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ESTIU 1982
Els Mundials de futbol hall acaparat -si us plau
per força- la nostra atenció televisiva. Més enllà de
les peripècies dels partits i del paper que hi ha fet
la selecció espanyola, s'han posat de manifest ,ma pila
de coses que no rutl1en a les altes instàncies IJis pànj·
ques de la direcció futbolística. Així i tot, una preocupació se mbla centrar, en aques t camp, l'atenció del
govern: que les anomenades «comunitats autonòmes»
no treguin el cap a la vida internacional pel carni de
l'esport. Les altres irregularitats poden ser tolerades.
Però, cmt arribaríe m si ca talans i bascos co mpetien
en torn eigs internacionals? Un reial decret Ilo havia de
prohibir: no faltaria, sinó!
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L'es pectacle que ofereixen els grans, i ~1O tan gra ns,
prohoms que ens governen no és gaire engrescador: per·
sOllalis mes i «cmna rilles» que no semblen respondre al
servei del poble que va dipositar el seu vot a les ur·
nes, sinó a interessos personals ; de grup amb vista a
les eleccions que ja es perfilen a l'hori/z6 per a després de l'es /iu i de la visi/a del Papa. Així i / 0 / , a la
vetlla d'aquest cas/ell de focs, UCD i PSOE encara
ten ien temps de «concertar-se» per a aprovar la LOAPA ,
bell ferma ll d'Ulla legisla/u ra. Els perills grell s qlle
po/ patir l'Es /a/ espanyol queden així COll jura/s defi·
nitivamem i ja podem lluirar-nos fals a l'espectacle
"acional.
Mentre la calor ens asfixia i correm a remullar-nos
a les platges, i mentre els bisbes comencen a prepara rnos per a la vinguda del papa la tardor vinen/, els
boscos de Ca/ahmya -massa boscos de Ca/allll1yaagonitzen amb la pitjor de les agonies: el fo c. To/s
es/em esparvera/s. La sos pi/a sobre la i,,/enciollali/a/
l/'aquestes cremes torna a aixecar el cap. S'hi afegeix
que un parell de dies abans la Generalitat havia procedit a fer públic un nou ordenament de la lluita co ntra els ince ndis forestals, ara que ella té plenes competències en aquest camp. ¿Simple coin.cidència?
No podre1n fer, doncs, vacances Ir(lI1q llils. Els cristians d'aquest país -com tots els altres homes i dones mínimament conscients- hem de carregar-nos al
damunt la responsabilitat de la cosa pública. Afluixarent la tensió i farem vacances, benefactores pel cos i
per l'esperit. I retornarem a la brega diària: a casa,
al nostre lloc de treball, a la nostra comunitat d'Església. Però no ens hi tan carem: el futur del nostre poble,
com a coHectivitat, el futur de la nos tra Església reposen so bre nosaltres.
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PASTORAL DEL BATEIG
JOSEP M .' TOTOSAUS

QUADERNS DE PASTORAL va abordar aquest tema l'es tiu de
1971, al n.O 12-13, amb un títol que era prou significatiu: . Sacramen talit zació: pas tora l del baleig». Tothom reco rdarà que els anys
setanta va entaular-se una lluita entorn d'aques ta paraula, sac ramentalitzaci6, que ens va prendre qui-sap-les energies. Ha plogut
molt d'alesho res ençà. ¿On sorn, avui, des prés d'onze anys?
1. Si hem de c reure els testimonis que recull aques t 'lúmero,
la pastoral baptismal està organitzada a nivell parroquial. S'han
imposat definitivament els baptismes coHectius (hom en qüestiona tanmateix el seu caràcter comunitari) i està organitzada la preparaci6. També hi participen laics. Lamentem no haver rebut cap
dels testimonis que havlem demanat de pobles petits, en qut
segurament les coses es plantegen de manera diferent.
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El balanç, naluralmenl, és positiu. Però,

el1

general. no s'ob-

serven massa entus ias m es. E.s un anar fent, sabent que es tracta
d 'una d e les fein es que llan d'assegurar les comunitats parroquials
j que cal fer-la cada vegada millor. Però 110 se H'espera cap trans-

formació decisiva. Queden Uun y aqueUes discusions sobre la «sacrom en/alització » ( que, lot sigui dit, no van ultrapassa r els niveUs verbals i dialèctics ). Hom sembla l!aver-se plega I al possibilisme i haver acceptat que els fet s fenen la seva duresa.
Així. doncs, ens trobem davant unes celebracio ns preparades, que comporten uns contacles previs i unes sessions de cale quesi. Però ja sabem que els nos tres planlejaments i els de la
ge nt segueixen lògiques i camins diferel1ls i amb ocasió del ba-

teig dels infal1ls nom és esperem a incidir-hi una mica. D'altra
banda, som conscients tamb é de la nos /ra poca fo rça comunitària, d e mal1e ra que les res ponsabilitats -si és ¡¡cit de parla r així-

són com partides.
2.

Men tres tant, selnpre hi ha casos «atip ics». Perso nes que

amb ocasió del baplism e dels fills fan UI' plan /ejamel1t personal
de fe. En recollim tres tes timonis : d'uns pares que se senten
allunyats del món de la fe i, en conseqüència, 110 bategel1 els
seus fills; d'uns pares que, després d'un cert refr edam ent, reprenen ul1a actitud m és activa i fan del bateig dels seus fills un pas
més en el seu procés creient; d'uns pares creients que havien de.

cidit no batejar els seus fills de pe/its perquè ell m a/eixos ho decidissin, de m és grans, i que veuen com aques ts ho demanen més

aviat del que ells haurien desitjat .
3. Des prés d'aques ts testimonis presentem cinc qües tions. La

primera, la m és leològica, és de M,,- Josep Maria Rovira Belloso:
arrancant de la seva experiència -que ex posa-

aprofundeix en

el sentil del bapt isme d'infants, avui, sobretot a partir de la seva
celebració. El Pare Genís Sam per aporta idees i suggeriments amb
vista a fer m és vives les celebracions del bateig, en un article
que recull elem en ts d'un seminari que ell mateix va dirigir al
Centre d'Estudis Pastorals fa un any i mig. Mil. Pere Llabrés, des
de Mallorca, exposa unes quanles incidències psicològiques i so-

ciològiques que acompanyen, avui, el baptisme d'infa/'/s. En Josep Url/eix, diaca, en ressegueix e l ritual, fent·ne ressaltar les
articulacions i Mn. Salvador Bardulel advoca per la ductilitat i la

fl exibilitat: a nivells diferents, celebracions diferenls: «tenint, com
tenim, una qüestió pendent, com és el baptisme gene ralitza / d'infants i encara insdiscrimina t; tenint com tenim, a les nostres
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parròquies, un veritable m osaic de nivells de fe i de m otivacions
a l'hora de demanar el bateig, forçosament en quel/a condicionada
la celeb ració.»
4. No voldríem acabar aquestes breus paraules de presentació
sense expressa r un convenciment personal: aques ta «nomaIitat» en

què sembla haver elltrat la pastoral parroquial en aquest postconcili lla és totalment positiva. Perquè hi ha unes grans qüestions
pellde.tls que ja l7i ens plantegem però que no han estat resoltes.
I que comprometen el futur. De manera que la «normalitat» actual
no deixa de ser anòmala sego ns com es miri.
Així, per reprendre les paraules de Mn . Salvador Bardulet, el
ret que ara gairebé .Ii gosem pronunciar la paraula sacra men talització «va relac ionat amb un sentit d'in capacitat i impotència
per a donar-hi solució adequada», de manera que «aparentment,

ahnenys, sembla que hem en/ rat en via morta» . Una altra qüestió pendent de la qual avui tampoc no es parla, és el baptisme d'in-

fants com a pràctica generalitzada: «no podem oblidar que es
tracta d'ulta excepció que ha passat a ser llei ¿S'ha de donar com
a definitivament adquirit i com a positivament ava luable?», comenta ell maleix.

5. I aquí posem punt i fina l a aquestes ratlles. Prendre el
pols a la s ituació actual, assenyalar-ne alguns problem es conco",itam s i intelltar de m illorar-la no ens lla de ter oblidar que el
prot und canvi sòcicrreligiós que s'està produint aquestes dècades
- i que ingèm<ament havíem " regut que el Concili Vaticà II volia
abordar ele cara- no se satisfà fàcil m ent amb una pas tora l que
alguns han qualificat de cneo-res tauracionis ta ».
Mentrestant, però, som al ball i hem de ballar, és a di r, hem de

continuar batejant. E sperem que aquest núm ero de QUADERNS,
llegit amb atenció, ens ajudarà a millorar la nostra pràctica i
qües tionarà també la nostra s ituació.

s

VILASSAR DE DALT
JOAOUIM VIV ES

Aquests són e ls passos que rem abaltS del baleig. Normalment,
com que la gent ja sap q ue bategem cada tercer diumenge, vénen
dues o tres setmanes aban s de la celebració.
Com que Vilassar és un poble i vaig cone ixen t força la gent, a rran d'aquesta petició normalment no pla ntejo la qüestió del per
què ba tegem, e tc. Simp lement apuntem la seva adreça, els lliurem
el full de Baptisme de l C. P.L. (aba ns donàvem e l bilingüe de l'editorial Nova Terra) i els convidem a la reunió que fem el dilluns
an terior a la celebrac ió de l ba teig.
E ls cOr/tirzg t/l s d'aquesta trobada són els següents: fixa r l'hora,
lliurar l'imprès per a la inscripció (q ue porten després del bateig),
reflexió i diàleg. Els dos primers aspec tes (que en realita t són els
darrers) duren molt poc. La trobada dura norma lment una hora
(d'un quart de 10 a un quart d'lI de la nit) i hi acostumen a assistir totes les parelles, per bé que de vegades fa lla a lgun parc
O alguna mare.

L'explicació va seguint e l ritua l; d'aquesta man era resulta més
dinàmica i atractiva . Quan trobem un punt més interessan t ens
hi a tu rem . Per exemple: e l senti t del nom de pila, la conveniència de posar noms de sants, o de la terra, o molt coneguts; la
protecció dels sants ; etimologia del nom; trets de la vida del sant
i dia en què es commemora; llibertat en la decisió del bateig; responsabilitat; sentit i missió dels padrins.
També cns l'eferim a la celebració. No rmalmen t escollim un text
de l'evangeli , i ens fixem en a quests aspectes: el sentit de l bap!Ísme; la vida nova; la cond ició d'empeltats en Jesucris t i de memb res d 'un poble de ge rmans; l'amo r de Déu i a l proïsme com a
única regla de joc; la comunió amb to ts e ls batejats ...
També ens fixem en el sentit de la professió de fe; en la significació salvadora de l'aigua; la renaixença per l'aigua i l'Esperit;
l'exigència cristiana; i el s imbolisme de l'oli , el vestit blanc i el ciri
encès.
Segons els casos, subratllem més alguns punts. En aquesta trobada inten tem el diàleg, que, llevat d'alguns casos, no sol ser reeixit.
Després d'aquest pas ve ja la celebració del bateig, que té lloc
cada tercer diumenge, i també per la solemnitat del baptisme de
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Jesús i e l d ia de Pasqua. Durant la Quares m a no ba tegem. La celebrac ió es po t rer a l ma tf O a la tarda; a lgu ns ho fan dintre la
missa a la qual acostumen a anar (aques t desideràtum e l recol""
dem a totes les xerrades). Ho fem en la lle ngua predominant en·
tre els parti ci pants. El to és fam iliar, m a i no passen de tres o quatre bateigs. Només a lguna vegada hi i ntrodwm dos o tres cants,
llegim només un tex t bíblic, i l'acti tud acos tum a a ser d'ordre, respecte i fins i to t de devoció.
Després del bateig no fem ca p seguiment es pecial. Co m q ue es
t rac ta d'u n poble , po ts trobar fàci lmen t la m a r e amb el n en a l
cotxet. La re lació aquí és més humana que no pas en un suburbi,
o n no po ts conèixer gair ebé ningú.

Qüestions i perspectives
Amb lot, enm ig d'aquesta tasca sorgeixen una sèrie de plan teja m ents i interroga nt s:
- són prou autènti ques aquestes celebracions?;
- tenen p rou fe e ls pares que dema nen el baptism e?;
- per què després es tornen a quedar a casa i DO s'atansen
fin s a l'hora de la primera comun ió?;

- e ls padrins ón rea lment a p tes?;
- no s'hau ri a d'exigir més?;
- per qu è la gent s 'acos tum a a di fe ri r el ba ptis me (de q uatre
a vu it mesos) sense gai res motius?
Reconec, però, que ateses les dimensions i les caracterís tiques
del poble, aquestes preguntes no són angoixanlS com en altres par·
ròquies. Crec que la gent tímidam ent i paulatinamen t va trobant
la parròqu ia com quelcom més fam iliar, i que va progressant.
En aquesta ta sca tenim difere nts per spec t ives:
- po tenciar les trobades de pares, a partir de la coHaboració
de la ics;
- que a la celebració, a pa rt dels . interessats _ hi part icipi
ta mbé la comun ita t. Caldrà anar-ho recordant;
- procura r algun seguiment de les fa mílies dels batejats: vis itar els nens una o dues vegades al ll arg del pri mer any; invitar
els pares per Ja Candelera o pel diumenge més pròxim .
- lliurar als pares un full explicatiu m és complet ;
- aj ud ar els par es a iniciar els fill s a la pregàri a, al segon
any.
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LA GARRIGA
VICTOR FUENTEMILLA

Referent a la preparació del bateig, tenim un primer contacte
amb els qui vénen al despatx per demanar quins dies es b ateja i
què es necessita. Nosaltres intentem aprofitar aq uesta trobada senziUa per començar a plantejar a la gent el perquè del bateig i per
invitar-los a una trobada de reflexió i de preparació amb els altres pares i padrins, que es desenrotlla en dues parts.
A la prime ra part, de vegades molt participada (potser més entre la gent castellana que la catalana), comencem plantejant si ca l
batejar els nens petits o cal esperar que sigu in grans, i per què.
D'aquesta manera volem ajudar-los a descobrir el comprornfs que

suposa batejar un fill . Compromís que també contreu la parròquia, la qual ofereix els serveis de la catequesi i dels moviments
de joves. També els aj udem a descobrir que no és bo endarrerir
el baptisme només per raons convencionals (esperar que vingui
el bon temps, les vacances, etc.). Volem cont rares tar l'opiniÓ que
ara no cal córrer per batejar.
A la segona part, mitj ançant unes diapositives, expliquem els
moments més importants del ritual del baptisme i el seu significat, per tal d'ajudar a viure la celebració.
Tocant a la celebració, fem el que podem. Fora de comptades
excepcions, no hi ha cap participació dels pares en la celebració.
I no perquè no ho valorem, sinó perquè, atesa la pobresa de
molts pares, no n'hem pogut trobar el desllorigador .
També ens hem plantejat la participació de laics a les trobades de reflexió, però no ens hem decid it a tirar-ho endavant. La
raÓ és que els qui podrien fer-ho ja tenen altres compromísos, sobreto t el diumenge a la tarda, que és l'hora que hem considerat
miBor perquè els pares joves puguin encomanar les criatures a alguna al tra persona.

Per a després del bateig no tenim organitzat cap altre tipus de
contacte.
I això és tot. Més interrogants i ombres que no pas solucions.
I molta pobresa.
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS
FREDERIC RAFOLS

Preparació. Cada primer diumenge de mes fem una estona de
preparació, de les cinc a dos q uarts de set de la tarda, per als pares que han tingut el primer fi ll. Aquesta pre paració comprèn
una presentació del Baptisme i després introdtiim u n diàleg per
mitjà d'unes preguntes, que transcrivim al final. Si el grup es
nombrós, i sobretot si és molt notable la distinció d'idiomes -català i casteJlà- fem dos grups segons la Jlengua i llavors hi intervenim dos preveres. Si algú no pot venir, mirem de ten ir-hi una
entrevista, fins i tot anant a casa seva, cosa que m'ha semblat
molt positiva les poques vegades que personalment ho he fe t. La
r eunió sol anar bastant bé, encara que tot es queda amb encetar
temes, sense arribar al fons de les qüestions. Generalment afirmen que si bategen és pe rquè realment hi creuen, i és normal que
digui.n que una cosa és creure i una altra anar a missa.
N'estem contents d'aquesta p reparació? No sé què dir-hi: més
que res estem bastant estancats amb aquest sistema que fa anys
vàrem començar. La veritat és que fa dos anys hem dut a terme
una renovació de la pastoral pre-matrimonial que no hem estès
a la pre-baptismal.
La celebració. Bategem cada diumenge menys el p rimer, que
fem la reunió. En una parròquia ho fem en català i a l'altra en
cas te llà i cada fam íli a pot tdar el dia i la parròquia que vulgui,

perquè tot ho portem de conjunt.
Fem una celebració normal, segons el ritual. La veritat és que
no la preparem gaire, però queda bastant digna. No podem a portar cap nota original. Mirem d'explicar breume nt els ritus: aigua.
Jlum .. .
Després de la celebració. No fem seguiment, potser més per
dificultats i sobretot perquè no intervenen laics en la preparació.
cosa que ens volem replantejar.
El carni que hem seguit ha esta t un xic rutinari. Arran de la
reforma conciliar vam adoptar aquest sis lema i després quasi no
l'hem revisat. Una vegada vam intentar fer una preparació per
grups, però va ser molt idealista i sobre el paper i no es va arribar a realitzar. ~s una qüestió pendent.
El balanç, tal com he dit anteriorment, és més aviat modest i
convé replantejar-nos tota la pastoral. Però no es pot fer tot
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alhora i, sobre to t, manca una institució que ho pl'omogui, com [a
per exemple el Centre de pasto ral fa miliar, pertocant a la pastoral
pre·matrimonial.

Qües tio nari preparatori
I. Vosaltres ara demaneu el baptisme pel vos tre fill . Què us
ha mogut a demanar-lo?
- semp re s'ha fet així;
- per poder·nos trobar tota la [amíli a i celebrar-ho junts;
- pe r fer-lo cristià i aj uda r-lo a accep tar i viure la nostra mateixa fe;
- perquè si morís, pogués anar al cel;
- pe rquè, si no ho féssim, ens criticarien.
2. Com creieu vosalt res que s'ha de conèixer que una persona
és c ristiana?
- anan t molt a missa;
- no robant ni matant;
- tenint cura només de casa i no posant-Ge en res de fora;
- complint els manaments ;
- preocupan t-se de tot allò que afect a, en bé o en mal, la vida
dels homes i del poble ;
- fent caritat als pobres ;
- defensant tota veritat i reclamant tota justfcia.
3. Us veieu en cor, dins la família , d'educar religiosament el
vostre fill ?; com ?
- donant-li bon exemple;
- ensenyan t-lo a resar i estimar els a1tres ;
- portant-lo 8 la catequesi parroquial q ua n tingui l'edat;
- no dir-li res i esperar que eU pugui decidir quan sigui gran;
- assistint a trobades de formació religiosa que es faci n per
als adults.
4. Podeu tenir-hi inconvenients ?; quins?
- nosaltres som creients, però no practiquem;
- la nostra manera d'entendre la fe és molt antiquada;
- amb tants canvis ja no sabem on anem;
- ens veiem poc conseqüents en la nostra vida personal;
- no estem formats ,
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SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA,
DE L'HOSPITALET
MART! VISA

Ja fa uns set anys que ens và.rem plantejar la pastoral del batei g. Vàrem tenir presents els tres moments successius .
La preparació. Qu an ve la famí li a a soHicita¡' el bateig, concre tem dia i ho ra en què els passarem a visitar a casa seva . La
finalitat d'aquesta visita és conèixer millor la família , copsar la
seva s ituació religiosa, i ajudar-los a comprendre el sentit del bateig dels infants i el que representa per als pares cristians. Aquesla visi la es fa a un a hura en què el parc i la mare s igu in a casa,
i la fem e ls mossens o les re ligioses. No cal dir que cada visita és
una sorpresa; men tre en a lgunes es pot arribar a un diàleg molt
seriós a nivell de fe, en altres no es pot avançar gaire.
Després d'aquest primer con tac te hi ha dues reunions de ls
pares a la parròquia. La prime ra la dirigeixen uns m atrimonis que
ja estan preparats . El tema és «la vida cristiana »: hi ha moltes
maneres d'orientar la vida; Jesucrist ens n'assenyala una; ser cris·
lià és seguir Jesucrist i orientar la vida segons el camí que e ll
ens ha indicat. S'acaba la reun ió comentant les promeses del
bapti s me.
La segona reunió la dirige ix el mossèn. ConsisteL-x en l'cxp1i·
cació de la cerimòn ia: les diferents parts i el seu significat. Es
procura explicar els diferents punts de la pl"Ofess ió de fe .
La celebraci6. Procurem que s igui senzilla, alegre i e ntenedora. Per això limitem a sis el nombre de famílies de cada tom .
Si cal , fem dos torns el mateix diumenge. Procurem ser dos mossens a c ada celebració, J'un fa de ministre i l'altre de monitor i
direc tor de can ts.
El ritus l'hem simplificat una mica . La incorporació a l'Esglés ia queda reduïda a la crida de cada familia, una breu explicació,
e l senyal de la creu i un cant. El sagrament pròpi ament dit el
fem de la següent manera: lectura de l'evangeli, breu homjlja, ora·
ció lJetànica, «promeses del baptisme. fetes p els pares i padrins ,
«professió de fe. feta per tols els presents com a respos ta als
pares i padrins, el ritus de l'aigua i de la llum, la unció amb e l
crisma, el parenostre i la benedicció final.
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Cal tenir present que durant la celebració s'hi intercalen al·
guns cants senzills que s'han assajat abans de començar. El ritus
de la llum i tot el que ve després es fa al voltant de l'altar.
IA continuïtat. El contacte que comporta amb la famíHa la preo
paració del bateig, sovint suggereix la conveniència de no quedar·
nos aquí, que val la pena intentar una continuïtat. Fins ara, el que
fèiem era convocar-los al cap d'un any aprox.imadament a una reunió i intentar així la formació de grups. AI principi aquest mètode
va donar algun resultat, però darrerament ha fracassat estrepitosament. Ara intentem continuar el contacte personal al cap de ¡Jo,
ques setmanes, però d'això en tenim poca experiència.
Per si tuar millor tot el que hem dit, potser cal afegi r que fem
els bateigs el diumenge a la tarda tres diumenges seguits i un de
descans, que l'any 1975 vàrem batejar 538 infants, i que aquest
nombre ha baixat progressivament (conseqüència de la crisi i per·
què algunes famílies no bategen) fins als 267 que vàrem batejar
l'any 198L
La valoració que fem en conjunt és molt positiva.
La visita a les famílies a casa seva va molt bé. No passen del
2 % o 3 % els casos que la reben amb hostilitat. A la immensa
majoria els agrada i l'aprecien molt. Permet un contacte força in·
teressant i dóna una imatge de l'Església més propera a la gent
senzilla.
La celebració queda també força bé. Sovint les mateixes famí·
Iies indiquen que els ha agradat molt, àdhuc algunes que varen
acceptar a desgrat la celebració comunitària, escarmentades d'al·
tres celebracions multitudinàries.
La continuïtat és un problema. Constatem que les famílies, fins
aquelles que mostren més interès per la fe pròpia i dels seus fills,
no entenen la necessitat d'un creixement progressiu en ]a fe, i
sols esperen de la parròquia uns serveis concrets (bateig, primera
comunió, casament ... ). Hi ha naturalment algunes, poques, excep'
cians.
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CORNELLÀ
CARMEN JIMIÒNEZ

