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EL PAPA A CATALUNYA
Els viatges del Papa - ; Catalunya 110 en co ns titui·
ria pas l'excepci6- agafen unes COIIHO({IC ion s d'a Cl e
oficial i d 'esdeve nimen t se'1sacio HaUsla que 11 0 elts
lI cabell de satisfer. I ofereixen així un blanc que la critica no deixa d'aprofitar. El mateix Doctor Jubany se'n
feill r essò en una ca rta circula r: «/-10111 comprèn que
molts pensin en una possible "altra m anera" de fer
les visites. D'acord! ( ... ) en aqllest món tot és discutible ».
Peró CI aquest aspecte ha vi nguI a superposar-se'n
un alfre que encara és m és de doldre. Aques t viatge
ha posat de manifest les sHspicàcies cre ixerll s de nom1

brosos i influents sectors de l'episcopat espanyol con tra
l'Esglés ia de Catalunya amb una sinuosi tat i una insis·
tència que fan preveure noves escomeses i que alorguen plausibilitat al rumOr creixent q ue diu q ue, quan
el Papa se u'hagi entornat a Roma, un bisbe d'origen
valencià, actualment a la provincia loledana, serà nom ena / per a la seu primada de Tarragona que tan digIwm ent presideix el Doctor Josep Pont i Gol.
Dc pril1ler va se r l'inlelll de co nver tir el reco rregut

del Papa per terres hispàniques en un viatge sectorial.
Així, el Papa visitaria diverses localitats espanyoles i
en cada

UIUi

d'elles s'adreçaria a tm sec to r det e rmina t

de la societal o de l'Església de tot l'Estat : les religioses a Àvila, els obrers o immigrats a Boree/o Ha, els
pagesos a Sevilla, elc. D'aq uesta manera, el seu contacle amb un s pobles i amb unes esglésies vives i difere llciades hauria quedat emmascarat sota la primària fill alitat sec torial. Per aquest camí, el Papa hauria
vingu t a terres ca talanes, però no pas per a trobar-se
amb els cata lans o amb l'Esglés ia catalana, s inó amb
els obrers o els immigrats de lot l'Estat.

Va venir després la reducció de l'estada papal a
Catalwlya i la hzgerènc ia e n el programa tal com aquí
s'havia proposat . Cer t, no es podia obviar Mont se rrat .
Però s'escu rça ria l'es tada i, sobretot, es desplaçar ia
el res d e l'An gelus a Barcelona: així la presèl1cia pública del ca talà a la televisió quedaria disminuïda i el
malso ll de les se nye res, inevi tables a MotJl serrat , d eixaria pas a les imatges parabòliques d e l'arquitectura
gaud il1iana, molt m enys perilloses, segons que c reuen

aquells cercles de Madrid.
Amb la nUlteixa orientació es qües tioHava la missa
al Camp No u, amb l'excusa qu e a Roma no els agra-

den els recilltes tancats, amb capacitat reduïda (lla e nt raven en conside ració els arguments intrínsecs, relacionats amb el que és la celebració eucarís tica) i s'in-
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sistia, ell la línia d'aql/ ell primer projecte, que el Papa
adreçaria un missatge al món obrer i empresarial. No
és difícil endevinar-Jzi al darrera el pas d el «particula-

risme» d'una celebració eucarística ell català a la
«tm;versa[ ita i » d 'Il11 11lissat~e socia l, cosa que, natural-

m ent, hauria d e tenir també la seva expressió en l'insIrwI1 e1l1 lingiHstic u t ilit zat.

