proïsme no en lingui tants. 
E ns enflocà que el bisbe no havia 
de dogma titzar, que l'Església no 
tenia res a d ir sobre l'economia . 
etc. 

Entre molts de membres de l 
nostre benvolgut Con ~e l1 de Pas
toral -que, segons d iuc n les a l
tes instàncies, tot ho ha d'orde 
nar i d irigir- sembla que la reac
ció contra les idees «oficials » de 
les Jornades a nt iliberals tenen 
eco. Així, a la darrera reunió (8 
de maig) es ti raren per terra les 
concl us ions presentades per la 
De legació d iocesana d'acció socia l 
sobre Ja fun ció del c r-i s ti à en la 
vida poIft ica , econòmica i social. 
Els fe ren e l re tre t de ser «pa r ti
dis tes. quan els qui ho deien ja 
des de la darrera dictadura ha
vien p res bon partit. 

Directori del Sagrament 
de penitència 

To ts sabem que avui no és tas
ca fàci l or ientar la celeb ració del 



sagrament de la Penitència. A Ma
llorca te nim les tensions que per
tot arreu hi sol haver. De vega
des es manifesten àdhuc en in
vec tives d'ho milies episcopals (no 
de l nostre bisbe) co ntra l'absolu
ció gene ral; a lt res vegades hom 
pre n la IIT fó rmula sense to ni so, 
a mb gre us desorientacio ns dels 
fecl s; sovint no s'ha fe t res : con
fcs<;¡ar du ra nt la missa, confessar 
ruti nàri a me nt , confessa r sense in
troduir res del nou Ritual que 
presenta un tipus J renovat. Crec 
que c i m èrit mill or del nou di· 
I-ectori és present ar unes clares 
orientacions sob re e l tipus III i 
fer una c rida a renova r deguda
me nt e l prime r. 

Pe r cert que amb aquest d.i rec
tori es comple ta e l cicle. Sef!ura
me nt a ra se'n fa rà u na edició de
finitiva i re tocada. Hi ha una in
trodu cció general a la Pas toral 
sacramenta l i litúrgica, i directo
ris particula rs del ba ptisme, p ri· 
mera co munió, eucari s ti a. peni· 
tència. m a trimoni , pas tora l dels 
ma lalts i dc la mo rl. 

E l directori sobre la Penitència 
duu la da ta del dimecres de een· 
dra d'enguany, i és signat, com 
els altres , pel Consell episcopal 
la Comissió de Litúrgia . 

Trasllat de la Cúria diocesana 

Dia 13 de març s'inauguraren 
oficialment les distintes depen· 
ciències d e la Cúria d iocesana, 
que havie n esta t traslladades del 
«Palau» episcopal, just da rrera la 

Seu, a la prime ra planta de l'an
tic Seminari. Per cert que ara l'an· 
tic Se mina ri (que fou inaugurat 
l'a ny 1700, i que va expe rimentar 
posteriors engrandiments i millo
res a l'edifici) acull , e ndemés de 
la Cúria diocesana, e l Centre d 'Es
tud is teològics, Càritas, Delega
cions diocesanes i Ràd io popula r 
de Mallorca. 

El bisbe pronunc ià un discurs 
en l'acte d' inauguració. Exposà 
les rao ns de tipus pràc ti c i pas· 
toral que aconsella ven el tras llat: 
conserva r i utilitza r de la ma nera 
més raciona l poss ible e ls edifi cis 
diocesans, reun ir e n un sol lloc 
Cúria i Delegacions i a lt res se r
ve is. Ta mbé assenya là e ls crite ris 
pas tora ls de la Cúri a: a tenc ió a 
les necess ita ts del poble, corres
ponsabilit at i participació, s im
plicitat en l'organi tzació, acolli
ment i diàleg, eficàcia , cla redat de 
competències i coordi nació. 

E l . Pa lau » - l'epi copa l, a Ciu
ta t de Mallorca, és per exce J-l è n
cia el pa lau- quedarà com a re
s idè ncia del bisb e - pe r no ha
ve r-ne de fer una a ltra de nova-, 
mu seu diocesà i a rxiu . 