El carni de set anys
Fa set anys es va començar a les parròquies de Cornellà una
preparació senzilla per als pares, que solien fer els mossens de
les parròquies.
Però, e n constatar que en molts casos es demanava un Sagrament que no era valorat en si mateix, va sorgir la necessitat d'una
altra preparació. I també féu veure la necessitat de formar un
equip d'animadors que es comprometessin a coHaborar amb les
parròquies i poguessin aportar-hi les seves experiències de vida
i de fe.
Vàrem formar un equip de vint-i-dues persones, entre les quals
hi havia alguns matrimonis. Ens hem anat trobant alguns cops cada
any. Dins l'equip hi ha un petit comitè que es reuneLx per programar les sortides o per reflexionar sobre diferents punts.
L'any 1978 va començar a consolidar-se l'equip i això va motivar diferents convivències, sortides i diversos contactes, a fi de
donar sentit de pertinença a un equip.
També es va començar a tenir contactes amb altres parròquies
que treballen en la pastoral baptismal.
L'any 1979 vàrem creure oportú fer una nova experiència, puix
e ls resultats obtinguts fins aleshores no ens havien convençut.
L'experiència consistia en:
a) presentació del fill i fes ta familiar ;
b) quatre trobades (funció dels pares en la vida dels fi lls; a
què ens compromet el bateig dels fills; Església, comunitat de
creients; i el cris tià en el món d'avui);
c) el baptisme, festa de la comunitat cristiana.
El baptisme se celebraria un parell de cops l'any: per Nadal
i per Pasqua. L'experiència es va fer en una sola parròquia, però
ningú no s 'h.i va interessar i es va continuar amb una trobada úni~
ca fins a finals de l'any 1981.
En començar el curs 1981 es va provar una altra experiència
de dues trobades, que fins ara no ha donat resultats prou conc re ts per poder~ne fer una anàlisi de valors positius o negatius.
Les t robades amb els animadors es r ealitzen dos o tres cops
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l'any fora de Cornellà. També hem ¡et altres trobades per reflexio·
nar sobre a lgun punt en concret O per escoltar a ltres experiències. Sempre tenim un qüestionari per a reflexionar o algun testi·
mani de cristians com: Pere Casaldàliga, Héldcr C.lmara , J osep
Alsina, Teresa de Calcuta, Alfons Carles Comín, Óscar Romero ...
O bé preguntes com: la nostra fe cristiana és actitud evangèlica,
critica, que qüestiona la realitat personal i coHcctiva?; la nostra
evange1itzaci6 correspon a les necessitats d'avui?; quina imatge
d'Església projec tem?; la preparació dels animado rs és suficient? ..
Algun cop s'h an fet àudio-visuals: diapositives, fotollenguatge ..

Descripció de l'experiència actual

Abans d'entrar al despatx ja hi ha anunciat que hauran de venir amb un mes d'anticipació a demanar el sagrament.
Un punt molt important és l'acolliment. Quan es presenten per
primera vegada, procurem ser acollidors. Un cop asseguts, s'inicia lIna senzilla conversa amb ells. Se'ls comunica que hauran de
venir a dues trobades, com a preparació a aquest sagrament, i
se'ls e ntrega un full d'inscripció. Normalment tots accepten aquests
requisits (tot i que hi ha a lguna excepció). Les trobades són els
dissabtes de 7 a 8 del vespre i els diumenges al migdia. Fins ara
hi han assistit les parelles amb bastant de regularitat.
Les trobades es fan dos cops al mes i la celebració del baptisme també dos cops cada mes.
Un cop han vingut a les trobades, tornen a presentar-se al despatx per a concretar el dia i l'hora de la celebració. Se'ls ho escriu en el full que se'ls va entregar el primer dia i sc'l tornen a
emportar fins a l dja de la celebració. Això significa que passen
diferents vegades pel- la parrò quia i que cada cop s'aprofita per
parlar una mica amb ells.
A la pri1nera trobada s 'intenta acoll ir-los i iniciar un diàleg
sobre quants nens tenen, on treballen... D'aquí e passa a la
moti vació que els fa batejar els fills , deixant clar que e l baptisme és lliure, que és un compromís a nivell de fe per part dels
pares.
Tot es fa amb un esforç de diàleg per permetre que els pares
es vagin traient alguns prejudicis o idees. Nonnalment hi ha par·
ticipació, tot i que a voltes no hi estan acostumats. Encara surt
molt allò de batejar per tradició, p erquè sempre s'h a fet, etc. Ara
escolto moltes vegades que creuen, però que no practiquen (especialment entre els homes). Abans tampoc no es practicava, però no
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es deia. Tal volta ara se senten més lliures per manifestar-se. A
vegades la xerrameca és entretinguda i no hi ha pressa per sortir. Altres vegades no resulta .
La segona trobada té un caire diferent: se'ls pregunta quin
tema es pot tractar o es comença amb un tema concret: l'Església com a comuni tat, les seves característiques, quan una cer
munitat és cristiana, com educar els fills en la fe ..
Es limita el nombre de baptismes a cada torn: màxim una dotzena. La celebració té lloc el diumenge a la tarda. Se segueix el
ritual, però procurant donar-hi un to casolà: es presenten els
qui es bategen, es fa acostar els pares i padrins al moment de
l'aigua, es fa destacar els padrins a l'hora de l'entrega del ciri ,
s'evita que els fotògrafs actuïn excepte al moment de tirar l'aigua . No hi solen participar els animadors de Ja preparació. AI final els pares passen per la sagristia per entregar el full amb les
dades per a l'arxiu i se'ls fe licita. Sol ser llavors quan entreguen
el sobre on hi ha la seva ofrena anònima.
A vegades es procura obteni r l'adreça d 'alguns pares que han
manifestat una especial inquietud, però normalment no responen ,
o no tenen temps o no se senten preparats ...

Els continguts catequètics

A la preparació del baptisme, procurem comun icar els continguts següents:
- de quina manera el Baptisme ens integra a l'Església;
- el Baptisme compromet a suplir la fe dels infan ts fins
que en siguin capaços, ser cristià, conèixe r Jesucrist j donar un
sentit nou a la meva vida;
- el centre de la fe cristiana és una persona: Jesucrist;
- a partir de la fe podem di r : som fills de Déu;
- portar un fill al món és un com promís de cara a promoure el seu desenvolupamen t i la seva obertura a la fe;
- educar: el fill necessita un pare i una mare que s'estimin;
el fill necessita un pare i una mare que l'estimin; el fill viurà a
través dels pares la primera idea de Déu Pare i de l'amor de Déu
vers els homes;
- Jesús no és visiblement entre nosaltres, però ha deixat l'Església , que és el sagrament de la seva presència;
- l'Església anuncia el missatge de Jesús;
- l'Església perdona els nostres pecats, com Jesús;
- l'Església e ns proporciona l'aliment del Cos de J esús;
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- els sagraments són manifestacions, accions, gestos, signes
d'amor, d'unitat; són festes de la vida, de la vida que Déu realitza
entre nosaltres, reunits en nom de Jesucrist.
- quin sentit té la Resurrecció de Jesús a la nostra vida.

Valorac ió
Personalment m'he sentit ficada i compromesa en aquesta
tasca. Crec que val la pena millorar aquest camp pastoral. Penso
que la pastoral de sacramentalització és difícil, però cal aprofit.ar
l'avinentesa dels qui vénen per primera vegada. Si no, haurem
d'anar-los a buscar.
Per part dels animadors, crec que se senten compromesos a fer
un servei a l'Església.
El treball és incomplet. Ens agradaria fer una preparació més
llarga i seguir les famJlies. Però resulta impossible per massa gent
i pocs animadors. I sols ens queda el desig de tornar a provar de
fer sis trobades.
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SANT JOSEP DE CALASSANÇ,
DE BARCELONA
EQUIP RESPONSABLE

Tocant a la preparació del baleig, rem en primer lloc unes t robades de pares. A cada trobada es fa una posada en comú dels
motius pel s quals s'h a demanat el bateig dels infants. Hi prenen
part dos o tres «vi sitadors » ( la ics integrats a la Comissió d'Evan·
geli!za r de la par ròquia) i el sacerdot que presidirà e l bateig. Després fem una visita al domicili de la família, en la qual s'i ntenta
aprofundjr el que s'ha tractat a la reunió anterior. A través d'a·
quest con tacte fami liar, que realitza un laic, ens donem a conèixer com a parròquia, sobretot a la gent nova del barri o que no
freqüenta les act ivitats parroquials.
T ota aquesta tasca la duu a terme una Comissió especial, for-

mada per vuit 4Cv isitadors» i un consili ari, que pl anifica el treba ll
a rea litzar.

Re fe ren t a la celebració dc l ba teig, en te nim una cada mes, i la
fem seguin t e l ritual. Participen en aquest ac te els «v is itadors»
que han assis tit a la t robada de preparació . Els pares expressen
llns comprom isos mitjançant la signatura d'un text imprès i re·
ben una tarja de record amb les dades de l'infa nt, signada pel
mossèn. Durant Ja celeb ració funciona un servei de guarderia per
als infants. Per tal d'evitar e ls «show» fotogràfics, permetem fe r
alguna fo tografia només als mome nts culminants .
Des prés del bateig procurem mantenir alguns contac tes amb
les famíli es. Cada any celeb rem «la Pasq ua dels batejats ». Convidem totes les famflies que han b a teja t un fill des de l'última Pasqua a les euca ris ties d'un diumenge en què es recorda novament
e l bateig de l'infa nt. Amb aques ta ocasió, obsequiem les fa mflies
que hi participen amb un pe ti t record (enguany amb un exemplar
dels evangeli s).
Al cap de set anys escrivim a les famílies oferint-los els serve is
catequètics de la parròqlua.
Fa nou anys que fem aquesta mena de preparació. L'objectiu
ha estat te ni r un contact e humà i a nivell de q, amb les famflies
que demanen el bateig per a llurs fills i fer conèixer la nova imatge de l'Església.
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A hores d'ara creiem que es comença a conèixer la nostra tas-

ca. Hem aconseguit que alguns pares s'integressin a la palTòquia
i també sembla que ha millorat posteriorme nt la disposició refcrent a la catequesi.
Quant al futur, volem continuar el mateix sistema , pl-ocurant
adaptar-lo a les ci rcum stàncies i millorar-lo al màxim .
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SANT ILDEFONS, DE BARCELONA
EQU IP RESPONSABLE

Visió general

Descriure l'itinerari que seguim en aq ues t camp específic de la
pastoral de l Bapt isme, és relativament fàcil; es tractal;a senzilla·
ment de resumir els criteris i les línies de fons que vam estudiar
i reflexio nar, ja fa uns anys, a nivell del nostre Sector Pastoral
que comprèn cinc de les parròquies de Sant Gervasi. Criteris i línies que, sens dubte, coincideixen amb els que moltes parròquies
deuen aplicar, si volen ser fidels a les orientacions que el ritual
ens dóna i que la Delegació de Litúrgia ha especificat d'una ma·
ncra més concreta. Podríem dir que són de «sentit comú pasto·

ral».
Una altra cosa seria pretendre o intentar donar a conèixer tota

la vivència eclesial dels equ ips de laics que, amb il'lusió i amor a
l'Església, dediquen bona part del seu temps a aquest camp de la
pastoral. Si el balanç d'aquesta acció, el féssim des d'aquesta p erspectiva, de com aquests laics han descobert l'Església, en l'intent de presentar·ta acollidora, viva i comunüària, cada vegada
que han visitat els pares que demanen el bateig dels seus fiJls, que
han fe t reunions conjun tes preparant les celebracions, o bé ini·
ciant camins de seguiment, certament la cosa canviaria moltíssim
i sens dubte seria més interessant.
Tot planteig pastoral, encara que sigui en un camp específic
i concret, com pot ser el del baptisme, inclou a la vegada una visió nova de l'Església, aquella que e ns fa veure i ens presenta el
Concili Va ticà H , e n la seva línia renovadora, i a la qual, com és
natural, fan referència t ots els rituals sacrame ntals. Des d'aquest
punt de reflexió els laics, sen tint-se Església i integra ts a la Comunita t ecl es ial. s'ha ll compromès en e l treba ll que ex igeix avui
la pas toral sacramental, sobretot la d'aquests sagraments, la cele·
bració coherent dels quals es fa més diffciJ a l'Església en les
circumstànc ies actuals, ateses llur naturalesa i llur s ignificació de
pregària eclesial. El Baptisme és un d'aquests .agraments.
Tothom està d 'acord a constatar que la gran majoria dels pares soHicita el baptisme dels seus fills sense plantejar-se la relació amb l'Església, quasi com fen t un tràmit justificat per l'am-
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bient familiar, la rutina o la tradició. Els casos en què els pares són conscients del .do de Déu» que demanen per a ls seus
fills, són sempre motiu de joia i alegria per a tot el Grup.
El que preocupa fonamentalmen t és que la Comunitat cristiana en sigui la gran absent. Sembla que hàgim canviat unes normes per unes altres, però que no h a canviat l'essencial. Les celebracions són més coHectives que comunitàries, amb tots els inconvenients i dificultats que això suposa.
No estem desanimats, ja que creiem que cal avançar per aquest
camí si volem aconseguir que les parròquies siguin comunitats
cristianes que facin present l'Església en el barri. De fe t s'han
aconseguit alguns resultats positius. Realment quan les celebracions sacramentals són l'expressió, com ho hem experimentat 31gunes vegades, d'una pregària eclesial i comunitària, no en un
senti t estrictament teològk sinó més viu , la riquesa de la litúrgia
adquireix tot el seu valor. La comunitat s'ha trobat ella mateixa
en allò que li és essencial, tot superant la trista impressió que tan
sovint fem d'una Església, «estació de serveis religiosos », sense
cap vincle d 'unió ni d'expressió d'amor i de fe, tal com suposen els
rituals i revela la fonamentació teològica dels sagraments.
Creiem que si sabéssim presentar als creients conscients de la
seva pertinen ça a l'Església, que constitueixen i són, la necessitat especial que té d'ells l'Església en ordre a donar sentit a la
pregària sacramental, serien molts els qui donarien una resposta
positiva. Són molts els cristians que estimen l'Església i estan
disposats a servir-la de veritat per tal de presentar-la coherent
amb la fe que celebra i fer-la expressiva d'aquesta fe.
L'esforç que s'ha fe t i es fa en altres camps de la vida litúrgica,
sobretot en el que fa referència a les celebracions de l'eucaristia
(actituds, participació activa, testimoni de vida), s'h auria d'estendre a totes les celebracions sacramentals, ja que en aquestes oca·
sions l'Església ofereix la seva imatge. Fins i to t aquest esforç
podria ser una motivació per a revaloritzar i donar sentit al «diu ·
menge» com el dia del Senyor.

La nostra experiència

Sense voler entrar en les causes per què s'ha arribat a la situació actual, ni donar judicis de valor de les situacions anteriors,
temes sobre els quals s'ha escrit molt i no es pot parlar supemficialment, djntre del marc d'una aportació d'e~.'periènci es, exposarem el r esultat de les nostres reflexions a fi d'anar trobant ca-
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mins d'una acció pastoral que sigui en aquest camp de les celebracions sacram entals expressió a la vegada d'una Església que
ofereix el do de la salvació i també d'una comunitat eclesial que
prega.
En les parròquies (del nos tre Sector pastoral) és bastant fà··
ci! constituir un grup de laics que in tegrats a la comunitat s'ofereixen per coflaborar en un camp de la pastoral; concretament a
St. Ildefons en la pastoral del Baptisme són divuit els laics que
treballen amb iHusió per oferir als pares que demanen el bateig
pels seus fills com un simple «sen/ei religiós », una nova imatge
de l'Església, que com una comunitat de creients en Jesucris t, vol
celebrar el sagrament com expressió i vida de fe .
Tot està programat quant a les trobades a domicili amb els pa·

res de l'infant que ha de ser batejat, a fi de reflexionar a nivell
personal, familiar i d'amistat procurant que hi hagi una certa
afinitat entre ells (de cultura, treball , edat ... ), les motivacions i
el que significa per a ells la pe tició del Baptisme. I gual podem dir
de la reunió conjunta amb tots els pares i padrins i tOl el grup de
laics que coflabora en aq uesta pastoral amb el mossèn que presidirà la celebració, en la qual es tracta de crear un cli ma fam iliar
entre tots i comen tar. tot preparant la celebració que tindrà lloc
c I dia següent, a gran trets, la teologia del Sagrament. La celebració voldrlem que fos una pregària eclesial i comunitària; és presidida pe r tots els mossens i c i diaca, hi participen també mem-

bres de la comunüa t, que junt amb l'equip de responsables, responen a la crida que se'ls fa en les celebracions de l'eucaristia riel
diumenge anterior a la celebració del baptisme.
Cada vegada que l'equip revisa el seu treball a fi de mantenir
semp re l'esperit m inis terial i eclesial, que fom enta la vida de fe i
espiritual de cada Ú , ens adonem que mentre la comunitat, tota
ella, no s igui conscient del que significa batejar uns infants al
seu s i, és molt dificil que els pares descobreixin realment l'Església, a la qual s'incorporen e ls seus fills , sobretot quan s'intenta
presentar·la com una comunitat viva i acollidora.
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LLEIDA
JAUME MONTAÑA
Situació general al bisbat
En començar aquest informe sobre la pastoral del bateig a l
nostre bisbat, volem recordar que Lleida és una d iòcesi amb dues
è tnies ben diferenciades, però amb una mateixa fe que ens fa Església diocesana: fe comuna a aragonesos i catalans , que arrenca
del bateig i vivim en comunió d'Església_
Les primeries de la pas toral actua l del bateig, les t robem en
el desvet llament de la consciència pas toral davant Ics noves situacions del món i de l'Església, impu lsat pel Vaticà lI. La pub licac ió
del nou ri tu al de bateig representà també una empenta deci siva .
A Lleida hi hagué entre aques ts doo;¡ fets un esdeveniment impor-

tant, l'Asse mblea diocesana, la qual se celebrà sota el signe d'una
Esglés ia que volia créixer sota les direct rius del Vaticà n .
De moment a Lleida no hi ha una programació o planificació

diocesana de la pastoral del ba teig. Tam poc la Vica,;a de Pas toral
(el director de la qua l ara ha can viat) no té cap doss ier sobre la
pràctica d'aques t sagramen t al nostre bisbat.
Segons l'acord de l Consell presbiteral, aquest cu rs s'ha prestat una atenció especial a l'evangelització a través dels sagra-

ments. amb un accent particu lar sobre el matrimoni (preparació
dels nuvis i seguiment dels matrimon is) . El Consell ha acordat
continuar durant e l pròx im cu rs en aq uesta línia d'evangelització,
tot reforçant la ca teq uesi d'infants. de preadolescents, d'adolescents (principalment la Confirmació) i de joves. Oci bateig, no se'n
parla.
Però, de fet , s'està treballant molt en la pastora l del bateig,
i fins i tot diria que molt bé. La volun tat dels mossens i de molts
equips parroquials i arxipresta ls és donar serietat al bateig dels
infants, lot procurant que els pares i padrin s descobreixin i aprofund eixin l'Església com a comunitat del Poble de Déu. Es cons idera aquesta ocasió com un momen t bo per a revifar la fe adormida, per apropar-se a Jesucrist.
Tots els qui acudeixe n a la parròquia, llevat de ls qui per a lguna raó es bategen fo ra, participen en una catequesi pròpiament
dita, que pot ser m és o menys ree ixida. Aques t se n'ei és dirigit
O pel mossèn o per la ics de la palTòquia, o per algun grup mixt.
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Tot i que fa a nys q ue batege m alhora d iferen ts infants, en
co munita t, com es di u, a a lguns pares encara e ls costa d'accepta r
aquesta pràc tica que signi fica l'Església com a com unitat. Tampoc no s'ha arribat a fer p re ndre consciè ncia a la res ta de fide ls
de la parròquia de la importà ncia de la cerimònia del ba te ig com
a fet de la comunita t, que ens crida tots i que en s fa ser més
Església i en s hi responsabilitza.
De vegades potse r confonem comunitat amb coHectivitat. Mes
no és e l ma te ix. No és el mateix celebrar e l b a teig com a fet comun ita ri que ¡er ba teigs coHectius. Donada la s ituac.ió de fe de
moltes fa mílies, queda molt poc valorada la figura de l pad rí. Massa vegades les pressions fam iliars i socials i la igno rància poden
més que la fun ció veritable del padrí.
Hi ha aspectes que varien molt segons les parròq tdes: el t;aràc te \" urbà o rura l, e l nombre de bateigs, e tc. El que cal, però .
sobretot, és replantejar i promocionar la pastoral d'aq uest sagrament.