Ull altre pUIJl, ja més cò mic, d 'aques ta ofensiva és
Ja «qü est ió d 'es taI» d'oil ha de passar el Papa la nit

del set al vuit d e novembre: S embla que s'ha imposat
definitivam ent l'evidència que, per anar de Barcelona
a València, el cam í més enraonat, si 110 el m és curt ,
passa, ara com ara, per Madrid.
Qu e el Doctor Jubany, de circwn specci6 i moderació prou reconegudes, hagi manifestat ob ertam ent i de
m anera pública el seu disgust e/avant el comportament
del Mad rid eclesiàstic i les seves in sistents sus picàcies
i ingerències és Ull fel prou signi fica tiu i que val m és
qlle 1110ltS comell/aris.
I, tamnateix, el Papa vindrà a Catalunya. Perquè
MOll tserrat i Barcelona són ben bé Catalunya, la personifi cació d'un pob1e i d',ma Església, i no '111 d e
lanlS sanl uaris i una de tantes ciutat españolas. I ai4
XÓ, que el Papa ve a Catahm.ya, és m és important que
el disgus t i l'a ngúnia que ens causa tol aquest mang0 4
neix eclesiàst ic, típicam ent centralista, q ue precedeix
i acompanya la seva vinguda, i més im portant que el
disgust que pot produir411os la reducci6 injustificada
d e l'ús de la nostra llengua o la m anera ambígua de
tractar la nostra qües tió nacional per part d'un Papa
tan valent i tan clar en altres ocasions.
Per això nosaltres, d es d'ací, saltant per damunl
d'aq uests obstacles, li diem cordialm ent i ben clara4
m ent: BENVINGUT A CATALUNYA!
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QUESTIONS
SOBRE LA PARRÒQUIA
JOSEP M. TOTOSAUS

A les pàgines de QUADE RNS DE PASTORAL lla/I desfilat , des
dels seus inicis, nombrosos tes timonis de moll es i diverses par·
ròquies. A més, el n. 3 (desembre de 1969) publicava llues po·
nències i el resum-conclusió de V è. CoHoqu i europeu d e parròquies sob re el tema «De la parròquia co ntes tada a la parròquia
relativit¡,ada », el Il. 16 (febrer de 1972) dedicava 40 pàg;"es a la
qüestió de les parròquies petites i el nLÍme o 19 (agos t del mateix any) s'ocupava extensament de la pastoral urbana. No és
es trany. dOIlCS, que avui dediquem un nLÍmero a la parròquia co m
a tal, encara que sigui amb llIl títol la'l modest com «Qü estions
sobre la parròquia •.
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Tres qüestions i un tema

La secció «Qii est im1s» ú,clou Ires arlicles d 'cma certa ext ensió:
J. M ossèn Josep Gil, capellà de l'arxidiòcesi de Tarragona i
professo r d e la llost ra Facllltat de T eolog ia, que ¡lli estaI durant

deu anys r eelU ,- d e Ja parròquia de San t Pau de la capital del
bi ~ lJal ; It o és aCflwJmel1 1 d e la parròquia d el Catllar, al Tarragollès, reflexiolla sobre la vocació co mlmi/ària de la parròquia
li partir de la d oclrill a conciliar i del III OV;11l ell' de renovació que
lI'arrel/ca. L 'alllor, al/f i c cons ilia r i de l11 ol'im elll s es peciali tzat s de
joves del SCI/ bisha l, recu!! tamb é /(/ seva experiència e ll aques t
ca mp. I arriba li la cOl1cll/ sió qll e la «parròquia té t-HUi vocació
l/Iiss iol1 er a ql/e 110 és la maleixa dels 11 IOF;lI1ell[S especill Ji t za t s»
i que «cal que cO llr ilwï fem els serveis qlle li són propis i que
vagi aVellçallt ell la cOl1s lrllcció d'lI/llI comll1lilll t li la qual siguin
cOll stalll m ellt il1vitades Iotes les perso nes ql/e vé" e" a demanarli els seu s serveis».
seu