Formació perma nent 

Enguany acaba el programa 
que , pe r tres a nys, es féu inicial· 
ment. Un any de Teologia fona
mental i Escriptura, un segon de 
dogmàtica, el da rrer de Pas toral. 
Hi hagué una primera sessió pel 
gene r, amb una assistència ben 
escassa, i n'hi haurà una altra a 

109 



final s de juny. Dissabte dia 22 de 
maig, el tema de la reunió del 
consell prebisteral serà la discus
sió sobre aquest punt. Ja s'han 
rebut va loracions . suggeriments 
j crítiq ues per part dels arxipres
ta ls. 

El grup més radical de Ciutat 
afirma que els professors del Cen
tre d'Estudis han perdut cred i
bilitat en aquests cursos. Es trac
ta d'una opinió particular dels 
qui no han assistit a aquest i CUf

sos. ApeHen a un «Ma¡:d.s teri dc 
l'Es¡:!lésia >> , que no és prou es
mentat en les lliçons . Ja sabeu 
d'on solen provenir 3questC'i apc!
lacions. També ca l confessar que, 
en el curs de pastoral. no hi ha 
hagut gaire coherència entre uns 
i altres professors: qui dcfcn.sa· 
va e ls aranzels, qui els donava ocr 
descartats. 

No es pot ~aber a horco; d':u<l 
com prosseguiran aquests cursos 
dc formació perm anent. El cerI 
és que tal formació <'s necessària. 
ben de veres, oue es no ta en mol· 
tes actuacions i prèdiques. i quc 
cI clerga t no està massa nrooen." . 
ni per ventura motivat (!?) a e.s
tudiar, a prosseguir contfnuament 
la seva formació inteHectual i pas
toral , a posar.la al dia . 
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... Per a~bar 

Sí, la bona nova -que ara ho 
és- d'una ordenació presbiteral 
d'un jove diaca , Rafel Horrach , 
ben arrelat a la part forana i bon 
patriota, crec que m'enteneu. 

] encara e l nostre bisbe, amb 
els altres de la provínc ia va len ti
na, no ha anal a fer la v is i la «ad 
timina » per a la qual s'ha prepa
ra t amb tota consciència des de 
fa mesos. D'això ja en parl arem 
a la propera cròni ca. 

Per bé que aquesta crònica apa
regui ja fora del temps pasq ual , 
cal també donar les bones fes tes 
de Pasqua als lectors. des dels 
nostres puigs i santuari s , des del 
Castell de Bellver, que també en
guany, seguin t la gojosa tradició 
de la nostra avior, s'han omplert 
de panades i de gent festosa, de 
pan-caritats, de balls mallorquins 
i de devoció als Sants Cris ts i a 
les Mare-de-Déus dels nostres po
bl es, per a expressar ci retorn 
etern de la pdmavera consagrada 
per la Resurrecció del Senyor. 

Pere Llabrés 



Crònica de Vic 

Dos nou. prevere. 

Novament estem d'enhorabo
na. I com que és una bona noti· 
cia. ens afanyem a inserir-la de 
bon pri ncipi : a Vic han estat or
denats dos nous preveres. Ens 
n'a legrem i en donem gràcies. 

L'un, en Ramon Donada i Ma
dirolas, és natural de Manlleu i 
ha estat ordena t a la Sagrada Fa
mília de Manresa. El seu «curri
culum » comença en ci desapare
gut pre·seminari de la Gleva , des· 
prés es tudia a Vic i passa més 
tard a Ics aules de la facultat de 
Teologia de Barcelona. Du ran t 
aquests anys ha esmerçat la seva 
aclÏvitat pastoral a Sant Vicenç 
de Caste llet, a Moià i ara a la par· 
ròq uia de la Sda. Fam ília manre
sana. Ha tingut especial cura de 
treballa," en el moviment Júnior 
i en la ca teq uesi. Ha dit que l' il
lus iona aportar a la gent una més 
profunda descoberta de Jesucri s t 
a fi que to ls esdevin gue m cada 
vegada més la comunitat dels 
c I-c ien ts ¡ fem un món on abu ndi 
la pau, la joia, l'amor, la solida
ritat, la justícia, el respccte ... Que 
no és una bagateHa s inó que lcom 
ben valuós i necessari, afegim. 
Fe licit a ts, Ramon! , i que e l Se
nyor con tinul animant la teva vi
da sacerdo tal tot just estrenada, 
i la de tots. 