La meva experiència personal
Toca nt a la meva experiè ncia , puc dir que molts pares vénen
a batejar els fill s per costum . Fet. d 'altra banda, no menyspreable, ja que molts dels nostres cristians no poden c reure més o
millor, o bé perquè DO els hem educat vers una fe més seriosa
o bé perquè ni ta n sols els hem dona t una informació religiosa
adequada. No esparvera ta n sols la consta tació d 'unes deficiències catequètiques sinó també la manca d'una primera cultura
religiosa.
Les catequesis anlb els pares i padrins va rien segons el lloc:
la durada a sci Ha e ntre una sessió i quatre sessio ns . A més cal
teni r molt en comp te la primera troba da dels pares amb el mossèn O e ls responsables, quan van a demanar el bateig. Ac tualment en alguns casos dema nen el bateig abans del n a ixement, la
qual cosa pe l-met un procés més adequa t d'acollida i d'acompanyament.
Ce rtament l'atenció pastoral haurà d'acomodar-se a ls casos,
ja que es pot tractar del bateig del primer fill o de pa res que ja
han vingut per a altres bateigs. En aques t darrer ca s, s'ha urà de
tenir en compte la participació en la vida de la comunitat a partir de la da rrera trobada, i el camí fet com a família cristiana i
amb referència a l'Església . Mes de cara a això ens manca una
pastoral postbaptismal.
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També hi ha pares que no bategen aHegant que el nen quan
sigui gran i tingui ús de raó ja decidirà. Cal pensar quina ha de
ser l'actitud de la parròquia davant aquests pares i el nen no batejat, membres tanmateix d'una família que es diu cristiana.
La riquesa està en el do de la fe que ens arriba pel bateig, per
al nostre bé i el de tota la humanita t. La preocupació a Lleida,
com pertot arreu, és fer el bateig ben fet. Volem fer sentir i viure el goig de ser Església.
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SENTIT DEL BATEIG
DELS NOSTRES FILLS
JOSEP MONTFORT - ISABEL SUBIRANA
GUILLEM BALLAZ - M.' ÀNGELS BOGUNYÀ

La introducció que adjuntem va ser llegida el dia de la celebració del bateig dels nos tres fills. Som dues parelles que hem
decidit fer aquesta opció després d'un llarg període de temps de
refredamen t religiós. Pe r altra banda, els nostres fills d'un, tres,
quatre i cinc anys d'edat eren protagonistes d'un cerimonial que
d'alguna manera havíem d'intentar fer-los el més ente nedor po·
sible. Tot plegat va produir que vegéssim necessari fer un comentari del motius que ens ha vien portat a fer aquest p as i va durnos a una celebració una mica «heterodoxa» en la forma per tal
d'adaptar-la al nostre cas concret.
Així doncs, seguint bàsicament el ritual establert, vàren escollir lectures adeq uades per a ressaltar la fe com element essencial del sagrament del baptisme i quant als ritus, a part el de
l'aigua, per mitjà de l'ex plicació d'un con te molt entenedor pels
infants, vàrem introduir- la idea de ]a llUTIl que es ma terialitza f'ncenent e ls ciris, i la vestidura blanca va consistir en unes samarretes pintades amb motius escollits pels propi nens.

Quant a la idea pròpia del ba teig, difícil de ser assimilada per
la quitxalla, la vàrem resumir d'una manera senzi1la, i els vàrem
explicar que el nen Jesús del pessebre, que ja coneixien, quan
va ser gran tenia una colla d'amics, i anaven lols plegats pe ls per
bles dient a la gent la manera de ser bo. To ts els que volien serho, els batejaven, i així passaven a ser de la colla de J esús. Els
pares que som també de la colla de Jesús volem que vosaltres
també ho sigueu, per a estar tots plegats en el mate ix grup. I per
això us bategem . I sembla que tots ho varen entendre força b ¿,
menys el n en d'un any, naturalment.
El bateig dels nostres filis

Després d'un llarg procés de maduració, avui decidim batejar
els nostres fills . Aquesta decisió la fem ben conscients del que
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comporta, i per mitjà d 'ella afe rmem el nostre des ig de recomençar un camí de recerca de la fe, a través del guia tge de CrisI.
Els nostres iti neraris personals ben segur que no ban estat
pas iguals; cada u de nosaltres a l llarg de la vida hem estat més
o menys interessats pel fet reügiós i hem passat per etapes de
més o me nys identificació. Però tenim en comú un refredament
progress iu que he m anat adquirint d'una manera paulatina i que
ens ha portat a una s ituació indefi nida i amorfa, que no duu enll oc, i que en veritat tampoc no refl ec teix l'estat verit ab le del

nostre esperit. També hi ha contribtÜt veurc'ns abocats a una vida plena d'ocupacions que obliga a moltes hores de dedicació. en
detrinlcnl d'uns espais de temps per a la l"cflexi6 personal. Tol
plegat ha produït, doncs , l'afeblime nt i ajomament de la nostra
vida espi ri tual.
La casualita t féu, però, que un bon dia les dues parelles poséssim en comú les nostres inquietuds, i vàrem considerar que calia
fe r quelcom per sortir de l'estat am bigu en què e ns trobàvem .
Calia recomençar. Els nostres esperits eren encara sensibles a l
fet re ligiós, i d'alguna manera havíem de trobar e l camí d'aproxj,
mació a la fe. Afirmar J esús, buscar el que és essencial e n les
seves ensenyances, in tentar viure segons e l seu estil , no perdre
mai l'esperança en un demà millor, valorar, estimar, etc. són en
definitiva elements prou motivadors pe r a engegar. La idea és
e ngrescadora, però im pli ca també una certa temença per les ex igències que l'aventura comporta. No sabem fins on arribarem, ni
tan sol.s si serem capaços de mantenjr e l nostre compromís. El
camí no és fàcil. Però avui estem decidits a començar.
El bateig que al'a celebrem, tanmateix, és abans que res una
festa; una festa per als nostres infants, que són els veritables protagon istes de la diada. Per a ells avu i s'escau quelcom de diferent.
Ben segur que no entenen massa bé tot e l que això significa, ni
potser el que estem fent. Però capten que nosaltres estem con·
tents, i que alguna cosa extraordinària estem vivint, i d'alguna
manera segurament estan intujnt la vivència que el ritual entranya.
El bateig és una afirmació de la vida, de l'esperança, de la valentia, de la pau, de la joia de viure, del treballar contents, del
sacrifici silent, del goig d 'estimar, del fer camí agermana ts; en
definitiva, és renéixe r en l'esperit.
El bateig comporta el comprom ís dels pares per l'educació religiosa dels infan ts. es per a ixò que hem decidit fer-ho quan hem
assumit que estem disposats a realitzar-ho. tS precisament aquest
aspecte el que fa de pon t entre el nostre desig i el de fer-lo participar als nens, fonent e n una sola voluntat el compromís d'cdu-

26

car-Jas amb e l compromís d 'educa r-nos. Per a ixò aq uest bate ig és
una mica també e l nos tre bateig, en tene nt-lo no com el fin a l d'un
procés que un a vegada realitzat està acomplert, s inó com a punt
de pa rtida vers la fe, i a través de la fe.
El ritual de l baptisme, com tot ritu a l, exterioritza d'una manera grà fica un s a nhels que neixen a l'Íntim de cada ser. E ls rituals, malgra t que sovint se' ls menysvalora, po rten una riqu esa d'imatges que se rveix per a fer palesa un a voluntat d 'a firmació, i fan ensems extraordinari a llò qu e passa ri a desapercebut
i com indiferent. Per a ixò els utilitzem, i ens serveixe n en moment s com aques t. L'aigua, font de vida, i e l foc , eleme nt purificado r , s imbolitzen perfectame nt aq ues tes idees.
Pe r acabar, direm que hem e legit com a padrins e ls nos tres
respectius pares, seguint a ixí un a tra di c ió molt arrelada. En bona
lò gica, seri e n més adients pe l"SOneS m és joves, donada la fun ció
de supl ència que comporta se r padrí: però de fe t els avis són sempre uns segons pares, i seran e ls primers a socórrer e ls infan ts
en cas de necessitat; ta mbé som coneixedors de la Hlus ió que deu
fer-Jas ser-ne, i vole m re tre'ls ho menatge d'es tima i agraïm ent.

27

BAPTISME A L' ADOLESCÈNCIA
JOAN JOSEP MONTOLIU

AMÀLlA ANDRADE

Plantejament inicia l: respectar la llibertat
So m una fam ília que intenla seguir els camins del Crist dins
l'Església. Ho diem d'entrada perquè no sempre e ns hem considerat aixÍ.
Tant el pare com la mare provenim de moviments obrers cristians. Ens vàrem casa r a l'estiu de l'any 68 conscients que fèiem
un pa s important en el nostre compromís con junt de servei a la

lluita de la classe obrera dins l'Església.
En aq ue lls moments de militància iHusionada. i una mica idea]ilzada, vàrem prendre una decisió important: s i Déu ens donava
fill s els educaríem en la màxima llibertat fins i tot e n matèria religiosa. La seva formació religiosa, la basaríem més en actituds
que en formulismes i ritualismes. l quan fossin grans (dels IS als
20 anys. pensàvem nosaltres aleshores) , ja prendrien lliurement la
decis ió de batejar-se o no, si es veien en condicions d'ésser fidels
al compromís cris tià.
La nostra pos tura s'enfrontava amb ci cos tum tradicional i , 'à,rem tenir alguna dificultat perquè fos acceptada per familiars i
amics, Pe rò estàvem convençuts que era l'únic.:'1 resposta que podíem donar a la poca qualitat de vida cristiana compromesa que
s 'evidenciava entre tants consumidors de sagraments dins l'Església .
L'educació cris tiana dels nostret; fi lls dins la ralllília es va
complicar pel m ateix procés nostre personal, ja que la nostra fe
i la m ilitància poUtica van entrar en contradicció, fins al punt que
una llarga temporada no ens consideràvem membres de l'Església. L'intent, però, d'iniciar els nostres fills en unes actituds cristianes al si de la família, el vam tenir present en tot moment.
Aix.í quan la reflexió de les nostres experiències ens va dur una
altra vegada a re trobar-nos amb la comunitat de creients i a collaborar en les tasques parroquials, els nostres fills, dos d'ells ja
adolescents, no hi van veure cap trencament s inó la continuïtat lògica d'un procés.
El matrimoni pertanyem a un grup parroq uial de catequesi
d'adults i els nens van a una escola pública on no reben educació
religiosa.
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El cam í ca p al bateig
La decisió de batejar-se els dos fills adolescents va sortir d'eUs
mateixos arran del fet que molts companys de l'escola i del barri
feien la primera comunió.
Un dia ens van fer aquesta pregunta: «¿Per què tants nens que
a casa seva no creuen en Jesuc ri st (an la primera comunió, i no s~
~ ltres. que sí que c reiem, no la fem?
Ells ja sabien els dos motius que ens havien fet posposar el
seLl ba ptis me i les difere nts respostes que e ls donàvem (haurien
de ser més adults, calia que fessin abans tots els cursos de cate·

q ues i que havia programat la parròquia, convindria que coneguessin altres opcions religioses ... ), pe rò ho conside raven més ex-

cuses que arguments i continuaven demanant el baptisme a fi de
poder participar plenament en la comunitat de creients i e n les
seves celebracions eucarístiques , a les quals freqüentment assistien.
Aix í, doncs, al llarg del cur s passa t, 1980-81, van començar a
p repar a r-se per rebre el bap tis me en la Festa de Pasqua.
Els pares vàrem discutir en el gru p de catequesi d'adults tot
e l procés que ens va fer avançar l'edat .ideal» perquè els nostres
fill s es bategessin .
La preparació personal dels nens es va fe r a tres nivell s: a la
cateques i parroquial; a la família, o n vam preparar la fes ta del
compromís púb1ic de ser cristians ; i amb els padrins , to ts ells

memb.-es del grup de catequesi d'adults dels pares, amb els qual s
es van vincular.

Cap dels tres nivells, tots n'érem conscients, no acabava amb
el bateig , ans al contrari, aquest va esdevenir un fet dinamitzador

del múltiple procés de catequització.

Balanç
Reflexionan t sobre tota aquesta experiència concloem el següent:
De les dues pretensions inicials, l'educació dels nostres fi Us en
la ll iberta t, i la voluntat d'evi tar, en el que depèn de nosaltres,

la massificació dels sagraments, la primera, la considerem realitzada a mitges, ja que els nens, per part nostra, no s'han sentit
coaccionats gens ni mica, pero, la pressió social a partir de les
primeres comunions de la majoria dels companys, els va deixar

amb total llibertat?
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Quant a la nostra aportació de cara a donar senlil i conti ngut
als sagraments , veiem que de ben poca cosa ha servi t. Tothom qui

ho va saber ho va aprovar, ningú no va gosar fer cap críti ca, però
cap pare no ha deixat de batejar els seus fills després d'assabentar-se'n, tot i confessar que això seria l'ideaL
A pesar de tot, l'experiència la considerem positiva: els nos Ires
fi lls seran tota la vida conscients que els seus pares han actuat
en consciència no obligant-los a prendre una decisió tan important, i sempre els quedarà el memorable record d'aquella Vetlla
Pasqual en què públicament es van comprometre a viure com a
cristians. Tant és així, que estem disposats a fer el mateix amb
els germans més petit s.

30

NO HAN ESTAT BATEJADES
IGNASI RIERA

Allunyats, des de feia anys i per camins força dife"en ts, de le,
pràctiques que qualifiquen la inserció d'un creien t en la comuni·

tat cristiana, e l no-bateig de la pelita de casa, ara fa quatre anys
i escaig, no va plantejar cap me na de problema teòric. Les famÍ-

lies respecti ves (avis i àvies). gent d'una pràctica més que dom inica l, no es va n es tranyar d'una solució que e lls no compa rt ie n. Sabien (i aques ta és una feina prèvia complexa, plena de girago nses,

que sempre lens la temptac ió de solucionar per la via dels ocultaments, dels s ilencis, de les mitges veri tats, o sigui, de les mentides més freq üen ts i més subtils) quina era la nos tra ac titud da·
vant el do gratuït de la fe, d'on ens sentíem exclosos si bé conser-

vàvem exceHcnts re lacions am b cre ients d'una inq üestionable honesteda t. El raonamen t e ra tòpic : «ja tindrà temps de decidir, de
gran .... ( Els dubtes vénen només de si, de veritat, comptarà a mb
e le me nts d'informació suficient, objectiva, en un clima d'objecti va
impac iè ncia per resoldre els inte rrogants sobre el senti t de la nos·
tra vida.)
La gran, set anys més gran, va haver de superar - pel fet de
no estar batejada- problemes anguniosos (per a una c riatura)
sorgits, precisamen t, d'on menys ens ho hauríem pogut esperar:
dels companys de classe (un grupet concretíssim). La his tò ria va
començar als se t anys : «s i no es las bautizada eres como una gi.
tanilla», l'amoïn aven, amb pers is tència, les filles d'una ca teq uista
( i a lho ra memb re d'un pa rtit d'esquerres). La gran va pa tir molt.
¿ Quina relació hi havia e ntre el sagrament i un grup tan respectab le com d'adscripció ma rgina l? La gran, e n general persona de
poques paraules i més aviat seden tària, ho va remoure tot fins
aconseguir parlar amb l'arxipres t de la ciutat (per a una nena de
set anys a ixò vol ia dir e l «cape llà de més grad uació, e l que mana
més:. de la parròquia loca l). La conve rsa-so pa 1- amb el rec tor va
tranquiHitzar la nena, segura que el fet de no estar batejada no la
marg inava dc la societat esco lar.
Potser el prob lema se'ns ha planteja t més tard , i pe r un camí
paradoxal: el de saber com, des de fora de la fe, comentem a les
fill es les viciss ituds de l'any litúrgic, les pàgi nes fona mentals del
Credo cris tià, indi spensables pe r als ci utadans d'un pafs o n la
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cultu ra religiosa és el fil vertebrador de tots els enigmes (i són
tants!) . ~s a dir: el problema que se'ns planteja és un problema
cultural, de etidàctica no de la fe sinó de la visió cultural que
aquesta fe ha ajuda t a configurar.
E ns sabem, tanmateix, un cas especial: d'altres, des d'una ac;..
titud religiosa semblant, s'han vist m és forçat s (per pares, sogres,
germans .. . o bé per l'argument cínic de etil': . no t'hi capfiquis,
tot resulta més senzill , casa't per l'E sglésia, bateja els fills, tu rai,
que no creus .... ), actitud que jo impugnaria per una raó fona ·
mental: crec en la bona fe de molts veritables creients i em sem·
bla un insult això de jugar amb la identitat de qui creu en tot
allò que el signe sensible del sagrament representa més enllà dels
sentits.
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CELEBRACiÓ DEL BAPTISME
EXPERIÈNCIES I REFLEXIONS
JOSEP M .' ROVIRA BELLOSO

Aclameu el Senyo r, arreu de la terra,
doneu culte al Senyor amb canls de t esla,
entreu davant d'ell amb crits d'alegria.
Reconeixeu que el Senyo r és Déu,
que és el nostre creador i que som. seus,
som el seu Poble i el ramal que ell paslura.
(Salm 100, 1-3)

En el misleri de la Trinilal
hi ha Ires tonls per a l'Església.
L'ànima del creien I desilja aquesles tonls,
les desilja l'ànima del balejat, i diu:
. Tol jo tinc set de Déu.,
que és UPUl tant d'aigua viva.
(Sant JERONI, Homilia sobre el salm 41,
adreçada als neòfits: CCL 78,542-544)
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Els darre rs sis anys he celebrat més de 450 ba teigs, a causa
del repartiment de les tasques pas torals a la parròq ui a on ajudo .

Deixa r de refl exionar sobre aquest fet fóra, pe r a mi, quelcom de
be n estrany. Això em pot senrir de justificant pel fet d'abordar

un tema que, segurament , pertoca a ls pasto ralistes i als pastors.
Penso que el justificant inicial es convertirà en justificació com·
pleta si deixo en clar dues coses. La primera , que aquestes refl exions no pretenen passar d'un primer esboç : s imples apunts de

ca rnet. Segona, que procuraré respectar amb tota cura el doble
nivell en què aques tes notes se s ituen: el ni ve ll narratiu, d'unes
experiències pastorals, i el nivell t eològic, q ue intenta llegir el
significa t del sagrament del Baptis me a partir de la seva cele·
bració.

I. l 'EXPERltNCIA PASTORAL

la gent
e.s treballadora en la seva immensa majoria, amb ci tant per
cen t corresponent d'aturats. Aproximadam ent un 10 % són de

raça gi tana. o són, en general , gent de missa . Ni ve ll de cultura
religiosa molt poc elevat. En una gran majoria, ínfim.
~s difícil saber exactament què pensen les diverses persones
que demanen el bateig. Probableme nt el seu sen tir no coincideix
del tot ni am b les facècies que se solen comentar en els bars a
propòsit de «ruixar el nen . , ni amb el que la gent e ns diu al des·
patx. Segurament mollfssims pares bategen per tradició.
Amb això no està tot dit. Aquesta tradició ¿conté elemen ts
oberts o emparentats amb la fe ? N'assenyalaria aq uests:
a) un sentit de joia i/ o d'acció de gràcies a Déu per haver
tingut un infant;
b) una creença, més O menys formada, en Déu·creador, amb
qui es relaciona el fet de la vida. Escassa referència cristològica.
c) un desig (difícil de valorar q uan t a la intensitat i al con·
tingut) que l'infant t ingui la religió dels seus predecessors.
La referència al simbolisme pasqual del bateig -immersió en
la mort i en la Vida de Crist- no surt de pri mer antuvi. Queda
reservada a la preparació catequètica o a la celeb ració.
Semblen haver dismimiit les aBusions de t ipus màgic o suo
pers ticiós. com per exemple: «¿què li passarà si no el bategem?»;
«ba tegem·lo per tal que es posi bo »...
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Avui , més que coacció de tipus polí t ico~ s ocial, o b se l~vo un cert
sentime nt de «necess itat» o d'«inevitabilita t». Sembla que no es
pugui fer d'a ltra m a nera: e l m és natural del món és batejar.
(Així qu an un nen s'ha fe t gra nde t - dos o tres anys-, llurs pares no diuen pas: «No el volíem batejar», s inó: «Ens ha anat
p assant el temps. Sempre volíem fer-ho, però ens n'he m anat
descuidant, per tal causa o per tal a ltra • .)
El tara nnà dels pares generalment és d'alegri a. En a lgun cas ,
d'una certa indiferència, perq uè la duresa de la vida els ha fet
m esell s enfront de les penes i les j oies qu e presenta. Els pares
de manen el ba teig i es disposen a cel ebra r~1 0 com aque ll que pre·
veu una fes ta fam iliar, més que no pas com un simple tràmit.
Això no és contradictori amb el caràcter gairebé inevitable d'aqu esta fes ta del ba teig, a l qu al aNuclia abans. Tamb l'arrib ada
del Nadal és ineluc table, però és festa al capdava ll .

La preparació

A la parròquia hem o pta t per un tipus de preparació senzill
i curt. Raons : l'escàs nive ll de cultura humana i religiosa fa que
la gent no estigui avesada a ca tequesis llargues o compl icades;
a més, hi compta la manca de persones que es puguin ded icar a
la tasca preparatòria.
En compe nsació, sembla que la preparació ha de co sistir -val
gui la r edundància- a preparar la celebració: preparar-la amb
uns mfninls de fe i de par ticipació religiosa. Preparació i celebració han de ser dues magnituds homogènies . Sembla contraproduent establir una heterogeneïta t consistent en una preparació estrictamen t doctrinal i llarga (per a la qual els subjectes no mos·
tren cap receptivitat) i una celebració poc cuidada, ga irebé fe ta
com un ac te a part de la preparació.
La preparació con sisteix en: a) la r ebuda dels pares i la inscripció; b) una conversa prèvia de contingut humà i reli giós; e)
una visita a la família (que augmenta el coneixement mutu i la preparació).
En aquests actes es procura que quedi clar:
a) El significat de batejar un fill: ocasió d'acció de gràcies
a Déu; manifestació de l'amor de Déu qu e el fa fill se u; compromís dels pares i padrins : se'ls fa n otar llur r espo nsabilita t que
consistirà a educar ¡'infant en la fe i en els valors cristians. Aquesta educació és la q ue ha de posar un fo nam en t en la vída de l'in-
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fant. Aquest fonament és la fe, en tesa com una forma de viure
seguint Jesucrist. Per això, per tal de viure com Jesús, cald rà ensenyar el Pare Nostre al nen, ja que ai.xí pregarà i Uoarà Déu , el
Pare, tal com Jesús ens ensenyà; caldrà també despertar en l'infant aquells sentiments i maneres de fer que est igu in d'acord amb
la justícia i amb l'amor amb què Crist estimà.
b) El significat de la mateixa celebració. Procurem explicarIa com una reunió on els assistents preguen; on escolten l'Evan·
geli de N. S. Jesucrist; on es fa l'esmentat compromís (promeses
del Baptisme); i on té lloc tot el procés de l'acció simbòlica.
La celebració és, en definitiva, la manifestació sacramental de
l'amor de Déu que fa fi ll s seus cls batejats, tot unint-los a la
vida de Crist. En efecte, els símbols -especialment l'aigua- representen la donació de la vida divin a: de l'aigua se'n surt net,
renovellat i alegre, amb la vida de Crist.
Hem insinuat que, en les converses preparatòries , no pregun·
tem d'entrada sobre la qualitat cristològico-pasqual de la fe dels
pares. Això enravenaria la conversa. Procurem partir de }'expe·
r iència que viu la gen t: de la seva alegria pel fill nat; del fet que
ells també consideren bo pregar de tant en tant o donar gràcies
a Déu ; dels costums viscuts en llur poble d'origen; de la necessitat que tenen els nens d'un acolliment familiar educatiu i formador davant del món tan fred i disgregador. . La dimensió pasqual de la fe surt tot explicant els símbols bàsics de la inició cristiana: especialment l'aigua i la llum. Noteu que aquests elements
simbòlics són, d'entrada i en ells mateixos, expressius per a tothom. Ara, es tracta de fer veure la seva dimensió cristològica : re·
presenten el que Crist fe ia amb els seus amics. Ell els iHuminava,
els comunicava el seu Esperit de veri tat i d'amor, els donava ]a
seva pròpia vida.