2. L'article que el segueix l'ha esc rit mossèn Joaq uim Pla:
part d e ser el llost re c rmlis ta de les cmllrades giron ines, és
Delega t diocesà de Jll s tícia i Pali i rector de la parròquia d el

li

Pom M ajor de la ci/ll at dels tres rius. Per tal de r espondre l'in -

lerrogmu del seu tít ol -« La parròquia, es pai d e cOIlVergè'l cia?»-,
va resseguill t /a rca lit at parroquial, d es de la seva estru ctu ra ju rídica, fixada CIl el Codi vigent, fin s a les persones ,- les coses d e
la vida parroqllial. I deixa q ll e sigui el lector ma te ix qui «ell tregil; les conc/us iO/lS qll e creglli m és adien ts i lògiques».
3. Mossèn Joan Oriol, reclOr de la parròquia de Cris t R ei, de
/a Sagrera, a Barcelona, ens parla del «CoNoqu i europeu de parròt/uies », U/lli i/l stitllció al servei de la pastoral que ja lé m és
lle vill t anys d 'exis tèl1cia i en les trobades de l qual I1ml pres part
Ull considerable nomb re d e ca lalaus. Mn . O,.iol u'és, act Halm ellt ,
m emb re del cOliseU ¡nIer/racional . Al llarg d e les ollze Irobades
celebrades fili S ara, que eus són preselltades, va ll em ergint dive rses qüestions ben vives j actuals: cel temps sol demostrar que
el CONOqlli té bones lllltenes per captar els correllts profunds i
les pers pect ives de futu r de cada moment d e la seva història.
Molts preveres i laics d'aquest país podem agraïr al CoNoqui
tma obertura a temes; problem es poc corrents en tre nosaltres en
Wl mometlt d eterminlll , i que desp rés !tan resl/l tats aClUa físsims».
4. La secció «T em a» presenta lm docum entat article de Mn.
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Lluís M. Sislacll sobre la parròquill Iai com queda regulada eH
el pro jec te del 11011 codi de Dre l ca llòn;c, que moll probablement
se rà promu/gal pel papa l'Advenl d'enguany. D'aq llf l'ill l erès d'aquest es tudi, tota lma primícia, ql/e acaba amb l/na breu ap roxim ació valoral iva. L'alllor és Vica ri general del bisbal de Barce10I1tI i eS là adscril de fa lmys a la parròqllia de la Mare de Déu

de MOllt serrat, al Guinardó.

Vuit testimonis
La secció «Tes limonis» presen la Inalerials de tres m enes.

1. De primer , Ires experiències de Ireball parroquial: a Vilalarglles, ul7a barriada de SallI Feliu de Guíxols, de 5.000 IJQbi lanls;
a Malla, poble de la Plana de Vic, de 260 IllIbilanls; i als arxiprestals d e Torà , a la Segarra (17 parròquies, 2.600 habilanls)
i del Pla d'Urgell (Ires arxipres llll s, II/Olt m és poblals, amb nucUs d e deu, vuit i quatre fIIil Jwbiumts), l'Ullil ,. l'altre de la part
que correspon al Bisbal de SolsOl1Q.

2. Véne n, des prés, quatre expe riències so bre les relacions parròquia-movimellt . Són d'extensió i àdhuc d'ò ptica desigual. Però
és important de veure aq ll es t d llalism e viscut i plantejat per una
parella dels Eqllips de la Mare de Déu, pe r Lm membre del M ov¡m ellt cristià de professionals, pe,. U/I consiliar; del Moviment
de jo ves de pobles" co marques, ,. per lm altre de la JOC.
3. El darrer d'aqllests testimonis recull ex tensos paràgrafs d'lm
document-resum de les sessions que el Cof/cctiu de co nsiliaris
de j oves del bisbal a Barcelona ( m olt s dels quals lreballaven alhora en parròquies i en moviments es pecialit zats) va dedica r, el
curs 1978-79, a refl exionar so bre aques t dualism e fai com es refl eclia en les seves v ides.