L'altre, en Joan To rra i Bit 
llOe/I , és fill de Manresa. Després 
dels es tud is normals, féu el ser· 

vt:i militar i més tard ingressà a l 
semina ri. Actualment fa la lIicen· 
ciatura en Teologia i és prefecte 
del seminari menor. Els caps de 
setmana continua coHaborant en 
la parròq ui a de Moià, prefe re nt· 
ment dedicat al jovent com és ara 
l'escoltisme. es a Moià que fou 
ordenat prevere el passa t 25 d 'a· 
bril . Es manifesta optimista i 
convençu t que, a mesura que 
anem prenen t consciència que la 
c rida de Déu i la resposta dels 
joves passen a través dc tots , i no 
hi posem e ntrebancs, tornarem a 
ten ir joves disposats a dedicar la 
seva vida al servei de Déu i els 
ge rmans . Que Déu t'escolti , Joan, 
i que el teu optimisme esdevin
gui enco manadissa realitat. Per 
molt s anys! 

To tes dues ordenacions, fe tes 
pel bi sbe Ra mon Masnou , comp
taren amb una molt nombl-osa 
assistència de fidels , majormen t 
jo\'es. To t un signe . 

Va morir e l Dr. Cortès 

El lS de desembre passat, morí 
Mn . Romà Cortès i To sal, mis· 
sioner diocesà a l'Amèrica. 

Arran del seu òbi t foren mú l· 
tip les e ls tes timonis sobre una 
vida lliurada enterament al servei 
de l' Església. El Dr. Cortès e ra 
a bastament conegut mercès a la 
seva ac tivitat, d'anys, en l'Acció 
Catòl ica, cursets , exercicis, con-
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vivències, recessos, equips de ma
trimoni s, moviment Món Millor, 
e tc. Miss ioner de sempre , vegé 
acomplida la seva iHusió quan e l 
1970 es traslladà a Colòmbia, on 
fins a la seva mort portà a ter
me una molt intensa act ivitat 
apostòlica. La darrera malaltia 
fou la seva predicació més e lcr 
q üent per la fe i resignació de 
què donà mostres. Tornà, ingua· 
ri ble, a Manresa per a morir en· 
tre els seus i ser sebollit a la seva 
ciu lat natal, Igualada , enm ig del 
condol i l'esperança cri stianes. 

Molts de nosaltres recordarem 
parti cu larmen t el Dr. Cortès de 
quan era pare espiritual del se
minari menor de la Gleva. Im
plantà p ràctiques i pregàries com 
la novena de la Gràcia, el comen
tad a la vida de sants miss ioners, 
la devoció a l'eucaristia, medita
cions, p làtiques i converses per
sonals amarades de zel. El semi· 
nari de la Gl eva, santuari de la 
Verge e n una plana riallera, vo ra 
serrats i arran del Ter, era una 
gra n família. Visquérem mil-i-un a 
facècies que bé mereixerien sel' 
recordades. Permeteu-me fer l'e
vocació d'una sentènc ia llegida en 
els famosos «Diari s» de la Pu rís
sima on, mig en broma mig serio
sament, se satiritzava l'ambient : 
«Un dia preguntaren a Mn. Quer: 
- Què és menester per a ser sant? 
I ell respongué : -S'ha de ser 
senz ill com un colom , generós 
com un a font I ferm com una ro
ca, i tenir molta franqu esa sen
se deixar de ser cortès». To ts els 
professors quedaven retratats i 
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quedaven bé. Oi que és una sen· 
tència digne del llibre de l'Ecle· 
siàstic? 