La celebració

He notat que la preparació només queda completada pel fet
mateix de la celebració. Això m 'ha fet recordar el vell afo risme
escolàs tic : «La "forma" és la darrera "disposició" amb la qual
es p repara el subjecte». La plenitud de la preparació per al Baptisme és una celebració senzilla, pausada, significativa:
a) perquè àdhuc la gent de poca formació religiosa i cultural
-poc propensa a rebre massa explicacioDs- prega de gust amb
el salm 23, el del Bon Pastor, precedit d'una breu monició i re36

citat sem pre pe r un dels assistents; prega de gust amb el Parenos tre final, dit pels grans i pels pe tits com una mostra viva qth.!
un dia caldrà que el batejat aprengu i també aquesta pregària i la
di gui incorporat a la fraternitat dels fi lls de Déu;
b) pe rquè la celebració de l Baptisme té aquell punt d 'alegria
fam iliar i cristiana, fruït del misteri de Déu que es dóna inicial·
ment com una promesa que ja comença a ser realita t. Si es pot
aconseguir un mínim de silenci recepti u, no passa inadvertida la
constitució d 'aquest àmbit comunita ri en el qual Déu és la tent i
fam il iar. Per aconseguir aquest s ilenci hem decid it no batejar
ju nts més de tres nens.
El Ritual és e l fo nament i la guia de la celebració. E ll ma teix
suggereix els momen ts de flex ib il ita t quan diu, p. ex., en el Ritu
d'acolliment: «Ho po t d ir amb les paraules següen ts O amb altres d 'espontànies> (Bateig dels infant s, Edi torial Balmes-Publicac ions de l'Abadia de Montserrat, Barna, 1970, p. 32). L'ideal fo ra
que a quell q u i preside ix la celebració possefs a fons e l Ri tual : tant
p el que fa a l'estmctura de l bateig, la qual farem palesa a ls participants e n la mesura e n què l'haguem fe ta nostra, com pel que
fa a les fó rmules i pregàries.
He copiat sovin t ta nt l'est wctura del ba te ig com les diverses
oracions i fórmu les , pe r tal de fer-les meves i de retenir-les e n
q uant és possible. Pe rquè l'he te rogene ita t dels assiste nts (petits
i grans, pares un xic mudats j e mocionats i veTo s disposa ts a una
certa tabola folklòrica) no perme t en ocasions la lectu ra impersona l de les fò r mules i p regàries, com si el Ritual fos t/n tex!
a recit ar i no pas e l fonament i l'ins tru ment d'una co municació
de pregària i de fe.
Juntament am b aquest crite ri , el sentit comú eclesial me'n dicta un al tre , derivat de l'ante rior: L'ideal és que e ls participants
reb in, copsin i - a poder ser- entenguin fins on és possib le el
s ign ificat de les pa ra ules i dels elements simbòlics. Aquesta és la
f inali ta t «espiri tual. de la celebl"ació. (La finalitat estrictame nt sac ramental, ja he dit que e ra la manifestació i comunicació efect iva cie l'amor de Déu que fa fi lls seus e ls batejats).
Amb això no vull establi r un crite ri p urista , en el sen tit que
to tes les parat/les, gestos i sfmbols h agin de ser en tesos i comp resos pels assistents. Una ta l radicalització empetitiria o desconeixeria el mis te ri la tent i inabastab le a què he aHudi!. Ben dife re nt d'aquest rad icalisme u lt rancer i literal és, però, la pretensió q ue els pa rticipa nts copsin a l màxim la significació del
conjunt i de les par ts de la celeb ració.
Aquest crite ri m'ha portat de vegades - propter rudio res, en
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atenció als poc iHustrats. sigui dit amb tota serie tat- a ome trE:
la primera unció (omissió permesa pel mateix Rit ual, o. C., p. 44),
així com la primera lectura, en aquells casos en què la intuïció fa
preveure'n una inteHecció nuBa. Una alt ra llicència, de la qual
demano pe rdó públicament, ha consisti t a escurçar lleument, en
e ls mateixos casos i per les mateixes raons, ] a incomparablement
bella (encara que un xic . muslrada.) invocació a Déu sobre l'ai·
gua.

L'estructura del ritual
En compensació, haig de dir que segueixo planerame nt la m ar·
xa del Ritua l, accentuan t molt la seva estructura . Sense cap pretensió cientJfica, vull presen tar aquesta estructura tal com la in·
tento fer palesa :
Acollim ent (i senyal de la cre u sobre l'infant).
Pregàries i lectures (lit úrgia de la Paraula)
- primera lectura (si n'hi ha):
Rm 6,3; o bé Ef 4, 1·6; O bé IC 12, 12-13;
- Salm 23;
- evangeli :
o bé: «deixeu que e ls infants vinguin a mi»,
o bé el de la fes tivitat litúrgica corresponent;
- b reu homilia, en la qual es toquen els pun ts (o alguns dels
punts) indicats en la preparació;
- pregària dels fidels:
insistir a pregar per l'infant, per la pau del món, etc.;
- oració d'exorcisme.
III. Litúrgia del sagrament
- oració a Déu sobre l'aigua;
- prom eses del baptisme;
- professió de la fe (que és la fe de l'Església) ;
I.

n.

-

ELS S h IBOLS :

l'a igua;
l a unció amb l'oli;

el vestit blanc;
la llum.

IV. Conclus ió. El Parenos tre. La Benedicció.
La importància de l'acció simbòlica -el relleu intuïtiu que ha
de tenir- m'es timo més comentar-la tot seguit en les reflexions.
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Il . ALGUN ES BREUS REFLEXIONS TEOLÒGIQUES
El do de Dé u e n la comuni ta t
La celebració del Baptisme -sagrament de la fe- ens posa a
l'a bas t un fet important i gra tuït: la m anifes tació de Déu santificador en la com unitat, i -respectivament- la formació, ni que
sigui inicial i fugaç, d'una comunitat capaç de lloar Déu-q ue-es-dóna
(. Deus sese dans.).

Aquesta realitat, malgra t que jo ara l'ex pressi en termes teològics, no és lluny de la percepció de la gent per senzilla que sigui : e lls s'h an rcunit pe r donar gràcies a Déu -gaireb per a oferir-li el fill per ta l que esdevingui fill de Déu- i d'al guna manera
perceben, a través de la paraula i de ¡'acció simbò lica, la benevolença de Déu envers aqu cll infant concret que ell s han en·
ge ndrat.
Crec que aquesta percepció és primària; concorda a m és amb

la fina litat primària del sagrament que consisteix a palesar

j

co·

municar l'amor i la vida de Déu a ls homes fràgils i pecadors.
Aq uesta percepció popular i aq uesta rea litat o final ita t primària
del sagrament són m és fonamen tals q ue la vinculació jurídica d~
l'infant a. l'autorita t eclesia l. En tot cas, a ques t darre r vessant
és percebut de la següent forma: els pares voldrien que el nen
formés part dels que són de J esucrist, de la família de la qual
ell és el P rimogèni t e ntre m olts germans.
En definitiva, i davan t la llibertat futura de l'infant, l'Església
c rec que ha de presentar·se sempre com el que és : com una so.
cietat de lli ure adh esió, di t en termes també jurídics.
l!s basant-me e n aquestes real itats elementa ls que el bapti sme
d'infants no sc'm presenta com una objecció a la meva consciència. AI contrari: és com dipositar en l'infant una llavo r ; no pas
un fet de vinculació juríd ica més enllà de les possibi litats de l'i nfant .

Sobre el simbolis me sacramental
En el sagrament es posa de manifest i es realitza, a través de
la para ula i de l'acció simbò lica, allò mate ix que J esucrist m an ifes tava i realitzava quan, en la plen itud de la vida pròp ia del resuscitat, estava a l mi g de la comunitat i comunicava el seu E sperit Sa nt (vegeu Lc 24,36; Jo 20, 19-22) .
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De la paraula se n'ha parlat a baslament.
Sobre l'acció simbòlica voldria fer les següen t.s anotacions:
J. Els símbols no són pures iHustracions plàs tiques d'una
doctrina, sinó representació elecliva de la donació dels dons de
Déu. ¿Màgia ? De cap manera. D es del punt de vista alllropològic
caldria repetir que els símbols tenen la virtualitat de fer present
un passa t (com a memorial entra nyable) i d'anticipar el futur promès (talment com la mostra d'afecle és una afirmació d 'un futur
de fidelitat i d 'amor). Des del punt de visia leologal, tot evocant
un llenguatge usat per cerIS li turgistes, caldria dir que a ixí com
a nosalt res ens és donal de «jugar» amb els símbols que indiquen
la comunicadó dels dons de Déu, i això és cert, s'ha d'afegir que
Déu mateix vol jugar amb Iol el joc de l'acció simbòlica de laI
manera que allò que representem no és res més -ni res menysque la visibi lital de l'au lodonació del Déu de to ta gràcia.
2. L'Escriptura i el Ritual assenyalen, entre altres, les ."güents sign ificacions «cristianes» de l'aigua, que exposo -al meu
parer- segons l'ordre de menys a més dificultal d 'inteHecció:
- l'aigua com a fon t de la vida. E.s el binomi «aigua» /« Esperit». Podríem dir: l'amor de Déu es vessa sobre d'aquest infant;
- el bany d'immersió renovellador: l'infant és immergit e n la
mort i en la vida de Crist, per tal de sorgir com a nova criatura.
Hom pot contemplar l'ambivalència ben natu ral de l'aigua com a
mort/ sepulcre i com a vida/ naixement. La li teratura, en particular la lirica, en va plena, d'aquesta ambivalència;
- el ma r com a camí d'all iberament en la història del Poble
de Déu;
- el Jordà com a lloc del Baplisme de J esús, Fi ll eSli mat del
Pare, que rep la unció messiànica de l'Esperit San t;
- l'aigua com a signe de la fecundita t de l'Església, Mare del
nou naixement.
Hom pot estar segur que l'aigua - i el mateix es pot dir de la
llum- té per a tota classe de gent quelcom semblant a un «misteri » natural i atraient. Es tracta, com he insinuat ja en la primera part d'aquestes notes, de copsar el significat de l'aigua i de
la llum en relació amb la vida i amb l'acció pasqual de J esucrist.
Allò que és celebrat en el Baptisme és exaclament la noslra fe:
«Hem de creure exactament tal com hem estat batejats --diu sant
Basili- per tal de fer una professió de fe conforme al Baptisme.
I, en virtut de la mateixa lògica, podrem retre glòria a Déu de
manera conforme a la nostra fe » (BASILI, Sur le Saint Espril , Sources chrétiennes, Paris, 1968, XXVII, 67, p . 489) . En el Bapti sme re·
presentem que un home -un nou nat, en el Baptisme d'infants40

~s fill del Pare, i germà de J esús unit al seu cos eclesial, i ungit
pel do de l'Esperit Sant. Aquesta fe és representada visiblement i
és realitzada invisiblement en la concreció del sagrament.
No vol dir que Déu no estimi tots els nens del món. Vol dir
que davant d'aquest nen concret Déu re-presen ta el seu ,,-mor i,

en realitat , l'està estimant i ho creiem.

El bapti s me , una celebració
¿Respon a una moda la insistència que he mostrat a presentar
e l Baptisme com una celebració?
No. Per a sant Agustí, la celebració és e l gènere pròxim en el
qua l s' inscriu e l sagrament. No tota celebració és sagrament : el
Nadal és una celebració perquè en ell és dut a la memòria el fet
del naixemen t del Salvador, i celebrar és precisament commemorar un esdeveniment (de salvació). Però Nadal -sempre segons
sant Agustí- no és un sagrament. Solament quan es tracta d'una
celebració qualificada hi ha sagrament.
Doncs bé, ¿quina és la diferencia especifica que determina la
celebració, fent-ne un sagrament?
La resposta s 'obté - l'obté St. Agustl- anaU tzan t l'esdeveniment de la Pasqua. La Pasqua sí que dóna lloc a un sagramen t
perquè, lot celebrant-la, no solament evoquem en Ja memòria la
mort i la resurrecció de Crist, s inó que represen tem allò que n'hem
d e rebre, de la Pasqua.
Aquesta és la cercada qualificació que converteix la celebració
e n sagramen t: que, en ella, a més de fer-se memòria de l'esdevenime nt, es representin aque ll s dons (pasquals) que n'hem de rebre.
No fa ig més que di r -ga irebé amb les mateixes paraules, potser un x ic més entendedores- allò que serà una cèlebre definició agustin iana del sagrament basada en la celebració. En e lla es
diu, ind irectamen t, que el sagrament és una celebració. I es diu ,
directamen t, a llò que cal per tal que la celebració sigui sacrament al:
«Hi ha sagra ment e n una celebració
quan l'esdeveniment salvífic és commemorat de tal manera
que hom entén que també se signi fica
a llò q ue hem de rebre santame nt>
(Ep. 55, 1-3; CS EL 34, 170-173; PL 33, 204-206).
La infl uència d 'aq uesta definició, molt gran e n l'època carolíngia, es perd -<lissortadament- més ta rd , sob re tot a l'època postridentin a.
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Aplique m aquesta definició al Baptisme. Es tracta d'una celeb ració perquè commemora la Pasqua del Senyor. Pe rò es commemora de tal manera que, en el Baptisme. és significat el do
pasqual per exceHència que hem de rebre: la justificació per la
gràcia de l'Espeli t San t, com a fru it de la mort i de la res ur recció de Crist.
Vet aquí, doncs, pe rquè el Baptisme no sols és celebració sinó
sagrame nt: perquè és la representació o sign ificació visible de la
justificació per la fe (no pas per les obres), real itzada pe r r Esperit que la Pasqua de Jesucrist vol comUniCc1. f .a tots els homes .
Que tot això pot queda r rep rese ntat plenament en el bateig
d'un adult, quan aquest mostra, per la seva paraula de confessió
de fe i pel seu gest de recepció de la gràcia , que la seva consciència es tà lliure i oberta -ben disposada- a identificar-se amb
la Pasqua de J esús i amb el gran do que en prové, és evident.
Però ¿qui negarà que, en l'infant, aquest do, pel que toca a
Déu mateix, pot fer-se semblant a una llavor ? A una realita t p rimicera i gratuïta que és ensems una promesa d'expans ió futura .
~ s el toc de l'amor de Déu a l'infant - la «carfcia>- que haurà
de ser agraId a, ve tllada i cultivada per la comu nita t i per la famíl ia en les quals l'infant està inscrit.
La responsabilitat i l'exigència de l'Església no pot reduir-se .
e n conseq üència, a urgir (i tal vegada a urgir ju rfd icament) la pertinença del batejat al seu fur i a la seva jurisdicció. La responsabilita t i exi gència de la comunitat eclesial (i de la famfli a) haurà de consistir a acollir i a ajudar l'expansió de la tend resa de
l'amo r d iví amb la qual el Pare ha ungi t aquell fill seu. L'Església acollidora - l'Església de la p regà ria i de l'eucaristia, de la
frate rnita t i del servei- és primà ria respecte de l'Església que
vincula jurídicament, vistes les coses en perspectiva de salvació.
El tema del mal del món
Tot això es relaciona amb l'amenaça del mal del món, al qual
no és aliena de cap manera la celebració del Baptisme.
La comunitat - fecunda com l'aigua , lluminosa com la nit de
Pasq ua- és el lloc de l'encontre de l'home (i de l'home-en-projecte) amb el Pare de les llums, el qua l - mitj ançant la Creu de
Jesús- vol fer fora el mal del món i del cor de l'home. Vol fer
fora aquella ambigüitat i aquell pecat que -amunt, amunt de la
històr ia humana- es troba sempre en la interrelació dels homes.
Es troba àdhuc en l'origen de l'aventura humana.
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Vet aqui perquè podem entendre les _promeses del Baptisme»
com la «conscie nciació» que Crist és l'An yell que lleva ci peca t

del món: el pecat personal i el coHectiu, com és ara la guerra.
l'opressió i la degradació humana.
Aquesta tasca, el Vencedor del món l'ha confiada també a qui
ha de continuar la seva missió. Per això, l'Església de Jesucrist
és i ha de ser, en el món, el testimoni del crucificat que estima
que esdevé ple de vida i de glòria.
Barcelona, maig-juliol 1982.
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NOTES PER A UNA RElECTURA
DEL RITUAL DEL BAPTISME
JOSEP URDEI X

Tots e ls rituals, avui dia, ens forneixen de Ics suficient s orientacions, tant Je tipus pastoral con ritual, que cal tenir presents
davant de qua lsevol celebració litúrg:ca. Subratlla re m o recordarem, per tant, aquí e l que e l ritua l del «Ba teig dels infant s. - la
cele bració baptismal més habitua l entre nosaltres- ens indica
amb vi ta a una expressiva litúrgia del baptisme.
Tenin t presen t, d'altra band:t, que se m'ha mdicat que em fi xi,
es pecial me nt, en els punts clau de la celeb ració, passaré per a lt,
perquè d'altres ja hi deuran fer esment, la preparació pastoral
q ue l'ha de precedir a fi que tots els que hi participin ho facin
fructuosa ment.
Fem, doncs, un repàs a la celebració i ja cns anirem trobant
amb els moments més destacables i els més complemen taris en
el CUfS del que podríem denomi nar una celebració a:típica».

Qüestions prèvies

Encara que pugui semblar una qüestió menor, cI nombre de ls
qui han de ser ba tejats és quelcom a tenir present a l'hora de
disposar tot el que afecta la celebració. l això per una raó molt
senzilla: així que ens sembla que el nombre de candidats al baptisme és una mica «elevat» (i la x.ifra entra dins de tot a llò que
en aquest món és relatiu), ja ens sentim disposats a G:s implificar»
el ritual per una banda o altra. Hem pensat si davan t d'aquest cas
no hi ha altres solucions?
En princip i, davant d'una celebració més o menys nombrosa
de baptismes, el que caldrà tenir p resent és el nombre de millistres que convé que hi siguin presen ts. El ritual, prou preveu que
el mjnjstre que presideix el baptisme es veu acompanyat i ajudat
per preveres o diaques en diversos moments de ]a celebració.
Sempre que això sigui possible, doncs, caldria actuar d'aq uesta
manera.
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Enca .-a, a l cos tat d'això, ca ldrà preveure qui realitzarà els di·
\'erSOS 1111/1isl (' ''; .') o serveis necessaris per a la celebració: lectors,

monitors, cantors, acollidors per situar tothom en e1 seu Uoe cor~
responent d ins l'església, e tc.
Si a l'hora d'altres celebracions, l'Eucaristia dominical, per cita r un cas habitual, o la Confirmació, per citar un ca no tan freqüent, tot això, tal com cal, ho tenim present, pe r què no li ho
tenim -sovint- en el moment del baptisme? Encara que suposi
un esforç, sobretot en els llocs on cada diumenge hi ha bateigs,
caldria fe r-lo s i volem que el baptisme aparegui amb la importància que té per a la vida de l'Església.
H i ha e l cas concre t dels lecto rs que mereix una especial atenció. Més d'una vegada es confia als pares o pad,-ins la proclamació de la Sagrada Esc riptura o l'anunci de les peticions de la Pn>
gària de ls fid e ls. I es fa així perquè arri bin a «participar» més de

la celeb,·ació. Si no hi ha altra solució, certamen t que aq uesta
n'és una. Però no pas la més adient. Els pares i padrins és com
a ta ls que parti cipen d'una manera be n especial en e l bap tis me

dels seus fill s o fillols. i!s aq ues t l'aspecte que, pel que fa a ell ,
s'ha de posar de l to t en relle u sense barrejar·hi allres elemen ts.
Per tant , serà convenient que no siguin ells els qui faci n de Iee·
tors, si nó a ltres fide ls. E l més normal (encara que actualment això
pugui semblar massa ideal) és que en les celebracions bap tismals
hi s iguin presents els lectors no rmals de cada parròq ui a. AI cap
i a la fi, aquesta és la seva feina .

Acabem aques t preàmbul assenyalan t allò tan sabut: que abans
de la celebració convé preveure tot el possible perquè ni la im·
provisació ni la rutina facin la seva aparició de manera inoportuna durant e l seu desenrotllam ent .