Serveixin aquestes ratlles com 
a testimoni i record de l Dr. Cor· 
tès, que Déu haurà recompensat, 
perquè les seves obres l'acompa
nyen i ara reposa dels seus t re
ba lls. Sigui en Déu. 

Del Presbiteri diocesà 

Aques t se nat de varans c ir
cumspectes s' ha reunit reglamen
tàriamen t, sota la pres idència de l 
Sr. Bisbe. 

S'han trac tat diferents proble· 
mes corn són ara el desànim , la 
formació permanent dels cape
llans, la inserció dels laics en la 
pastoral, l'autofinançament de 
l'Església diocesana, la pl anifica· 
ció del clergat, entre a ltres. S'hi 
afegiren també els de la fam íl ia, 
la redacció d'unes normes sacra
mentals mín imes, la radi ografia 
de les reali ta ts del bisba t, etc . 
Tot deba tu t i garbellat, s 'a rribà a 
la concl usió que el tema bàs ic a 
tractar fos : la radiografia del 
prevere. 

Per la seva part, el Sr. Bisbe 
trac tà ll argamen t sobre Ja reno
vació sacerdotal dient, en síntesi, 
que convenia examinar fe ts i ac, 
ti tuds, que ens hem d'actualitzar 
en e l bon senti t, tot acceptant les 
regles de joc de l'Església, per a 
millorar-nos personalment i pas
toralment. Després es va revi sar 
la pastoral a la lIum del decre t 
«Presbyterorum Ordinis » i es de-



ball: sobn~ si es feia pastora l de 
ma nteniment o pas toral d'eva nge
lit ació, a les nos tres parròquies. 
Ai xò i a ltres punts ocupa ran di
ve rses sessions. 

Pe rò, la gran notícia del Pres
biteri, fou el dia 26 de gener; més 
o menys a les 11 '38 del matí, ho
ra pe ni nsula ,', el Sr. Bisbe de Vic, 
Dr. Ramon Masnou, hi va anun
ciar que, seguint e l desig del Co n
cil i Va ticà 11 , presentaria la re' 
I1 lll1cia del seu càrrec a l Sant Pa, 
IOC en complir els 75 anys d'eda t , 
ci se te mbre proper. 

Hem consigna t amb pèl s i se· 
nyals aquesta da ta, pe rquè se t
manes abans, doc tes i saberuts 
diaris del cap i casal nost rat ha, 
vien j a esbombat la renún cia de l 
bisbe de Vi c com un fel consu, 
ma t; deien que la presentaria 
pc rsona hnent a l Papa en Ja. vi s i, 
ta «ad !imina » --cosa que no suc
ceí- i avançaven noms de perso
nes per a ocupar la seu vigatana . 
Com a rumor, pass i. Però, ¿és 
que les fonts «generalment be n 
informades» només són vora les 
de Montj uic? Una cosa són les 
t ravesses, encara que siguin epis
copals, i una alt ra els resul tats. 
Fin s a l 26 de gener no hi h avia 
res; d'aleshores ençà, ja sí. 

El P resbiteri va comunicar per
sonalment aquesta noticia als 
sacerdo ts i a la premsa, en una 
no ta que acabava així: «El Con
sell del Presbiteri ha pres cons
ciència d'aquest fet i en farà u na 
reflexió adequada». Silenci : es 
re flexiona . Do not disturb, plell· 
se. Però que no s 'adormin , no fos 

cas que tot d'un plega! a ter ri ci 
bi sbe nou i encara e ls trob i en 
pregona reflex ió. 

S'ha sabut que tothom està d'a
cord que el bi sbe nou ha de ser 
català (només faltaria !) i que no 
s 'han ins inuat noms de pe rso nes 
de te rm inades pe r a ocupar el càr
rec. l també que la Vicaria de 
Pastoral ha adreçat una carta 31 
Nun ci, carta incògnita que en una 
sessió presbiteral s 'enriquí amb 
esmenes d 'esti l, idees noves i 
aclariments. Suposem que li ex· 
plica la realitat del bi sbat de Vic, 
lcs se\'C''' ànsies i preocupacions , 
q ue li demana que obri en conse
oi it" ncia. 