,II,collimen!
El primer moment de la celebració, l'acol1iment , convé que sigW tan senzill i cordial com expressiu per donar eclesialment la

be nvi nguda a cada un dels alll presents .
Per això l'acolliment té un ritme expressivament creixent. De
primer, la benvinguda a l o thom. Després, una atenció especial als
pares i padrin s, perquè p uguin expressar per què es troben allà i
la im portància que hi donen i que es deriva d'aques t fet. Com a moment culminant, la salu tació als infants q ue ltan de ser batejats

signant els seus fronts amb el senyal de la creu salvadora. Obser·
var el que suposa aquest acolliment, donant·1i un to personalitza·
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dar, serà important per fer que la celebració tingui el seu bon
contex t eclesial des del seu inici.

litúrgia de la Paraula
Totbom ja sap el sentit i la importància de la proclamació de
la Paraula de Déu en to ta celebració sacramental. No caldrà,
doncs, insistir·hi pel que fa al baptisme. Però sl que convé insistir
que convé donar·U tot el relleu que U pertoca.
Sempre que sigui possible, la litúrgia de la Paraula de Déu es
desplegarà amb tota la riquesa de lectures i cants que li és prò'
pia.
Quan això no és possible, recordem el que el ritual assenyala
perquè la Para ula de Déu iHumini el ritu baptismal: es llegirà .
almenys, una perícopa evangèlica que parli del baptisme o de l'a·
tenció de Jesús envers els infants. Però cal tenir presen t que, en
el cas que s'opti per la sola lectu ra evangèlica, el ritua l assenyala

l'oportunitat de llegir dos fragments dels evangelis (els que indica
el ritual són molt breus i es poden complementar de sentit), així
com diu que es poden escoltar asseguts si així es facilita l'atenció
dels oients. Aquests detall s, per petits que semb lin , poden ajudar
a una bona participació de to ts els fidels presents.
Segueix després l'homilia, les característiques de la qual ha."
de ser: «breu, iHustrant els textos llegits i adoctrinant e ls presents perquè aprofundeixin el misteri del baptisme i assumeLxin
més coratjosamen t els deures que se'n de riven, sobretot per als
pa res i pad rins» .
':'5 recomanab le Wl moment de s ile nci des prés de l'homilia i
abans d'iniciar la Pregà ria d els fid els, que té unes característi-

ques especials. A les peticions de la pregària, centrades e n el do
i els fruits del baptisme en els qui han de ser batejats, com tam·
bé en to ts els presents, s'afegeix una breu lle tania dels sant s (que

signifi cativament expressa la comunió de l'Església sencera, ter·
rena i celestial ensems), que es clou amb l'oraci6 de l'exorcisme
que introdueix la unci6 prebaptismal.
Aquesta oració i aques ta unció, que demanen i expressen la

força i la protecció del Senyor envers els escollits que han de re·
bre el baptisme, convé que es realitzin donan t·los el sentit que
tenen i sobretot convé que la unció no siguj omesa només perquè
pugui semblar que hi ha motius per fer-ho . Sobretot, que el ma·
tiu no sigui que no s'ha explicat el sentit que tenen.
~s veritat que el ritual català diu que la unció es po t ometre
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«per raons pastorals (v. gr.: gran nombre dels qu i han de ser batejats)>>. Pe r gran nombre s'ha d'entendre, realmen t, «gran nom·
bre». No convé optar per la facilitat ni minimitzar cada ges t amb
què l'Església "xpressa la soHicitud i la gràcia del Senyor e nvers
e ls qui són conduïts fin s a les fonts baptismal s.
En e ls casos en què pesin prou els motius per suprimir la l1nció, aq ues ta --en e l ritual «per a més d'un infant »- queda substituïda pe r la imposició de la mà damunt de cada infa nt.
Teni nt, doncs, present tot e l que inclou la litúrgia de la Paraula cie Déu, es ve tllarà perquè l'homilia no «s'ho emporti tot., sinó
que sigui un element que doni coherència i cohesió al con junt
d'elements que aquí han d'anar trobant expressió i significació.

Litúrgia del Sagrament
Ni cal dir que aquest és ci moment culminant de la celebració.
La Parau la de Déu i la pregària han disposat els cors dels fidels
perquè així sigu i. Però el desenrotllament del mateix ritu baptismal ha d'ajudar a fe r-ho realitat.
El ritu s'inicia amb la benedicció i invocació de Déu sobre
l'aigua. Fora de l temps pasqual , en què és adient conservar l'aigua
beneïda la Nit de Pasq ua , és bo de beneir l'aigua en cada celebració «per ta l de significar més clarament, amb les paraules dc
la consagració, el mi steri de salvació que l'Església commemora
i proclama». 1:.s la manera més clara d'expressar el sentit que té
l'a igua en el context salvador del baptisme.
Immediatament - així que l'aigua està convenientmen t disposada i abans de procedir al baptisme- es demana als pares i padrins de renunciar al pecat i de fer professió de fe . E.s bo de tenir molt present que aquesta renúncia i aquesta professió de fe
són demanades als pa res i padrins i no p as als a ltres que participen ta mbé en la celebració. Caldria, doncs, que fossin ells sols
qui les fessin, per indicar clarament la seva esp ecffica i responsable vin culació amb els infan ts que seran batejats i en ordre a
l'educació en la fe de la qual fa n professió. Els altres s'uneixen a
e lls e n aquest momen t amb l'assentiment que man ifeste n --com
a cristians que viuen una mateixa comunió en la fe de l'Esglésiaun cop e ls pares i padrins l'han professada davant la comunitat
reunida.
Aquesta p rofessió de fe i la petició formal del baptisme dels
seus infants que fa n cada un dels pares (acompanyats dels padrins) fa n que aq ues t moment de la celebració sigui fo rça m és
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importan t, ritualmen t, que el diàleg d'acollida i per això ca l que
se'ls do ni el relleu que es mereixen per damunt d'aquell.
El baptisme. Moment del tot singular (com podria ser d'altra
manera?) en el conjunt de la celebració. Cal, doncs, que es realitzi amb gran dignitat i expressivitat perquè quedi palès -en l'ordrc de ls gestos simbòlics- que cada batejat «passa» per l'aigua
que regenera o, a lmenys, que l 'ai gua és a bocada damunt d'ell amb
la profussió d'un bany pu ri ficador.
El baptisme va acompanyat d 'uns ritus explanatius, no tots
els quals revesteixen la mateixa significació i importància. El més
característic d'aquests ritus és la unció amb el crisma, símbol expressiu que mani fes ta que els batejats han estat incorporats a un
poblc messiànic, a aquell poble que pa rt icipa de la u nció de Crist
corn a sacerdo t, profeta i rei. A aquest ritu en segueixen h abi tualment dos més, de ti pologia més aviat simbòlica que no pas «catequètica», és a dir, que estan en la línia de donar senzilla visualització d'alguns aspectes propis de la vida nova i de la llum es!' i.
r itual que han rebut e ls batejats: són la imposició del veslil blanc
i e l lliurament del ciri encès. Ja es veu la preeminència qu'e s'ha
de donar a la unció i el sen tit complementari que s'ha de donar
a ls a ltres dos ritus.

Ritus conclusius

La conclu sió de la celebració baptismal s' inicia amb la pregària de l'oració del S enyor feta davant del seu altar. :ts bo de subratllar que es fa així per indicar que els batejats han in iciat un
ca mí -el de la iniciació cristiana-, que prossegui rà amb la Confirm ació, per la qual rebran -amb el do de l'Esperit- el segell
de la vida de fills de Déu a què acaben de néixer, i tindrà el seu
terme e n l'Eucaristia, per Ja qual seran fets plenament cristians
per la comunió amb el Cos de Crist. Aquest Parenostre, doncs, és
tant una pregària per als acabats de batejar com una pregària ritualment expressiva dels vincles existents entre els sagraments
que «ens fan » cristians.
Resta només, un cop recitat el Parenostre, la benedicci6 -amb
una atenció concreta als pares i padrins- i el comiat habitual a
tota celebració li túrgica.
Aquest repàs valoratiu de la celebració baptismal, fet mirant
d'accentuar la manera orgànica com es va desenvolupant tot el
seu conjunt. potser pot haver estat més adient que assenyalar-ne
només «punts clau» deixant els altres a l'ombra.
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D'al tra banda, m 'he cenyit al comentari més es tricte del ritual,
sense esmentar els possibles cants o a ltres formes de participació
dels fidels que poden fer més rica la celebració del baptisme; com
t ampoc no he parlat de la possible tria dels dive rsos textos que
ofereix e l ritual. Pe nso que no es trac tava tant d'indicar models
de celebració com de .recordar les pistes, les motivacions i les
pautes que poden ajudar a cercar un ritme correcte a la celebració baptismal, fent que cada un del s seus elements hi ocu pi el
lloc (i amb l'accent) que li pertoca.
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COM DINAMITZAR
LA CELEBRACiÓ DEL BAPTISME
GENIS SAMPER

No és pas igual fer un ba teig d'uns am ics que haver de fer e ls
bateigs de cada diumenge, o de cada mes, d 'unes famílies que porten l'infant a batejar, però que nosaltres, els ministres del sagrament, no coneixem pas. No hi ha novetat, la comunicació és de fi.
cien t i e ls interessos d'uns i altres no coincideixen. Podem fe r
!'esfOl-ç de refer una catequesi per a pares i padrins i cO Dve rtir-la

en condició indispensable per a l'ad missió al sagrament, per veure si millorem la comunicació; la ge nt sap millor què diu i fa
cara de creure-hi. Podem aplegar famíli es en Ja maleixa situació j
fer ba teigs «comunitaris», que no passen de col-lectius, si no volem abusar dels mots. Fins i tot pod em justificar-nos amb una pastora l que tracta tothom per igual i que simula de fer passar tot hom
pel mateix adreçador.
D'una banda, potser hauríem de trobar la mane ra de [e r que
veritabl ement els baptismes fo ssin actes de la comunitat, j per

l'altra que tota família, o persona, s'hi trobés acollida i acompanyada. Ja sé que és impossible en el nostre temps de presses j
a nonimats de fer el baptisme d'aquesta tarda com si fos el més
important que mai hem fet, encara que ho sigui, i sé també que
ni els capellans ni les comunitats parroquials aguantarien la tens ió que suposa de posar tota "atenció a «aquest » signe sacramental celebrat sobre «aquest» petitó. Ens justificarem amb la manca
de garan ties per a un futur de la fe, a mb la manca de llibertat
del nadó i direm que seria millor retardar el bapti sme fins que e ll
mateix pogués decidir, o sabés què es fa: a la pràctica no anirem
pas darrera els pares perquè bategin i ens acontentarem de fer
dignament els baptismes que s'hagin de fer. Potser sí que farà la
impressió que ho fem millor que abans, i això ens consolarà. Però
continuarem lluny del goig de la mare que posa un fill al món:
l'Església és aquesta mare, i aquest infant l'home que neix al món
de Déu.
Com fer que sigui tota la comunitat qui bateja? Què podem fer
per dinamitzar, personalitzar, aquest baptisme concret? Això és el
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que treb a ll à durant un t rimestre del curs 1980-8 1 un grup d 'alumnes del Centre d'Estudis Pas toral s, i són unes quantes d'aques tes
experiències les que ressenyem en aquest article.

Una comunitat pròxima al món de la gent i a la seva fe
No ca l dir que tot el que es faci perquè e l baptisme no a paregui com un afer clerical serà bo. Ahí, la comunitat hauria d'eslar present en e l moment d'aco l1ir la demanda de baptis me: aquesta feina no ca l que la faci un capellà, ni tampoc l'ha de fe r un
funcionari de despatx qu e es limi ta a a puntar i expl icar com anil'à i què han de fer e ls pares i padrins. L'Església s'ha de manifestar joiosa pel naixement dels fills i ha d'a collir i felicitar, ha
dc posar-se a la d isposició de ls pares, i fins i lot ha de somiar
junt amb e ls pares el demà millor que neix amb aques t infant.
Aques ta aco lli da té un caire i un vessant celeb ra tiu , que va m és
en llà del burocràt ic, i q ue cerca d'expressa r·sc adequadament.
En a lgun s llocs, aques ta aco llida de la comunitat es fa amb la
vis ita de membres, di guem·ne q ualificats, de la comunita t a la
casa del nadó. Pot ser un ges t que s 'agraeix . Però cal absoluta·
ment que es faci dins d'un clima de confiança, i que de cap m a"
nera no pugui ser interpretada com un intent de fi ca r el nas a
casa. S'ha de fer d ins d'un cl ima d istès, i no hauri a de servir per
apuntar dades: no s 'entra a casa de la famíli a del batejat per en·
t erar·se de res, s inó per compartir amb uns pares i pe r acampa·
nyar·tos. Si a ixò no és factible, val m és renunciar a aquesta vi·
sita. Si es fa , i es vol sabel" s i ha anat bé, es pot mesurar cer can t
qui ha parlat més d'a llò seu : s i són els pares, la cosa ha ana t bé;
s i som nosaltres, en podem deduir que encara es tem e n aquella
menta litat que vol qu e «aquesta ge nt vingu i a l'església» i no en
aq ue ll a que voldria fer néixer l'Església en tre aq uesta gent.
Emperò, la com unitat juga un paper el dia del baptisme. Potser sí qu e no és dins de l'euca ristia que s'ha n de celebra r tots els
baptis mes. Però és l'a ssemblea eucarística dom inical la que ha de
viure intensament el bap tis me . I a ixò no és pas tan difícil. Heus
ací algun s suggeriments : d'una manera plàstica. es poden expo·
sar a l'atri de l'església els noms dels qu i avui seran batejats, es
pot guarnir amb flors i iHuminar la pica baptismal; tant a la pregària de fidels, o millor a l'interior de )a pregària euearfstica, es
pot prega ," «nomina tim », pel nom de pi la- pel s infant s que avui
e ns naixeran. I es pot convidar la comunita t n ap legar-se per a l
baptisme ; en el fo ns és perquè la comunitat és convocada que
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el baptisme és comunita ri , i no perquè es bateja més d'un infant
a la vegada.

A la mateixa celebració del baptisme, la comunitat juga el seu
paper d'assemblea aplegada, que celebra pregant, escoltant la paraula, cantant i aclamant, i també fent els ministeris d'acollir i
acompanyar, de proclamar la paraula i fer que la pregària sigui
universal, de manifestar públicament el seu e nga tj ament en
«aquesta fe de l'Església., i de no deixar marxar la família amb
l'infant com si res no e ns hagués passat com a comunitat. Seguir
aquest nou membre i comptar amb ell quan s'aplega l'Església .
En algun lloc, s'aprofita el temps de pasqua per donar senyals
de vida i palesar que els batejats durant l'any són membres de
la comunitat i que aquesta se'n sent solidària. Alguna pa rròqui a.
un dels primers diumenges de pasqua, fa arribar a totes les famílies dels batejats de l'any una lletra pasqual de felicitació, ammdadora de la resurrecció, i convida les famílies a venir, potser
amb més pau que el mateix dia del baptisme, a l'eucaristia domin ical i pasqual. Aquest és un moment preciós per tornar a acollir, i signar e ls infants amb la creu , com a f!es t sovinteja t, per
presentar-los a la comunitat, per beneir-los d'una manera especial, i finalment -per què no- per repartir quatre confits entre
tots en aquest aniversari comunitari de tots els baptismes.
Hi ha una regla pastoral d'or, difícil d'aplicar, però nO per això
menys preciosa. Es tracta de fer el bateig que estem fent com si
fos el més important, i fer-lo a mida. Igualant, igualant, manta vegada hem caigut en un DOU clericalisme posant els «nous» sagraments per damunt de les persones, i fent passar tothom pel «tub • .
De passada, no n'hem trobat ningú digne, fora dels escollits i selectes. Sense voler-ho hem confós fe i cultura, i ens hem trobat
mil10r comunicant amb els que tencn manera de parlar de la fe
amb el nostre mateix llenguatge. Sortosament, no sempre la fe
troba la paraula per ser dita. Abans de tot, toca, don cs, al ministre del sagrament de connectar amb la fe viscuda dels pares que
demanen el baptisme del seu nadó, i de posar-se en la seva pell.
Quasi tot es juga en la primera confrontació entre els pares 1
el capellà. Ja hem dit que uns laics hi podrien fer de pon t. Hi ha
capellan que s'hi coHoquen com a «examinadors. de la fe . Es
com si vinguessin a dir: «I vostès, què en saben de tot això?».
Res o quasi res. Jesús més d'una vegada s'admirà de la fe
trobada en la gent més pobra i sobretot en aquells que no eren
del poble escollit, com el militar de les forces d'ocupació que li
demanava que guarís el minyó (Mt 8,10). Deu ser molt difícil no
judicar la fe, i hauríem d'evitar de continuar fen t-t'ho encara que
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s igui pe r motius més alts. No es trac ta pas ara de tenir la mànega ampla pe r acceptar als sagraments. Només cal ser realista i ac·
ceptar humilme nt de celebrar l'espuma de fe que trobe m, saber·
nos-en admirar, com Jesús quan opta obertament pels pobres i de i·
xa cla r que són ells qui han entès la bona nova de l'evangeli (Mt
li , 25).
l!s bo que hi hagi una ca teques i de «recidatge» del s pares
a bans del ba ptisme del fi l\. No és ge ns realista convocar pare ;
mare d'una família nuclea r obrera a hores de la nit, pe r a dir·los
què han de creure. Ens cal un esforç d'imaginació pas toral pe r
trobar formes més properes a la gent, i més aUunyades del mes·
tratge, per acollir, i acompanyar la fe, d'expressió pobra, O tras·
balsada per uns canvis dels quals la gent no n'ha estat pas respon·
sable. Una vegada més, ca l recordar que la pedagogia de la fe ha
de ten ir present el que és norma! en tota pedagogia i to ta teoria
de la comunicació: la mida és l'altre. Però de vegades ens e n tos·
s ud im a fer e l contrari.
Desgraciadament el baptisme acaba interessant només la pròpia
fa míl ia : pares, avi s. i la mainada. E ls altres cristians no sentim ni
repica r les campanes : ens limitem a veure'ls passar i com fan
festa. l la festa, moltes vegades, no té res a veure, am b la fe ce·
le brada. Tot l'esforç de personalització que en aquestes ratlles pu·
guem suggerir suposa que el subjecte agent és la comunitat i que
aquesta té consciè ncia dara que l'avui i el demà seu i del Regne
es juga en aquest naixement nou per l'aigua del baptisme . Ara
ja podem donar algunes de les idees que van sortir en e l taller, i
no es quedaran en unes quantes coses boniques pels qui tinguin
humor o es vu lguin compli car una celebració, amb el risc de fer
diferències que els seran criticades en nom de l'igualitar isme.

Acoll ir uns coneguts, de casa

En primer lloc (no sé com ho hauria de fer, però ho hauria de
fer), el sacerdot hauria de poder acollir la famflia deixant enten·
dre que són coneguts i de casa. Aqui hi juga un gran pape r el fet
d'adreçar·se a eUs amb naturalitat pel nom del nadó. :Ils descoratjador es tar preguntant com es diu. Fer això significa que no era
esperat de la comunitat. El nom del batejat ha d'iHuminar i fer
viva la comunicació amb els pares en tot el curs de la celebració .
Un rètol bonic donant la benvinguda a en Jordi, la Raquel, en
Miquel, o el que sigui . La introducció dels noms a la lletania dels
san ts, la seva dicció clara a! moment del baptisme, potser fins
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i tot alguna referència a la vida del sant, quan escau, perquè es
vegi que se li ha donat un company pel camí, una presència que
ci fa rà sentir solidari de tots el s qui segu int el Cris t s'han es forçat per viure el Regne, al preu de tala la vida. Avui que l'univers
de ls noi s és força buit, o ple de personatges estranys, pedagògi·
cament és bo ins is tir en les connotacions personalitzants del sant
escoll it. Malauradamen t és massa tard, i e l nom ja és inscrit al
Regist re Civil, però de debò que és ll às tima que un s purs c rite ri s
es tètics o de so, quan no d'esnobisme, primin a l'hora de posar el

nom a to t un fill de Déu.

La sígnacíó
Un a ltre signe inte ressant que pot ajuda r a pe rsona litzar e l bapti sme és la creu i la signaci ó. La creu ampla, oberta i victoriosa
hauria de presidi r lola la celebració. La s ignació, marca amb la
creu, n'hauri a de ser la seva proj ecció personal, un senya l de

vic tòria de la par t del nostre Déu. El nou Ritua l n' ha potenciat
l'ús, lot evita nt-ne e l seu trac tam ent màg ic. Una bo na c reu , acom·
panyada de llums i flors, podria ser al ll oc d'acollida i [el' cami
davan t dels c ri s tians . Pe r fer atenció a la creu es podria cantar
comunitàriament al guna de les aclamacions no gens di fícil s, com
«Victòria, tu regnaràs» o «Salvador del món, salveu·nos» .
Però sobre tot, cal esta r a tents a l ritus de la signació dels infan ts. La mo nició que c i precedeix h;:\lIria de teni r un trac tament
especia l que de ixés clar quin és el senti t de la creu per a l cristià .
~s veritat que el Ritual suposa la s ignació repetida de part del
mini s tre, de ls pares i padrin s. Si no es fa dignament i amb certa
pa usa, pot ser un gest pertorba dor pe r al pe titó, i ma l interpretat pe ls vells c ristians. Caldria evi tar·ne la mu lt ip licació. Cada cas
po t demanar un trac tament dife rent. Pe r exemple, e l mini s tre po·
dna fer una sola creu ampla, tal1ant l'aire sobre el conj unt dels
que es bategen i les mares podrien o ferir els infants de front pe r·
què fossin signats pel pare o pels padrins. La creu ha uria d e pres idir sobretot la infus ió de l'aigua i també la benedicció i l'envia·
ment.

La participació a c tiva dels pares
Els pares haurien de compartir els ministeris de la lectura i de
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la pregà ria amb els altres membres de la comunita t. Les lectures
bíbliques en poden ser bona ocasió. Pe rò també pares O padrins
poden fer una presentació pública, sempre escrita per assegurar·
ne la qualitat, de per què demanen el baptisme dels pe tits: no
és nitra cosa que una nova forma del diàleg inicial . Què demaneu a l'Església de Déu? . Tant la pregària de fidels, com la renovació de les promeses es presten a formes noves més persona lit zades, en les quals les persones es poden expressar i dir quina és
la seva fe , la seva exigència i c i seu projec te amb Déu. Una pre·
gària dels pares demanant el baptisme i la força de viure la fe
troben e l seu lloc tant al moment de la signaci6, com abans de
la infusió de l'a igua , com també un cop rebuda la llum de C,;s!.

Uns signes ben expressius
Tots els signes han de ser ben parlants en la celebració, i el
sagrament del baptisme tradicionalment ha estat pro u ric en sÍnlbols. Aquests han de ser tracta ts e n tota la seva resis tè ncia ma··

terial perquè facin aparèixer el designi salvador sobre aques t petit home. Especial tractament necessita la font de l'aigua i les

a igües vives que s'escolen. Es pecial tractament mereix també la
llu m, e l ciri pasqual i les fl ames;) les mans dels pares. També , s i
escau, ci fet de despullar-se de l'home anterior, vell, i de revesti r-sc d'un altre home, nou. Hi ha a fer to t un es fo rç perquc
aquest s signes s iguin ben expressius: fer córrer l'aigua fresca, i no
aconte ntar-se l'1mb gotetes mesurades, que la llum s igui llum i en
fa ci; que s i s'encén no s igui pe r apagar-la tot seguit. Revestir-se
no és complir l'expedien t amb una caput xe ta, O amb un pUl-i ficadol'. Les coses ben fete s, pe r respecte a les pe rsones.
Hi ha també moviments , o despl açaments , que poden resultar
pe rsonalitzadors . No cal dir que el fet d 'avançar-se per rebre l'aigua bapti s mal no hauria d'assemblar-se gens a aquest a nar j torna r a l mate ix lloc que es dóna a les maternitats quan e ls nadons
han de se r objecte d'alguna cura san itària o higièn ica. Si no fos

trencar massa motlles, potser seria bo que després del ban y baptis mal , e ls pares i padrins passessin a ocupar un lloc nou voltant de l'alta r, on a més és més expressiu el ritu de la llum, com
també e l de la c rismació, i d'llna certa manera to t queda a punt
per orientar l'esguard cap a l'e uca rist ia, com a invit ació a la taula parada.
Finalment , els ri tus de comiat es presten a una bona personalització. Si els infan ts sÓn pocs bé es podrien dipositar sob re el
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mateix altar per a la benedicció: el ri tus és més que expressiu
i prou que se n'adonen els fotògrafs. La benedicció s'ha de fer amb
una bona ex tensió o imposició de mans. Un gest que indiqui que
el celebrant també sent com a cosa pròpia aquestes noves vides
de Déu no hi hauria de mancar: la manera més normal podria ser
ci bes a l front de l'infant, i ben segur que la felicitació efusiva i
l'acompanyament a la sortida dels familiars , lo t plegat enmig d'una bona ac1amació comunitària.

Creat ivitat al servei de l'expressivitat
La comunitat i cadascú ha de trobar el seu lloc. La creativitat,
a partir de la fe , és essencial en la litúrgia de l'Església. L'amor
acaba sempre per troba r la seva expressió renovellada i adequada a mida de l'estimat. El Baptisme, sagrament de fe, ho és també d'amor, i com a tal queda obert no a singularitzacions, sinó
a noves expressions parlants, des del moment que la fe ens assegura que to t el futur es juga en aquest gest de fer néixer de
l'aigua i l'Esperit una creació de Déu.
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A NIVELLS DIFERENTS,
CELEBRACIONS DIFERENTS
SALVADOR BARDULET

La celebració de l baptis me. La llarga pràctica de les celebrac io ns periòdiques baptis m als em va fent arribar al co nvenciment
que el factor que m illor pot assegurar~ne un gra u mínim de reeiximent i de serieta t és l'adaptació a l públic present. l m'afanyo
a dir, perqu è no se 'm tit lli de retardat a descobrir l'evidència, que,
;) part de la distància considerab le que hi h a entre l'evi dència teòrica i la pràctica , la conclusió a què m'ha mena t l'experiènci a comporta un esforç ga irebé esgotador amb la consegüent temptació
d'abandonar esforç i adap tació. Heus aq uí on vo len anar aq uestes
ra t ll es : es pigo lar, d e ls nos tres indrets pastorals, uns sospirs de
retorn a la uniformitat i a les normes, un aba ndó suau de la tasca més cantel luda d'adaptació i un oblit, s i més no p¡"àctic, de
l'he teroge neïtat de les nostres comunitats pel que a nivell s de fe
es refe reix. Heterogeneïta t que q ueda especialment palesa en la
petició del baptisme i en la seva celeb ració.

aüestions pendents , encara
Abans d'aportar e ls fets que m'han mogut a escriure llurs con"
següents reflexions, crec que és bo d'apuntar només unes qües"
tions prèvies , com a s imple recordatori i punt d'arrencada.
H i ha una para ula que en a ltre te mps es feia pesadament rei·
terat iva en qua lsevol reunió de pastoral i que avu i gairebé no
gosem pronunciar: sacramentalització. I aquest no gosa r, penso
que va relacionat amb un sentit no diré de culpabilitat , però sí
d' inca pacitat i d 'i mpo tència per a don a r-hi solució adequada. Després de l'eufòdca i positiva polèmica dels anys setanta, aparentment a lmenys, sembla que hem entrat en via morta. No és pas
aques t c i momen t ni l'intent d'estendre's en aquest punt.
E l fet és que e l bapt isme, especialment el baptisme, toca de
ple aquest afer. I en no haver trobat la solució adequada, segue i.
xen pendents unes qües tions que forçosament s'hauran de tenir
e n compte a l'hora d'un replanteig de la sacramentali tzació p erò
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que, i anan t al te ma proposat, condicionen enormement les nos·
tres celebracions bapti smals exigint l'esforç d'adaptació.
Primer de tot : que e ls subjectes del baptisme siguin nou·natli
O infants. No podem oblidar que es tracta d'una excepció que ha
passat a ser llei. ¿S'ha de donar com a definitivament adquirit i
com a pos itivament avaluable el baptisme d'infants?
Segon: la demanda indiscriminada de bateig. Si potser estem
en trant en una etapa no massiva de demanda, sí que segueix essent indiscriminada quant als motius. Molt vari ats i, a vegades, di·
fícils d'esbrinar.
Molts nivells de fe

Si ja a la comunitat que setmanalment es reuneix hi hem de
constatar diferents nivells de fe, molt més encara als grups cie
famJlies que s'acosten per a la celebració del bateig. Repetint-me:
aquesta hete rogeneïtat forçosament ha de trobar ressò a la celebració amb un esforç d'adaptació. No hl pot haver dues celebracions iguals. Davant e l mosaic de nivells i de motivacions no hi
pot haver uniformitat ni de preparació ni de celebració. D'aquesta
constatació arrenca, doncs, la indefugible, encara que, a la llarga,
cansada, tasca d'adaptació. D'aquesta constatació arrenca també el
fe t d' have r d'abandonar allò que, aIllat de la realitat que tenim ,
definiríem com a millor i com a ideal.

No batejar per Qua resma

Des de la re ixa litúrgica se'ns va insistint i quasi pressionant a
no batejar pe r quaresma i a fer-ho per pasqua o, si més no, pel
temps pasqual. Perfecte. Redescobrir la quaresma com a camí i
alho ra desvetllar la dimensió baptismal de la pasqua. Es el temps
ideal per al baptisme. Qui gosarà negar-ho? Es clar que ho serà
només per a aquell que sàpiga fer el lligam conversió-home vellhome nou-Crist ressuscitat-aigua-llum ...
Per als altres serà una altra llei. I que const i que, mirat des de
la parròquia, no és pas difícil d'arribar a aquesta decisió. Sincerament, massa fàcil. Deixant a part que és amb un cert temor que
m'acostaria a batejar, a la tarda de Pasqua, amb una esglesiada
de gent, amb xerrameca i soroll a dojo, per més que el ciri fos
tot just estrenat i que l'aigua hagués estat beneïda la nit pasqual.
Un ideal a assolir, ben cert. Però no per llei. No oblidem com
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va aCc:'1bar la l1 e i que prohibia celebrar casaments per quaresma.
Ja sé que no entra al tema. Però el mateix diria davant les

pressions a què les primeres comunions es facin durant el temps
pasqual. En les actuals circumstàncies, una missa de primera co-mun ió trenca el clima nonnal de seriositat de ta trobada domini·

cal. Molt més encara, la solemnitat i la participació de la dels
diumenges pasquals.

Bapti smes a la Vetlla pasqual
El rit ual els preveu. H i ha parròquies que n'hi fan i n'estan con-

tents .
Pe rsonalment, tractant-se de bateigs de no u-nats, no m'entusiasma gaire situar-los a la Vetlla pasqual. Primer, pel risc que hi
ha de fer anar e n orris el clima de serietat i d'atenció que es crea
a la Vetlla. Ara com ara, la Vetlla es nodreix dels cristians més

conscients de la parròquia. Malament si l'infant es posa a plorar,
a la qual cosa té tot el dret. Malament si, per evitar-bo, s'ba de
desplaçar cI protagonista a un a ltre lloc adient. Segon , perquè e l

baptisme d'un infantó la Vet1la pasqual, fins i tot suposat el seu
dolç son i Ja serietat de tots els convidats a bateig, no va més
enllà d'una anècdota bonica.
Sí que cm comp lac a somniar en un baptisme de joves o adults
Ja Vetlla pasqual. A més de bonic, emotiu. A més de curiós, espe·
ronant per a tota la comunitat reunida. T per al catecumen, recon-

forta t en veure's rodejat per la comunüat que vetlla en aquella
nit santa i en què recolza la seva decisió.

Men trestant, prefereixo una Vet1la pasqual amb un fort accent
adult. I per suposat, comunitari. Dic comunit ari sense cap escrú·

pol. Perquè aquesta nit ha es tat esperada, preparada i protagonit·
z:ld:\ per to ts aque ll s cris tians quc, individualment o en grup, sentcn i viuen la dimensió comunitària i eclesial de llur fe. I com

un sol home i a peu dret, la comunitat actualitza la seva fe, es
rebateja, sentint materialment els esquitxos de l'aigua nova. Reno--

vant alhora, cadascun dels membres, el seu compromí d'actuació
lliurement triat i acceptat. Comprometent-s'hi per un any més. El
qui ha catequitzat, seguirà catequitzant; el qui ha animat, segui·
rà animant; el qui ha lluitat, seguirà lluitant; el qui s'ha cansat,
oblidarà el seLl cansament.

I ja que de la nit pasqual tractem, em permeto de fer un
plany : Que aviat s'han desdit, massa parròquies, de donar a la
Vetlla la importància i el significat que té i ha de tenir per a tota
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la comunita t c rist iana! Cansant-nos tan aviat no crearem pas tradicions noves a les nostres parròquies. Enginy, tenacitat, constàn
{"ja, mania si vo leu, però no deixem que la nostra comunitat dormi
en «aquesta nit, realment benaurada, que uneix e l cel i la terra,
nit en què l'home retroba Déu •. Vint-i·cinc anys de Vetlla pasqual ! Massa tendra encara per a ser abandonada per manca de
ressò o per a ser desdibuixada convertint-la en una missa anticipada . Massa tendra perquè pugui obrir-se pas lata sola, sense la
dedicació, la preparació i la participació de tot s els qui , a cada
parròquia, són capaços de veure'n la seva significació.

Adaptabi litat del ritual
Fa temps vaig llegir, no sé on , un articlet en el qual iròn icame nt i crítica s 'explicava que per a uti litzar l'act ual ritual del baptisme s'hi havien de posar un mínim de deu punts. No recordo
tampoc ara a quines conclusions arribava l'autor. Temeria, això
sí, que una d'aquestes conclusions fos un sospi r per a retornar aJ
ritual únic i uniforme.
Si jo hagués de fer una crítica a l ritual reformat, de segur que
no aniria pas per aquest cantó. Ben altrament. M'alegren aq uestes
diferents possibilitats que ofereix en cadascuna de les parts ne
la celebració baptismal. Encara que a ixò, a la pràctica, t'exigebd
un esforç d'adaptació i un mirar més el públic que no pas el llibre. El retorn al ritual uniforme em semblaria un pas enrera perjudicial a la creativitat, a la imaginació i en últim terme a la llibertat de qui presideix la celebració baptismal o del grup que prèviament l'ha programada. Característiques tem ps ha sospirades i
mínimament adquirides.

A nivells diferents, celebracions diferents
Què he volgut dir amb tot l'anteriorment exposat?
Doncs, que tenint, com tenim, una qüestió pendent com és el
baptisme generalitzat d'infants i e ncara indiscriminat; que t«7
nint, com teni m, a les nostres parròquies un verita.ble mosaic de
nivells de fe i de motivacions a l'hora de dema nar e l bateig; forçosament en quetla condicionada la ce lebració.
La uniformitat de celebracions; la int roducció, per norma o per
llei, d 'uns temps més propis per a la celebració del baptisme .. . ;
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tot això, a la curta i a la llarga, és només una pinzeUada superficia l perquè no té en compte la situació real de les nostres par·
ròqui es.

tS partir, si més no , d'aquelles comunitats en les quals

es tava establert el catecumenat d'adults. I no són les nos t res.
Què, doncs? ¿Posem-nos en situació de parèn te i esperant temps
millors? De cap manera.
A cada parròquia hi ha un nucli de cri stian s que, per diferents
mitjans, ha fe t un ca mí de rei niciaci6 a la fe descobrint-ne la seva

dim ensió comunitària. Són prou capaços , sense necessitat de cap

llei, d'adonar-se q ue el temps més apropiat per al bateig del fi ll
és ci temps pasqual o e l mate ix dia de Pasq ua. Bé és poss ible de
prepa rar en temps pa sq ual un parell de celebracions del baptisme en Ics quals e ls int e ressats hi són pe r un ca p. A nive lls dUcren ts, celebracions diferent s.
Dit , a ix í més en brut, cal tomar a les classes. En sortir d'un
e nterrament, una àvia e m deia: . Quan jo em mori , vul l que canteu força cançons» . Continuant el to d'humor vaig con tes tar-li :
«Això depèn de qui convideu al vos tre enterrament». Cal tornar

a les classes. Si aba ns, però, la qualificació de cada classe era a l
presbiteri , ara, aques ta qualificació, s'ha de donar en el públic assistent. En la seva capacitat de vivència i de participació. Un treball , ben cen , que no s'improvi sa.
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ALGUNES INCIDÈNCIES
EN EL BAPTISME D'INFANTS
PERE LLABR ES
Algunes in cidències psicològiques i socio lògiques en e l bapt isme d' in fa nts: ta l volta e l tít ol és massa pressumptuós: podr ia
ser la portada d 'un llibre, d'un es tudj seriós.
La meva intenció no és de tanta volada: simplement voldria
a puntar, ac larir algun pun t sobre ci pes que ci bateig d'in fants té,
no per mot ius de fe crist iana, SÏll Ó pet- alt res raons sobre l'àn im
dels pares que demanen el bap tisme per al fill, i sobre les pressions que encara la nostra socie tat exerceix pe rquè continuï gairebé en un cent per cent e l bino mi na ixement-bateig.

Incorporació a una família , a una soc ietat
Aqui el baptisme es dóna com a ritu de pas, corresponent a l
naixement. Però també és un signe d'identificació famjliar i social.
Per u na banda es té com a celebració festiva, gojosa, de l na ixement, però també el baptisme fa que el nou nascut sigui «oficialment», critualmen t», incorpo rat a la fami lia, a la societat que
encara pomposament alguns anomenen «cristiano-occidcntal».
D'aquí les respos tes ambígües que solen donar e ls pares, no
gaire a:catequitzats», no ga ire integrats en la comunita t cristiana,
poc o gens conscients de la fe cristiana, que no saben expressar
bé. Djuen que bategen el nen perquè .a la nostra fa mília sempre
s'ha fe t així. , «pe rquè to ts som cristians i catòlics», a: lothom ho
fa: per què nosaltres no?», «seria molt mal vis t dels veïns, dels
coneguts ...•.
Cal afegir aquí la motivació aquella «que no s igui un morel. ..•
~ s a d ir: que no sigui d'un a ltre poble, d'una a lt ra societat, d'una
a ltra cultura dife rent de la nostra.
Aquestes mot ivacions, ho sabem prou, són un [et: i un pes, cn
molts casos, el més fejxuc que poL inclinar la balança dels inde·
cisos. Si bé molts, just per aquestes motivacio ns, ja ho tenen ben
decidit abans de néixe r l'infant.
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Dubtes, indeferent is me , llibe rtat re ligiosa
Ens topem amb una sèrie, per cert ben distinta, d 'actituds que
més tost difereixen ci baptis me de l'infant O el q üestionen seriosament.
Si tenim, com dèiem, una societat ctistiano-occidental (I?), cada
dia constatem que e ls nostres cristians-batejats i que deman cn el
bateig per a llurs fi lls no es tan prou cateque titzats, no saben donar raó de llur fe, no han assumit e l seu cristianisme i molt menys
la seva pertine nça a l'Església.
En alguns seclors es van difonent, doncs , els dubt s, les incerteses sobre si ca) batejar el fi U o no: diferir el ba teig tal volta
per quan sigui més gran i p ugui decidir lliurement.
En aquests actituds, en descobrim sens dubte a lgunes de prou
fonamentades humanament. D'altres, són productes de la moda o
del medi ambient d' indiferentisme religiós que ens envaeix.
Recordo que en una reunió de pares que havien dema nat el
baptisme per a llur fills , un lla tinoamericà m'enflocà q ue «todo ci
mundo es cristiana », 31nb un to d'aquella música «coca-colera» :
«Vi va la gente», o la dita andalusa «Todo el mundo é güeno •. No
sé què en diria el Jo meini d 'aquesta a firmació tan contundent :
tothom és cris tià.

El substrat d'aquest afirmació és l'indiferentisme subj acent a
la ment de tants i tan ts dels nos tres «cris tians» o «ba tejats •.

Tant se val ésser d'una religió o l'altra, totes són formes d 'atansar-sc a Déu, totes són bones i và.ü des. També sovint es confon
cristjà amb bona persona. Com que un, mentre no es demostri e l
con trari, és lIna bona pe rsona, aleshores cal que tots e ls infants
per ésser normals, bones persones, s iguin cristians i, per tant.

batejats.
"Es molt curiós en aquest apartat subretxar que la llibertat religiosa és més tost lisada per aque lls que SO n crist ians convençuts
o .: militants». J:.s en aquests cercles on s'afica més la idea de dife.rir el bateig del fil): quan ell lliurement podrà decidir-se per la
fe. o vull entrar aqui en els contrasentits i sofismes d'aques ta afirmació o actitud, que tanmateix no cal blasma r rígidament en el
pla pas to ral. Crec que els pares també tenen el dret de prendre
aques ta opció.
El curiós del cas és que aquesta llibertat religiosa no és emprada amb to tes les conseqüències per aquells que dubten, per aquells
que després diran que DO vole n que cap ideologia religiosa sigui
imposada al nen en la seva educació, per aquells que no assume ixen cap compromís per tal d'educar a la llar cristianament el seu
fill.
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La dilació del bateig
Cada dia és més freqüent aquest cas que es dóna cosa amb la
pràctica tradicional: batejar «quam pdmum». Ara passen mesos ,

tal volta anys. Ja no és ga ire estrany que et deman in el bateig d'un
infant de dos, tres anys.
AI cap i a la fi, en la majoria dels ca os, pel' no dir en la totalitat, s'hi descobreix un indiferentisme dels pares o uns dubtes
que s'han decantat pel bateig, pel' pressions fam iliars. Un té la
gosadia de dir-los simplement que ja podrien esperar la pr imera
comu nió .. .

De fet, els únics motius que són vàlids per diferir el bateig és
el bon estat de la ma re per participar-hi o esperar la Vetlla pasqua l o el te mps de Pasqua , com el més adien t per ce lebrar aques t
sagrament.
Les raons de la dilació sovint són de ben poc gruix: esperar
l'avinentesa de la festa famil iar, despreocupació, indiferen ti sme.

M'he trobat amb el cas curiós d'esperar el naixement del fill darrer per batejar el major, ja que quan més o menys els pares havicn decidit el bateig d'aquest, es trobaren que la mare n'espera-

va un a ltre. E.s e l mateix cas de les primeres comunions quan els
pares «excomuniquen » e l més gran fins als 10 anys i fan combre-

ga r precoçment el nen de 6 anys per sortir-ne amb una sola festa .
e.s clar que la valoració pas to ral d'aquests casos és prou negativa, però es va estenent, fins i tot sense que l'Església oficial hi
digui una paraula i sense que e ls pastors més immediats fem
gaires esforços per posar·hi remei. Un remei ma] de posar quan
de fel coexisteixen tants criteris i sempre es troba un capellà o
una església benèvols que accepten qualsevol petició, sense cap
discerniment ni sense un mínim de catequesi.

Agregar a una comunitat?
Amb la publicació del nou Ritual i de Ics normatives post-conci liars, hem passa t ordinàriamen t d'uns batejos particulars a uns
batejos coHectius, no dic comunitaris.
La primera explicació a això és que, de comunitats cristianes,
no en tenim , o no sempre ni e n la majoria dels casos els pares estan in tegrats en una comun itat.
Algú m'ha comentat que, com que no teni m comunitats, més
va ldria con ti nuar la praxi antiga d'atendre les peticion s peculiars
de la família . Això no faria més que fossili tzar encara més el nostre
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cristianisme particular, i no ajudar la gent a fer passes pe r des·
cobrir, encara que sigui molt tímidament, e l caràcter comunitari
de l cris tianisme, de la fe, del baptisme.
És tot un camí a recórrer i no és aquí el Uae de descriure'n
els passos pedagògics i pràctics.
E l que és cert és qu e a la vora de ls bat ejos «oficia ls», coHec·
tius, a voltes comunitaris també, segons el calendari estab lert per
la parròquia, es van multiplica nt els ba tejos a cases pa rticulars,
a «cortij os» de nous o vells «señoritos» d'Andalusia (qui no recorda el bateig de fille s d'EI Cordobés, quan ni era casa t per l'Es·
glésia, a capelles de ls seus «cortijos»?). Enca ra a moltes fa milies
hi ha la pretensió elitista de demanar un bateig pe r a e lls sols: i
c om sempre, troben el capellà benèvol , mig simon íac -amb pe rdó-, que bateja en priva t l'infa nt de la «iHus tre. família.
Un, e ncara que sàpi ga to ta la teologia sacramenta l de l món
e cles iàstic, es pregunta si aque ll ac te és una agregació a l'Església
una, santa, catòlica i local, o la incorporació a una família burgesa , que fa ostentació de la seva influència i riquesa contra l'Esglés ia dels pobres, tan ena lti da als te mps del Concili. [ per més
afront, les revistes, dites «del co razón », llegides per les senyores
a les perruqueries, se'n fan eco, d 'aquestes celebracions, ben iHu s·
tr"ades amb fotografi es . Alesho res ja se sap que els qui no tenen
cap poder, s'hauran de confo rmar amb e l bateig parroquial, però
e ls altres podran as pirar a quelcom millor, més vis tós ..
Dins aquest apartat cal subretxar e l crite ri per triar l'esglés ia
del bateig; s'estén més e l criteri del caprici i del consumi sme: o
l'esglés ia bonica, o sobretot l'església a la vora de la q ua l es farà
l'àpat o la festa. També de vegades es difereix el baptis me per fer
la inau guració del xale t, o es tria l'esglés ia del lloc d'estiueig per
fe l" la festassa dels amics es tiuejants.
I arribats a aques t punt , cal constatar un fenomen curiós : la
festa pel bate ig ha augmentat, àdhuc en convits a restaurants o en
refrescs ostentosos, regals i tot el seu seguici , a causa. de la so l cm ~
nitat amb què ara se celebra el ba teig, coHectivamen t, segons unes
dates que se saben d 'antuvi, i d es prés de les dilac ion s de què h em
parlat. Es a dir, que incidentalment la norma del bateig comu·
nitari e ns ha donat aquest fruit espuri de la sumptuos itat profana
de la fes ta. Amb això, com és natural, no fai g cap retret a la celebració comunitària del ba ptisme, però crec que aq uest re t que
s'ha produït darrerament, de la importància donada a la festa a
causa d'una celebració Htúrgica més festiva - lloable aquesta sens
dubte- , cal constatar·lo per extreure'n algunes conseqüències, o
a lmenys per induir una reflexió en els pastors .