Esperem que la notícia del no
menament , quan arribi, la conc· 
guem primer els propi s interes
sa ts , que som els d e ta diòces i de 
Vic. 

Jornada sacerdotal 

Es fé u, com és costum , el d i
marts sant, al seminari. ~s una 
ocasió propícia, per a saludar 
gent que normalme nt no veus. 

L'esq uema dc sempre: missa 
c ri smal, en la qual el Sr. Bisbe 
fa una profunda i a lli çonadora 
homilia, conferència, dinar de 
germanor, felicitacions als sacer
dots de noces d 'or i plata d'orde
nació -enguany eren 9 els de 50 
anys i 13 els de 25-, adhesions 
de l 'ex terior, assemblea de la mu
tual i bona nit i bona h ora. 

Una agradable sorpresa fou la 
con ferència del P . Joan Gabernet 
sobre fi( Els preveres en el Dr . Tor-
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ras i Bages ». Fou amena i entre
tinguda i, com que el conferen
ciant és el biògraf de l'insigne bis
be de Vic, sap un pou de cita
cions i fe tes torrasianes, que ex
plicà en un esti l planer i distret. 

o calch-ia afegir que, com cada 
any. e l dinar fou exceHent, a l'al
tura de les circumstàncies; però 
ja que hi som posats, ho diem , si 
més no, perquè Mn. Parés estigui 
content. I n'esperem la continua
ció per molts anys: els que Déu 
vulgui , i un més. 

Jornades teològiques 

La Delegació pe r a la formació 
permanent dels sacerdots ha pro
gramat pels mesos de maig i juny 
sengles jornades teològiques de 
formació a la cova de Manresa i 
a la casa d'espiritualitat de la 
Gleva. En són professors el P . Jo
sé Aldazaba l (La presidència en 
l' Eucaristia) i Mn. Pere Tena (El 
ministeri ordenat en la comuni
la t cri s tiana) . 

Un llibre del Dr. Masnou 

No descobrim res de nou en dir 
que el Dr. Masnou és un dels bis
bes que ha escrit i escriu més. I 
no d 'ara sinó de sempre. A més 
de la pàgina de cada setmana al 
Full Diocesà, ha redactat tota 
mena d'escrits sobre fe i cos
tums, i també llibres. L'any 1959 
publicà el . Promptuari de la fa
mí1ia cristiana », molt favorable-
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ment acollit . Ara, en el mateix es
til , acaba de publicar . La família 
cristia na», que a més de recollir 
le idees d 'aqueU promptuari , té 
en compte la doctrina del Conci
li i de l'últim S(node sobre la fa
mília. Podem dir que és una ed i
ció corregida i augmentada que 
pot donar llum a les famíli es, els 
mat r¡monis , els nuvis, e ls educa
dors. El lli bre, cons tituït per unes 
cent glosses clares i directes, és 
una garba de comentaris i sugge
riments sob re temes fa miliars. 

Premi de poesia 

El premi de poesia jl(Ciutat de 
Reus », convocat per la casa gra n 
de la capital del Ba ix Camp, i al 
qual han concorregu t , engua ny, 
una seixantena d 'aspirants, ha es
tat atorga t a l cronis ta sol soní de 
QUADERNS pel seu recull . UII 
de Taüll •. L'obra guanyadora se
rà edi tada pròximament: un nou 
volum a afegir a la sèrie del rec
tor de Navàs, que ja comença a 
fer un bon gruix. 

Si tota la Redacció de la revis
ta felicita el poeta guanyador, 
pe rme teu que aquest cronista de 
Vic ho faci amb un accent pecu
liar: no debades pot fer valer, si 
cal, una companyonia literària, 
modesta, això sí, però que fa anys 
que persevera i que pres ta -així 
ens ho diuen- un bon servei: et 
. Full diocesà> conjunt dels bis
bats de Vic, Solsona i Tarragona . 
Amic Clíment, per molts anys! 

Vic, 26 de maig del 1982. 

Xavier Coll 
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