65

El nom cristià
famb¿ en aquest punt s'ha corregut molt darrerament. Fixeu
vos que abans, quan es batejava el mateix dia o pocs dies despré~
-:lel naixement, el nom s'imposava en el bateig. Ara s'inscriu al
jutjat «quam primuITII>, perquè si no, crec que hi ha multa i tot.
Hi ha diverses tr:ldi cions entre nosaltres per triar ci nom qlW

es deia «de pila »: a Mallorca, per ordre rigorós cren els noms del5
avis paterns i materns, després els dels pares, CIC. A a ltres ind ret< .
els padrins escollien el nom del qui havia cie ser balejat. TOL això
era una resta de ¡'antiga «inscriptio nominis» del Ritual del cate-

cumenat.
Crec que sens dubte són els pares qui han de triar el nOI11 .
són els pdmers a tenir-hi dret. Però, amb qu ins cri teris?
He esmentat el criteri antic de Maltorca. que continua causant
'Veus disgustos als avis .
Elegir un nom cristià, segons tradició secular de l'Esglés ia, e l
nom d'un Sant, o d'una advocació de Crist o de Maria, s'ha d'inte rpreta r com el desig que l'in fant sàp iga la importà ncia que t6
anomenar-se Joan o Pau , Pere o Andreu, Magdalena o Marta pf!l"'
dur el nom d 'un deixeble de Crist. Cada sant té el seu missatge.
Caldria aquí parlar altra volta del redescobriment de la jmport~n
cia del culte dels Sants en la religiositat popular: un redescobriment aCLUal, vivificant en cert sentit de la vida cristiana.
No <'s que jo cregui que tal tradició s'ha d'escriure en majúscula, o que no se'n pot prescindir mai. Algú ha dit que si cap sant
no ha duit tal nom, el meu fill o filla serà el pdmcr sant que e t
durà. ~s una raó.
Pe rò resulta que, per la frivo litat que, vulguem o no, envolta
la vida moderna, s'escullen els noms dels fills per raons d'allò més
ridícules, puerils o aleatòries. Solen ser noms d'artistes de cinema,
cantan ts (penseu que els noms bíblics de l'Antic Testament són cÒpia dels U.S.A. on tant de predomini té la comunitat jueva). Simpleme nt em sembla una ximplesa deixar unes tradicions prou respectables, o una elecció cristianament assenyada, per la banalitat
d'imposar el nom rus o nordamericà (que de tot h i ha) de moda;
no en parlem ja de noms «polítics »: Llibertat, Autonomia , Democràcia. Pobres nens!
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Ducs vis ions paraHeles
Una mica com a conclusió de tot això, se m'ocorre que els pa-

res que ens dema nen el bate ig pe r a ls fill s i els pas tors tenim uns
e sque mes mentals, unes vis ions, unes acti tu ds prou divergents. Sí.
el ~ crides per a una reunió, t'esco1ten; molt es coses són fets Lonsumats: tal com el nom, els prepara tius de la gra n festa, e tc Ilt
diuen r¡u e sí a to t, però fan la seva. Déu faci que raonablement

nosa ltres ens quedem amb la nos tra: de prosseguir mantenint el
bapti sme com a primer sagrament de la fe.
L'acos tament de les pos tures és fo rça le nta , difid l. Tal volta
una minva de ba tejos -que ja s'està do nant- , unes comunita l5!
més vives, u na consciència més clara en els di rigents cie l'Esglési,
de les ga ranties per a batejar els infants, avui , ens fa ran donar
passos. Avancem len tament i àd huc els camin s, les 1fnies de pensament es van allun yant.
Més difícil és encara e l ca. de la negació del bateig. No hi ha
normes clares. En el directori diocesà de Mallo rca es preveue n
dos casos extrems: quan lliurement els pa res han refu sa t el matrimon i-sagrament o quan viuen una vida pública en ple desacord

amb el cris tia nisme. Aques t segon cas és diffcil d 'avaluar, sobretot
a Ciutat; el primer és més fàci l, fins i to t perq uè molts dels casats
civiln'en t (poden t·se casar per l'E sglésia) ja no de manen e l ba ptisme. Cal dir que no tothom comple ix ni aquesta darrera norma,
per part dels capell ans, s'entén: és a di r, s i tu no bateges l'infan t,
t roben el capellà que el b a teja.
Mo lts parcs estan ben convençuts que mai se'l s pot negar ci bate ig. tS força tri st. A la pe tició. aut o mà ticame nt i quasi sense diàleg ha de seguir la donació del sagrament. No és estrany, doncs .
que a mb tot el que he apuntat simplemen t, cada dia el bap ti sme
d'infa nts tin gui m és contradicció.
J.h ! T sc m 'oblidava una qües tió que enca ra pesa a l'ànjm ne
p a res dub ita tius : els Llims, la salvació e te rn a de l'i nfant. Fa a nvs
que les revis tes de Teologia parlaven 11argamen t de tot això. Pensem que els benaurats IJim s e ntraren al Ca tecis me, conjuntament
a mb el cel i l'infe rn i e l purga tori: a l ma teix nivell. ~s, repeteixo,
un pes ps icològic per mo lts de pares, no en parlem ja pels avis.
Certament sols una fe més viva, comunicativa, missionera. cer
munitària, podrà treure de sobre el p rimer sagrament de la fc
a quests pesos sociològics i psicològics.

67

Solsona : Anormal normalitat
No m'ha costat, ni que hagi de
desembullar la troca de tot un
any, de trobar-ne el cap i centencr: l'anorma l no rmalitat. No sa·
bria qualificar de manera més
objectiva i exacta la nostra situació diocesana, havent-ne de fer
una nova ressenya a partir del dia

1 de juliol de l'any passat. Hi ha
hagut quatre o cinc fets destacats, alguns de ressonància exlradiocesana i tot, i la vida normal, quotidiana, del bisbat com
d'una fam1lia més o menys compacta. D'anormals ho són les circumstàncies generals que ens ban
tocat de viure, si és que per a
nosaltres els cristians (que som
en el món i per al món però no
del mó n) hi pot haver mai cap
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temps normal, és a dir, tranquil,
pacifico La fe, com la vida, és
sempre conflictiva. De totes maneres l'Església de Solsona, amb
e l pontificat moncadià ha e ntra t, gràcies a Déu, en la no rmalitat, una normalitat que no coneixia d'anys.

Festes de la Mare de Déu
del Claustre

Com sabeu, és la Patrona de
Solsona. I matge bellíssima, única. Les festes commemoratives
del vint-i-cinquè aniversari de la
coronació canònica (7 octubre
1956) se celebraren al llarg de
l'any 198 1, però conegueren dos

moments culminants : els dics 8-9
de se lembre i e l 4 d 'octubre. En-

tre data i data, moltes mitres i
bàculs: Mon s. Innocenti , arquebisbe Poni, bisbes Moncadas,
Masnou i Deig, abats de Poble t i
Montserrat. Hom intentà de reviure el magne esdevenime nt de
vint-i-ci nc anys e nrera, i fin a
cert punt ho aconseguí re trotraient la història. Es posaren de
ma nifest dues coses: com és de
ronda la re ligios ita t popular, en
concret la pietat mariana de ls solso nins, ta lmen t un co rrent d'a igites subterrànies que es poden
amagar de tant e n tan t com e l
Guadiana, però que reguen arrels molt ín ti mes i ancestra ls, i
co m la joventut dels nostres dics.
I ~ n besca ntada, és capaç de submergir-s'hi amb renovat entusiasmc. De cap manera pur fo lklo re!
E ls ac tes del programa, i la seva
ressonància , no transcendiren gaire a la diòcesi, se circumscrigueren més aviat a Solsona i comarca. Els mitjans de comunicació
social feren ressaltar la presència
de l senyor nunci com si fos e l
més im portan t, que no ho fo u ,
to t i q ue s'atreví a llegir unes
parau les en cata là al final de
l'h omil ia.

Museu diocesà
de Solsona

na »? Doncs bé, «oh fe lix culpa! »:
amb data del 22 de ge ner d'aquest a ny s 'ha signal un acord
entre el Bisbat, la Conselleria de
Cultura de la Genera litat i l'Ajuntament de Sol sona en virtut
del qual es c rea el «Museu Diocesà i Comarcal de olsona ». o
cal que us expliqui les m inúcies
d'aquest acord considerat com a
modèlic. Basta dir que posarà el
nostre centre cullural a l'altura
de la seva importà ncia. S 'està treballant de valent en la catalogació del ma terial i estan a punt de
començar, si no han començat ja,
les obres de reforma i adaptació
per un pressupost inicial de deu
mil ions de pessetes. Ocuparà el
lloc que ocu pava abans, més alI res dependències del p ala u episcopa l. De resu ltes , també l'arxiu
diocesà n 'ha sortit b eneficiat, separat del museu i coHocat en saIes adients. I amb dos di rectors,
un per a cada en tita t: museu, Mn.
Joaquim Calderer; arxiu, Mn. Antoni Bach . Cal celebrar-ho de debò. Lectors , doneu-vos per in vita ts el dia de la inauguració (que
no sé quan serà). Llavors podreu
admirar res tes prehistòriqu es, retaules, p intures, imatges, ceràmiques .. . Déu vulgui que tamhé les
tan famoses taules desaparegudes!

comarcal

Recordeu que us deia que era
«el peca t més negre de la nos Ira
San ta Mare Església de Solso-

VIsIta -ad IImlna_

Finalment! Semhla \'a q ue no
convenia. Fou el dia 8 de febrer.
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E l bisbe Mique l, que anà a Roma
amb tota la tarraconense, en tor-

nà commocionat, envigorit en la
seva comunió eclesial, corprès de
la p ersonalitat de Joan Pau lI,
Ra parlat del Papa de manera en·
tendridora, tant, que si els seus
sentiments no fossin fi lls de la fe,
podrien semblar puerils i idolà·
tries. De . bisbe feliç ., el tractà
Pere en l'audiència coHect iva. «J
és ben cert (que ho sóc), ma lgrat
101», afirmava, amb una cara de

Pasqües. Trobo estrany que no
s'hagi parlat més de la impressió
que, segons es comenta a so ta
VCU, els nostres pastors duguere n de Roma , segons la qual l'aro
q uebisbat de Ta r rago na estava
cridat a perdre categoria en ares
del de Barcelona . Raó: la vida
s'imposa sobre la història. Ah , sí?
Doncs perquè el Papa no deixa el
Vaticà i se'n va a viure a Washington O a Moscú? Si la tesi romana triomfa (que bé deurà
triomfar, com sempre, de grat o
per força), e ntraria en joc arran
dels dos relleus episcopals en
porta. Haurem d'estar a l'espectativa, ja que no podem a la consul·
tiva. Pobre doctor Pont!

Aplec de l'Esperit
Santuari del Miracle (Solsonès), 29·30 de maig, Pentecosta.
Orga nitzat p er un futi mer d'en·
titats juvenils eclesials és l'esde·
veniment més important i sonat
que ha tingut lloc a casa nostra
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en el que va d'any. Aplegar a la
ratlla de trc~ mil joves, no per
escollar els Rolling Stones, sinó
per ref1ex.Ïonar i pregar, és una
dada que admira i dóna es pe ran·
ça. La presència del president de
la Ge ne ralitat, darrerament tan
discut ida, és un fet secundari,
discutible com tot e n aquest
món , en aq uest moment i en
aquest pafs, que no ha d'ofuscar
ni menysva lorar la cosa realment
importan t: In vibració espiritual
d'aquell estol de jovent. Si tenim
en compte que el Moviment d'Hora·3, cada dia més actiu i nom·
brós a l nostre bisbat , h a partici·
pat en diverses trobades multi tu·
dinàries (El Miracle, El Colcll,
Sant Guim, e tc.) i que els diver·
sos grups d'Escol tisme no paren
de treballar, per bé que els costi
de vegades de salvar la seva iden·
titat cristiana, haurem de convenir que s'està donant un fenomen juveni l dc masses molt res·
pcc l::tble i esperançador. Aqu est
jovent potser no creu massa en
Ja «nostra» Església, però si no hi
trenca, s i no hi trenquem, pot esdevenir ll evat d'una «nova » Església, més joiosa, més comprome·
sa, més evangèlica. Déu ho vu l·
gui, que ja ho vol. . Capgireu
aq ues t món amb la revo lta de Ics
Benaurances ! », els donava de
consigna el doctor Pont, que presidia l'aplec amb el bisbe Miquel.
Sobre el telegrama pontifici que
els joves tant aplaudiren, un
aclariment: de Rom a no vingué
redac tat en català, com es digué,
sinó en cas tellà, però amb una in·

di cació directa que es traduís al
ca talà . No és ben bé igual, però
denota si més no una certa sens ibilitat fins ara desconeguda .

Consell de l presbiteri
Una de les peces fona ment als
en l'engra natge postconci liar, li
ha toca t de renovar-se d'acord
amb e l reglament. Aquest ha es·
tat ll eugerament modificat, però
no ra al cas . L'important és que
la ge nt (quan d ic ge nt , vull dir ca·
pe llans, ja m'enteneu), hi creu cada dia menys i n'espe ra, pe r tant
ca da dia més poc, si és que n'espe ra res. Les darreres vo tacions
ho han posat en evidència si e nca ra no hi estava. Hi ha, fin s i
tot, qui sembla que se'n fumi i fa
campanya a favor dc certs cand ida ts. Dc fe t, en cI novíssim senat hi ha entrat de pic o de pn lada e l sector podríem di I'-ne més
cr/tic de l clergat, vu ll dir aquell
que fóra capaç de fe r ca ixa o fai·
xa d'una vegada. Jo, que con tinuo
creien t-hi e nca ra malgrat tot, opino que e l consell de l presbit eri
no funcionarà fins que no hi
hagi consell d iocesà de pas toral; ll avo rs, s ituat per força e n
el seu lloc i d in a mitza t pe r l'ac·
ció de l'altre consell, no caurà ta n
fàc ilment com fins ara en la
te mptació de contempla r·se el melic p loran t la desolada desolació
de Jerusalem. Anunciat a m itjan sete mbre 1981 amb una carta
episcopal, votat en les seves succesi ves fases durant els mesos

subsegüents, es va constituir finalmen t el d ia 22 de març i abans
d'acabar ci curs present ha celebrat ja quatre reunions intensives : organització interna del consell, temes a tractar i metodolgia.
fe i acció pastoral, entroncament
de l consell amb la basc, etc. A
propòsit de les intenninables votacions hagudes, podríem parlar
dels cape llans que pugen i baixen en la coti tzació del mercat,
però no cal. Fem vots, s im p lement, perq uè e l nostre renovat
consell presti ben av ia t i amb eficàcia aquells tres serveis a l bisbe, al p resb iteri i a tot el poble
de Déu que, com recordava el docu ment episcopal, està crida t a
prestar. Amén.

CoHectes manade s
Com a resu ltat de la implan tació de 1'. Ajuda a l'Església. i
després de llarguíssimes consultes i discussions, s 'han reestructurat les coHectes diocesanes o
manades, que se'n diu. (No podia
ser: per una banda n'hi havia
massa , una i mitja per mes; per
l'altra moltes ja ni es feien i es
liqu idaven a l'admini stració de
manera fic tícia). No de ixarà de
celebrar-sc cap jornada, però totes han estat agrupades e n dos
b locs: de men talització a mb collecta o sense. Així Ics co Bectes
ma nades han quedat reduïdes a
c inc d'acord amb les cinc finalita ts p rincipa ls, a sabe r : E sglésia i promoció humana ( fam,
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emigrants), primer diumenge de
febrer; Església diocesana (seminari, mitjans de comunicació, acció catòlica i convents de vida
contemplativa), festa de sant Josep O diumenge corresponen t; Església i promoció humana (Càritas), festa de Corpus ; Església
universal (papa, llocs sants, esglés ia perseguida, vocacions),

gos I. Que to t sigui a fi de bé. Es
a dir, que redundi en un mill or
servei a la nostra Esg1ésia dioce-

sana.
Cinc defun cions, cinc: Fidel Viladrich i Riu (Solsona , 22-XI-19t3
Avià, 18-X-1981), home petit d'estatura com Zaqueu, però gran
d 'esperit; Josep Figueras i Vilase·
ca (Solsona, 28-VJTI-1904/ 2S-11982\. l'home dels «quartos. dusant Pere o diumenge corre sponent ; Església missionera (do- rant molt s anys, esdevin gut mo1t
mund, santa infància, clergat indí· iHustre; Josep Cau s i Boixader
gena, diòcesi missionera-Ochsa), (Sant Joa n de Montdarn, 7·X Itercer
diumenge
d'octubre.
1914/ La Pobla de Lillet, 9-11I·
Aquesta és la nova normativa 1982), el . Picolí . i alguna cosa
m és; Ramon Gend rau i Currubí
que ha en trat en vi gor a partir
de gene r d 'aq uest any. Cald rà edu- (Berga, 9-VI·1900/l6-1Il-1982), hocar els fidel s, començant pels ca- me docte i recte, va de ixar escrit
pellans. Com es farà el reparti- que es cantés gregorià en el seu
ment en tre les diverses intencions enterrament, i així es va fer; Jo·
alJlegades? Segons els res ultats sep Farré i Serra (Be nave nt, 6-[·
dels últims cinc anys. El sis te- 1900/ Berga, I I-V-1982 ), guardià vima, havent-se simplificat i clari - talici de la Verge dels Torren ts
ficat e n teoria, no deixa de ser en- fins mort la vetlla.
Hi ha hagut un mort gloriós
cara confús i comp1icat a la pràctica. Hi ha rector que creu que q ue en certa manera ha ressusci·
serà en detriment de la generosi- tat: Josep Armengou i Feliu . c i
tat dels fidels . Ja ho veurem .
qual, el dia 31 d'octubre, fou
tras lladat del nínxol fami liar al
panteó del s berguedan s iHustres.
No sé què hi devia d ir l'interes·
M oviment clerical
at, e ll sempre tan original.
Nascut a La Nou (Berguedà) el
Hi h a hagut dues ordenacions 18 de gener de 1899, hi fou co·
presbiterals: Claudi Cisneros i Ri· terrat el dia 12 de desembre provera, Berga, 24 d 'octubre, rebrot cedent de Barcelona on morí,
de Sant Francesc d'Assís en el Pere L1umà i Vil adrich, l'aposseu 800- aniversari, i Isidre Sala tol solsoní a la Babilònia del Cap
i Molins, Cardona, 25 d'abril. Se i Casal.
n'an uncia una altra: L1uis Girbau
Podria parlar d'algun religiós
i Para deda, del Seminari del Po- solsoní que s'ha mort a missions,
ble de Déu, El Miracle, 8 d'a- però tinc por de fer lapsus. Tam-
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poc no ~ol o parlar mai de les
reli gioses que professen , es traslladen o ens deixen , per la ma te ixa raó; això que dels vot s solemnes d 'algu na d'elles o de la seva
con agració virgi nal e l bisbe Miquel, a mb la comuni ta t de cada
lloc, en fa una gran festa i una
crid a vocaciona l al jovent.

Bibliografia
Desp rés de la biografia , la bibli o[!ra fia : el lli bre, reflex i res um de la vida . He m tingu t un
anv molt fecu nd . Ens torne m cada- dia més «enllustrats ». Seré
més curt que una cua de conill .
- J osep M. Ball a r ín i Monset :
Tres llibres : «Vent sense par[tules» i «Sant Francesc, vuitcents an ys », dos reculls , gruixu t
l'un , raq uític l'altre, de les homilies setma nals que el capell à de
Que ralt engega cada dijous munta nya avall per mitjà de 1'«Avui l);
i «Torrent avall », aplec d'altres
esc rits llu nya ns i recents del mateix Sant Pa re.
- Ramon Ga rcia I E scalé:
«Un te mps a la Sega rra », un opuscl e amable del nostre incansable
rodamón que, ta lment u n ovni , va
ate rrar durant un any entre Sa nt
Guim i Calaf.
- Casa H uch , Be rga : . La Patum, què és,', misceHània de textos patumaires en prosa i en vers
composta per un grup d'au tors
berguedans, ecijtada l'any 1950,
reed itada i ampliada ara.

- Ant oni L1 0rens i Solé : «Solsona i e l Solsonès. i «Solsona e n
les guerres del segle XIX a Catalun va., dos llibres de l nostre molt
iHustre senyor canonge arxiver,
primer tas t del que serà la seva
magna obra . Solsona i e l Solsonès en la hi s tòria de Cata lun ya. ,
ja enllestida .
- Alexandre Ma so live r : «Fra
Fra ncesc Darda, ab a t de Poble t ,
bisbe de Sol sona i ministre de
l'arxiduc». E s tudi seriós sobre ta l
persona tge. Sempre va bé de sabe r qu ines mitres ens ha n precedi t ( 17 10-1715) i ara dormen e l
!'ion de la pau .
- Publicacions Delegació Mitja ns de Comunicació Social, tres
opuscles: «Solsona a Mon tserrat »
( tex tos de la diada diocesana de
l'anv passat), «El mar tyrium de
Sant Euda ld a So rba . (es tudis de
Ma nue l Riu i Albert Bastardes) i
«Joan Terés, a rquebisbe i virre i»
(escr it de Ramo n Boleda i Cases).
- Marià Rui z i Fernandez:
«Re torn climatèric, enca ra», 62
poemes e n forma de tríptic de
ta nnkas, di gna represa del capell à
cic Ca l Marsa l, au tor ca s te llà en
a lt re tem ps amb títols com «Soledades mís ticas . ( 1947 ) i ara,
d 'ençà de . E ls àngels . (1965), ben
a nostrat i en plena d iarrea poètica.

Entre gol i gol
El bi sbe Miquel, fi del al . rmpe ndar e t s upc rimpendar» de l'A-
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pòstol, no para de fer visites pastorals, de publicar cartes pasto·
rals i de dona r tandes d'exerci·
cis per a l Poble de Déu. E s ra
present a tot arreu, com Déu .
S'ha parlat molt del consell dio·
cesà de pastoral pe rò no s'ha
conc;tiluït encara , malgrat ets esforços ímprobes de la vicaria cor·
responent. És com un part molt
d ifícil. Tanmateix s'han anat
creant força consell s parroqu ia ls
i algun arxiprestal. no sé si amb
mass:a convicció, pe rò s'han crea t.
E ra, el consell diocesà, un dels
tres pu nt s del p rograma d'a·
ques t curs, juntame nt amb la pastora l sacramental i la pastoral de
joventut.
Les delegacions diocesanes van
fent la viu·viu . Càrilas acaba de
llançar una «acció soli dària contra l'atur» que ha de trobar, és
d'esperar, una resposta adequada a la urgència i gravetat de l
p roblema. S'ha reorganitzat la delegació de pastoral familiar. Ha
nascu t , ja era hora!, la delegació
litúrgica. L'Hospita lita t de Nt ra.
S ra. de Lourdes, fidel a la seva
comesa espedfica, fa moure un
seguit de jovent que Déu n'hi do.
La Casa d'Espiritualitat del santuari d'El Miracle s'ha convert it
en un focus d'activitats catequètiques, bíbliques, matrimonials, etc.
El butlletí «Església de Solsona.
s 'ha rentat la cara: en la portada
de cada mes hi publica en facs!mil uns goigs marians. Colònies
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d'es tiu ha estrenat la nova casa
d iocesana de Guardiola del Be rguedà.
Què més' Ah , sí : els pares claretians han deixat Solsona. F an
tanca t definitivament el seminari
que hi tenien i han ced it l'esf!16sia a la parròq ui a. Sortit s també
de Berga poc des prés de la gue rra, ara a l nostre bisbat, de fill s
de snnt Antoni Maria Claret, ja
només en resten a Cervera.
L'anv teresià. que ja s'està acabant, no ha transcendit gai re més
en llà dels convents inte ressats. Alguns coHegis portats per monges
han fet excursions a Àvila i Alba
de Tormes.
L'any fran c iscà igualment, però
enca ra menys . A Berga , ún ic Hac
on hi ha fi lls de Sant Fra ncesc,
s'hi celebrare n a prime rs de maig
els Jocs Flora ls Franciscans. Pe r
cert, que ent re Man uel Tort, Jordi Enjuanes, Joan Montalà i Jord i
Piq uer, si no me'n deixo cap encara, els capellans ho coparen tot.
No s'hi val!
l ara, sí, prou. Gràcies a la redacció de la revista i al corresponsal de Vic per la fe li citació de
Reus. Val més un prem i que una
garrotada . Amics de Reus i d'arreu, gràcies.
Aques ta crònica l'he malgirbada entre partit i partit, entre gol
i gol dels Mundials - 82. I a quaranta graus de temperatura alguna estona! Bé es veu prou. Pe rdoneu.
Navàs, I de juliol 1982
Climellt Forner

Bisbat d'Urgell
ho comprenen també els nostres
organismes diocesans . A l'hora de
E l Consell presbiteral, en la se- la veritat potser ens adonarem
va darrera sessió (14-15 de juny), que més que manca d'energia hi
h a reflexionat sobre el futur de ha dispersió de forces.
El Consell del presbiteri parlà
la nostra Església_ Hom presen ta
pe rspectives pessim is tes , però de l diaconat pe rmane nt. El pl anta mbé plantejaments engresca- tejame nt s 'ha de fer des de la
do rs. Un prob lema greu: l'escas- teologia, no exclusivament des de
sedat de vocacions sacerdotals . la pastora l. El diaca és un miDava nt aques ta cons tatació hom ni stre amb dret propi al Poble
prevcu l'ajuda que pot vcn ir dels de Déu . No és un sagris tà qu alinous mini steris laïcals, del diaco- ficat, ni un esco là amb dedicació
nnt permanent i de la coHabora- exclusiva a l'Església. Es e l m ició del s religiosos a la pastoral nist re de Ja Paraula i de la cariparroquial. El plantejament és ta t. € s clar que, de re truc , l 'or·
correcte, car no es fa des de la den2ció de diaques entre els joperspectiva d'una suplència o ves i ho mes casats pot ser tamd'una alternativa, sinó d'un s ca- bé una resposta vàli da a la pas·
ri smes específics dins de] plura- toral dels pobles petits. No és
lisme ecles ial. La pas tora l i e1s aques ta , pe rò . la seva raó d'ésscr.
mi nisteris de l'Eselés ia del demà Així el diaca esdevind ria un pre·
poden p resen tar ~sq u e m es radi · verc de segona catego ri a per la
seva funció i pe r la no o bli ga toca lment diferents dels actua ls
in èdits.
' rie tat del celibat. Hi ha un "a·
E l problema bàs ic és l'escasse- gri1 l11 cn , una co munitat i un s serda t cie vocacions. Vocació a què? veis. Cal cn lrar pe l camí dels
A un sacerdoci amb característi- dre ts , no de les suplències, malques immutables, però també grat que s'arribi al mate ix lloc.
amb si ngularita ts pròpies de cacla Una comi ssió estud ia ja aques ta
època. El canvi del món i de l'Es- qüestió. Els pastors s'interroguen
glésia h a n sotraguejat la identitat sobre el futur de l'Església a cai la missió del prevere. Aquesta sa nostra , però , en defin itiva, el
crisi afecta les vocacions. Els jo- demà és l'avui assu mit amb fideves tenen al seu davant una imat- lita t i coratge.
ge caducada del prevere i no
veuen encara la nova , almenys
amb prou claredat. Revelar Nova casa de colònies
aquest clL~é és un dels rols dels
pastors i dels teòlegs d'avui. Així
El dia 19 de juny fo u una jor-

El demà de la nostra Esg lésia
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nada històrica per als infants i
joves d'Andorra. El Bisbe Copríncep beneí i inaugurà Aina, la
casa de les Colònies Populars de
Ca nillo.
Aqu ests són els orígens d'Aina.

Ultra el seu valor educatiu, les
colònies i els campaments om-

plen un buit en les activitats dels
i.nfants. A Andorra això en cara és

més necessari , car e ls pares, durant l'estiu, es tan plenament dcdicats al comerç, a l'hosteleria i
a d'altres activitat s ,"elacionadcs

amb el turisme. Per altra part la
geografia privi legiada del Principat (llacs , muntanyes, rierols, flora, art ) convida a conviure enmig de la natura. Calia fer alguna cosa per a aquests escolars .
que l'any 1976 eren més de 4.000
i actualment ja arriben als 8.000 .
Mn. Ramon Rosell, rector de Canillo, l'any 1976 posà ma ns a l'obra . Amb enginy, treball i molt
bona voluntat, el corral de la rectoria esdevingué In primi tiva ca-

sa de colònies .Casal Sant Serni . : 40 llits , cuina, sala d'estar i
menjador, llar de foc. Durant sis
anys ha acollit 800 nens i nenes
d'Andorra, distribuïts en \O torns
i animats per un centenar de mo.
nitors. Tres-cents estudiants hi
han organitzat convivències, trobades, etc. Hi han passat també
més de 4.000 nens i joves de França i Espanya: escoltes, facolaris,
minusvàlids ... AI . Casal Sant Serni . s'ha gestat Aina.
Aina és una nova construcció
de 1.150 m', amb capacitat per a
96 places, pensada per a ac tivi76

tats d'esbarjo i fonnació de grups
d'infants i joves. Situada a 1.687
metres d'altitud , està voltada de
la immensa bellesa dels pics,
rierols i valls: Pessons, Vall d'Incies, Tarter, Soldeu . També és admirable l'art que l'home hi ha
bastit: Meritxell, Sant Joan de
Caselles, etc.
La distribució de la casa és ade·
quada a la seva funció: sales d'esbarjo, tallers, biblioteca, porxos,
juntament amb 20 habitacions de
sis llits cada una , cuina i meno
jador per a 160 places .
Aques ts sis són els pril1cipis
bàsics dc l'equip d'Aina en la
seva tasca :
- fer conè ixer j estimar el
Pa!s;
- desvetlla r la sensibilitat del
nen ;
- crear lligams d'amistat ;
- fomentar l'esport;
- dese nvolupar la creativitat ;
- ajudar els nens en el camí
de la fe .
El programa d'a cti vilat s és el
següent: Aina resta oberta als jo·
ves d'Andorra un mes abans de
Nadal, tres setmanes abans de
Pasqua i durant els mesos de
juny, juliol i agost. La resta de
l'any acollirà nens i joves d'altres
països. Aquest servei ajudarà l'autofinançament de la casa .
Aína ha estat una obra de tots
per a tothom. El cost total de
l'obra és de 62.055.223 ptes. Les
partides més importants d'entra·
des són aportacions del M.T. Con·
sell General de les Valls (IS milions), del Govern Andorrà (S mi-

lions), dels Honorables Comuns
(4 milions), dels Bancs (5 mi·
lions) , de l'Església de Can illo
(12 m il ions), a més d 'alt res do na ·
tius i campanyes d'ajuda fins a
sumar 53.475.000 ptes. Una obra

que marca una fita en la his tòria
d'Andorra. L'obra més en tran ya·
ble per a la joventut ando rrana,
frui t de la so lida rita t i de l'entusiasme d 'algú que es tima la joventut i l'Església .
Anton i Mirabet

Des de la ciutat de Val ència
AI cap de vora un any to rne m
a parlar d'aquestes terres q ue ,
amb la ronseria de lots coneguda, indubtablement camine n endavant, camí del seu retrobament.

El S ínode
Cercant allò de més re marca·
ble, o tan sols rema rcable, el primer que cal assenyala r és el Sí·
node diocesà de la de València.
Obert a la fi de l'any passat, va
desenvolupant-se tal com havíem
previst des d'aquestes mateixes
pàgines. El nomb re de particjpants osciHa, segons les fonts, en·
tre 10.000 i 40.000. Aquesta darrera xifra, l'oficial , pren com a

punt de referència el nomb re de
fullets repartits.
Aquests full ets, preparats per
un equjp nomenat «ad casum -,

han estat fortament criticats pels
sectors més oberts, tant pel seu

contingut com per la sella forma
expositiva . Fet i fet, sobre els
mate ixos temes oficials un grup
de capellans ha preparat una nova exposició que l'A ssemblea de
Servei Pas toral del País Valencià
(ASPI'V) ha difòs en tre les . Comunita ts Cristianes Populars » i e n·
tre un cente nar i mjg de parrò-.
quics.

La qües t ió de la lle ngua

Des d 'ambients allunya ts de la
ciutat de València i la seua àrea
metropolitana, aquesta qüestió
pot semblar ridícula i irracional.
Tanmat e L~ els qui l'estem patint
dia rera dia sabem que en ella hi
ha cn joc interessos d'àmbit estatal. No anem, però, a parlar-ne.
La segona redacció dels temes
sinodals ha estat feta en valencià. La primera, mirant de no
plantejar problemes, e ra fe ta exclusivament en castellà, la qual
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cosa provocà en determinats sec·
tors (no els més poderosos i influents, és clar) fortes crftiques.
Ja hem dit que no anem a referir-nos a l'esperpèntica i violenta polèmica suscitada a la ciutat
de València . No podem , però, cstar·nos de deixar constància de
l'actitud de les esferes oficials .
Cercant de no indisposar-se amb
ningú marginen sistemàticament
la llengua dels valencians. lÒs a
dir, per tal de no prendre partit ,
prenen el partit dels castell ans.
En aquesta línia hi ha la norma
del Sr. Arquebisbe que (segons
fonts curials) no concedeix l' << imprimatur» a res escrit en valencià. Tal el catecisme. Pau als homes», que ha hagut d'eixir sense
les corresponents lli cènc ies.

en converses privades, o després
que han perdut el càrrec, no sempre és que l'autoritat se'ls ha pujat al cap; la por a perdre el càrrec (!) els priva de parlar, i així
s'esdevé que l'autoritat màxima
sovint no arriba a conèixer la
realitat de les coses.
Trencant aquestes actituds,
s'ha reviscolat l'Assemblea de
Servei Pastoral del País Valencià.
Es tracta d'un grup de capellans
de la diòcesi de València , un ccntenar Ilarg, la voluntat específi ca
dels quals és donar a la diòcesi
aquella dinàmica i vitalitat que
troben a faltar en el camp cristià. Lamenten que el Sr. Arquebisbe no haja pogut ass istir a Ics
seues reunions quan hi ha esta t
invitat.

Capellans

Església i país

Sembla que alguna cosa va
canviant, i que va trencant-sc
aquella aparent indiferència o inconsciència davant dels probleme, reals, sobretot eclesiàstics.
Hem dit «aparent», perquè a 'liveU de sagristies i de converses
en «ofb mai no han mancat denúncies i crftiques. Però encara
queda molta por a l'autoritat.
Una por que afecta no sols la hase, sinó també les mateixes autoritats intermitges (ens referim als
vicaris episcopals). Són força significatius el canvis efectuats per
aquests ans d'ocupar els càrrecs
i després, durant el seu exercici.
I segons han manifestat alguns

Tot i que encara som ben llun y
de l'objectiu aBudit, avui els
membres de l'A embi ca ja se'n
proposen un altre no menys interessant: vertebrar l'Església valenciana a nivell de País Valencià, ja que en aquest camp no
cal esperar res de les esferes jeràrquies o oficials. I com exemple ratificador del que diem , posem el projecte de reglament per
al moviment «Junior» recentment publicat al . Boletín Oficial
del Arlobispado.: sols mundant
les signatures i el lloc de signació, el mateix podia haver sortit
al b u tIIetl de Plasència que al de
Tarassona.
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Per tal

d'aconseguir aqueixa

No cal dir que aq ues ts fets des
de dalt es veuen des de diferent
tacte amb capellans de la diòcesi perspectiva. Recentment un vicade Sego rb-Castelló, on funciona ri episcopal defensava la conveun grup (uns quaranta) amb ob- niència d'aquestes macrodiòcejectius semblan ts als de l'Assem- sis. Tanmateix cada dia són més
bl ea. S 'es tan ce rcant contactes els qui veurien amb joia la restambé a Alacant .
tauració de les antigues seus de
Vénen a fer costat a la línia dc Dènia i Xàtiva . I encara hi ha
l'Assemblea la revis ta . Sa6 » i Ja qui en demana una de nova per
in sti tució, encara en vies de for- a Alcoi, a més a més de la restauració de la de Segorb. tan nemació, «La mata de jonc-o
cessària per a rellançar la vida
cristiana en Ics terres dels seus
limJts, on es troben pràcti cament
Divisió de ,'Arxidiòcesi
tots els castellanopa rlan ts.
Parlant d'aquests coses, esmenDes de la base comença a con - tarem les pressions que e ls parvertir-se en sorollosa aquella ve ll a tits de dreta vénen fent per tal
remor que l'arxidiòcesi de Val èn- de reduir els límits d iocesans (de
cia és massa gran i la Jeraroll i~ Castelló, és clar) als provincials.
no pot atendre-la co rn cal. H i ha Ja el bisbe auxiliar Jeslls Pla,
capeI1ans en actiu que passen «utilitzant. el càrrec que li havia
anys sense vcure el bisbe. I són confiat la Conferència Epi scooal,
molt més els anys que han de pa!'ò- féu gestions e n aquest sentit , ncsar perquè el bisbe arribe a algu- rò fracassà rotundame nt. Davant
nes parròq uies, si és que hi arri- això, ara són les forces polítiques
ba. la qual cosa s'ha fet més pa- aHudjdes que s'esforcen a con talesa i feridora quan més parlen giar els pobles afect ats d'aquella
els documents sinodals de la im- catalanofòbia que vessa la ciutat
portància del bisbe per a l'Esglé- de València. "!ls trist que alguns
sia local.
capellans hagen caigut al parany.
vertebració, s'ha en trat en con-

J . L/uls SaITch ís
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COL.LABORADORS O'AQUEST NUMERO:

Amàlia Andrade (auxiliar de clrnlea, membre d'un grup de catequesí d'adults de Sl. Josep de Terra ssa), Salvador Bardulet
(rector de Manlleu). Victor Fu entemilla (arxiprest de la Garri ga - l'Ametlla) , Carmen Jlménez (coordinadora de la pastoral
pre·baptlsmal . Cornellà). Pere Llabrés (delegat diocesà de Li·
túrgia , Mallorca) , Jaume Montaña (membre de la Delegació dIocesana de Mitjans de Comunicació social. lleida). Josep Montfort· Isabel Subirana i Guillem Ballaz . M.' Angels Bogunyà (de
la comunitat cristiana de Molins de Rel). Joan Josep Montoliu (mestre, coHaborador del centre catequètic de les Arene s de Terrassa). Frederic Ràfols (membre de l'equip de
preveres de Vilafranca del Penedès) , Ignasi Riera (escriptor,
Cornellà), Josep M . Rovira Belloso (de l'equip de preveres de
Sta. Mari a del Gornal. rHospitalet de Llobregat). Genis Sam per
(consiliari general de ME/ GSJ de Catalunya). Josep M. Tatosa us (director de -Ouaderns-), Josep Urdeix (del Consell de
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80

Materials del CEP disponibles
DE LA REVISTA .. OUADERNS DE PASTORAL.
55. Cristians en el món (95 pp., 150' - ptes.)
56. Cristians entre els marginats (92 pp., 150'- ples .) (exhaurit)
57. ·A parellament I matrimoni (88 pp., 150'- ptes.)
58. Moment present de l'Església catala na (113 pp., 200' -)
59. Entre el desencant i l'esperanço (103 pp .• 150'- ptes.)
60. Talzé: una interpretació (61 pp., 150'- ptes.)
61 . Damià Estela, tes t imoni d'excepció (81 pp .. 150'- ptes.)
62. Assemblees a l'Església catalana (104 pp., 150'- ptes.)
63. Pastoral I llengua catala na (113 pp., 150·- ptes .)
64-65. Vida de fe i presència en el món (148 pp., 250'- ptes.)
66. Pregar amb el poble ( 108 pp., 200' - ptes.)
67. Mossèn Antoni Batlle ( 108 pp., 200'- ptes.)
68. Informe sob re pastoral de joventut (104 pp.) (exhaurit)
G9-70. Els Consells pas torals (146 pp ., 300 '- ptes.)
71. Cristians ca talans al Tercer món (11 7 pp., 300'- ptes.)

FULLETON S PER A GRU PS, JORNADES, SESSIONS .. .
o.
1.

2.

3.

Cristian s en el món. Recull de testimonis (50 pp.) (exhau.)
L'evangelització, urgència cristiana (20 pp .. 50'- ples.)
Els cristians i l'escola , per J . M . Vilaseca Marcet I J. M .
Totosaus (65 pp., 100' - pies. )

Pregar en un món secularitzat. per Joan llapis (40 pp ..

5.

100·- pte s.)
l aic s amb mi ssió pastoral, per Ferm i Casal, Casimir Martl
i Ramon Prat (28 pp., 50'- ptes .)
Cristians entre els marg inat s: recull de te stimonis (48 pp .)

6.
7.
B.

(exhau rit)
Apa re llament I matrimoni (26 pp ., 50' - ptes.)
Acolli r el s divorcia ts a l'Església, per J. Huguet (22 pp. 50'-)
El mom ent present de l'Església Catalana (35 pp., 75'- )

4.

AP UNTS PER A LES CLASSES (multicop iats)
Introducc ió als llibres hi stòrics de l'Antic Testament, per G.
Camps. H. Raguer, R. de Slv.tte I R. Vives (60 pp., 250'ptes. )
Introducció al missatge dels profetes, per G. Camps, p, Franquesa, J. A . M iró i R. de Sivatte (75 pp., 250'- ptes.)
Introducció a la pre gàr ia dels salms. per Guiu Camps (42 PP,.
200·- ptes.)
Els llibres sapiencia ls. per G. Camps , S. Pi é, H. Raguer i R. de
Sivatte (36 pp., 150'- pt es.)
introducció a l'evangeli de Marc, per L1u ls Tuñl (60 pp., 250'ptes, )
Fets del s apòstols. per Joan Vernet (40 pp., 150' - ptes.)
El s evan gelis de la infànci a de Jesús, per Ferm i Casal (44 pp.,
200' - ptes.)
Prt9gàrla i psicologi a, per Joan Llap is (25 pp., 100' - pte s.)
Itinerari sacramen tal. per Joan L10pis (40 pp., 150 ptes.)
Comunitat i misteris, per Joan L10pis (42 pp., 200'- ptes.)
Dosl er de les Jornades de Pastoral Rural de la Selva del Camp.
setembre 1978 (30 pp., 75' - pte s.)

Els podeu adquirir a:

el . Rivadeneyra, 6, 3.-

• SUMARI
PÒRTIC
Estiu 1982
TEST IMON IS
Pastoral del bateig , per Josep M ,' Totosaus
Vilassar de Dal t , per Joaquim Vive s
La Garr iga , pe r Víctor Fuentemilla
Vi lafranca del Penedès , per Frede r ic Ràfols
Sa nta Eulàli a de Proven çana de l'Hospitalet ,
per Ma rtí Visa
Co rn ellà, per Carmen Jiménez
Sa nt Josep de Calassanç de Barcelona ,
per l 'Equip responsable
Sa nt Ild efon s de Barcelon a, pe r l'Equ ip responsable
Lleida , per Jaume Montaña
Senti t del bateig dels nostres fil ls,
pe r Josep Monfort - Isabel Subirana i
Guillem Ball az - M,' A ngels Bog unyà
Baptisme a l 'Adolescè ncia,
per Joan Josep Montoliu i Am àlia Andrad e
No han estat batejades , per Ignas i Riera

3
6

8
9

11
13
17

19
22

25
28
31

OÜESTIONS
Celebració del Bapt isme, Experi ència i refl ex ions,
per Josep M , Ro vira Belloso
Notes per a una rel ec tura del ritual del Baptisme ,
per Josep Urdeix
Com dinamitzar la celebració del Baptisme,
per Genís Samper
A ni ve lls diferents , celebracions diferents,
per Salvador Bardul et
Algunes incid ènci es en el Baptisme d'infants ,
pe r Pere Llabrés

33
44

50

57
62

4 VENTS
Solsona: Anormal normal itat , per Climent Forner
Bisbat d 'Urgell , per Antoni M irabet
Des de la ciutat de Va lència , per J, Lluí s Sanc his

68
75
77
250 pIes,

QUADERNS DE PASTORAL. PubllcaclO
oimestral.
Director : Josep M . Totosaus .
Redacció ¡ ad ministració : Rivadeneyra
núm, 6. 3."' . tel. 3174858 . Barc&lona-2.
Preu de subscripci ó: 1.000' - ptes. l'an y
Número solt: 250' - ptes .
Dipòsi t legal: B. 25.506 . 1969.
Irnpre ssló: I. G. Santa Eulàlia - c . Sent

Joan Bosco, s j n. - San ta Eulàlia de Ronça na . Empresa periodí stica : Joan Carrera
Planas (núm . 458, tom 6, secci ó de persones naturals , fo li 127. In sc ripció 1).
Amb cens ura eclesiàs ti ca.
JULIOL 1982