Dues altres qüestions i 4 vents
Pe rò aquest número s'enriqueix amb dos altres articles dels
quals convé deixar constà ncia eH aquesta prese ntació, i que han
es tat enviats es pol1tàniamenl a la redacció pels seus autors.
1.
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Es peronat pel llOs tre darrer núme ro, Mo ssèn Casimir Mar-

lí, reclor de la parròql/ ia de Sia. Maria del Gornal, a l'Ho spitalel
de Llobregat, ell s ha enviat unes pla lles sobre «La pastoral del
baptisl1le: valoració d'un es experiències». «Tiflc la co nvicció -raona- qlle seria molt útil cm llebat en torn del tema sobre el qual
IllI esla l cerllral el n. 72 de QUADERNS DE PASTORAL •. La seva aportació encloLl t res ca pitals: so bre el criteri d e valoració
de les expe riències que prese l1tava el n. 72; so bre les «qües tions
pene/e nls» de què parlava (a qui l'au tor rep rèll les qü es tions més
importants que apareixien ell el número que d ed icàve m a la pastoral del baptisme l'ally 1971); i de quina mall era els canvis sòcia-religioses esd evingUI S d'aleshores ençà han afectat aqu estes
qnes lions. Hom ll egirà amb int erès les ratlles de Mo ssè n Casimir
Martí com un cONtrapunt a algwl es de les apreciacions expressa d es en el llOstre IIúm ero anterior.

2.

Raimoll Ribera, S ecrelari del COll sell pasloral clel bisbat

de Ba rce /muI, elis ha enviat Lm ar ticle sobre la divis ió diocesana
de Cal alwl ya. Es tra cta d'una aportació que en d emana d'altres .
Entre tot s s'lla de fer la llum sempre, i més q uan es trac ta de
qüest io lls co mplexes i ¡"tricades co m aquesta. Pe r això l'articulis ta, que ,,'és b en conscient, acaba expressan t Ull desig: «Tan de

bo qlle s'obrís

li

les pàgil1es de QUADERNS

III!

diàleg sobre a-

ques ta qües tió »,
3. Asse nyalem , pe r acabar, que la secci6 «4 V ent s» a més
d'in cloure c ròniques de tres bis bat s, dóna co mpte extensa m ent de

la Irobada de joves al Miracle (l'. Aplec de l'Esperit») i de les V I
Jo rnades de Consiliaris de joves que van tenir lloc a la casa de
Colònies de la Ruca a principis d e setem bre.
Aques ts són ell resum,
a les t eves mans .

es ti ~l za l

lector, els materials que posem
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LA VOCACiÓ COMUNITÀRIA
DE LA PARRÒQUIA:
POSSIBILITATS I LlMITS
/

JOSEP GIL
Fa molts anys que es va posar de moda l'slogan: No hi !J a Església sense co mw1ilat. Era, d'altra banda, un dels títols més lle-

gits de Michonnea u. Eren els anys cinquanta. Arreu es parlava de
comunitat, i sovint s'afegia : l'Església, comunitat miss ionera. I ci

clam a favor d'una «Església missionera» també venia de França,
que s'inte rrogava si era o no era «país de missió» .
Durant els a nys cinqua nta, arre u de l'Estat es panyol es parlava també molt de la parròquia. Ho recorda l'arquebisbe Morci llo,
de Saragossa, en el pròleg del llibre La parroquia, esa vieja Il ovedad (E uramé rica, març de 1958), on s'anuncia la prime ra setmana «nacional » de la parròquia pr6xima a celebrarse por in iciativa
y malldato de la Conferenc ia de los Rvdm.os. M et ropolillll10S españoles: Todos los obispos queremos dar a la parroquia el esq llema
pastoral y el impulso que, de un salt o o en pocas ¡ornac/as, fa
ponga en con diciones de lleva r hasca Dios al pue blo de D;os. More il1 a afirma: En la parroquia ha de encont rar el creyente cuallto
neces; ta para ;ncorporllrse y permanecer vitalmenle incorporada li
la 19lesia de Cris to; y en la parroquia, como en un 111lmda pequelïa, deben desplegarse tadas las r;quezas sobrel1alurales que
la 19les ia atesora para uso de sus hi;as ; i demana una renovació
multiforme de la parròquia: renovació geogrà fi ca i social, renovació pedagògica, renovació dels mè todes de govern , renovació de l
sentit militant i missioner, renovació mental i orgànica de la caritat, renovació de l'economia.
Després va venir el Concili. El Concili parla de les «comunitat~
parroquials i missioneres» - la cura an imarw-n ha d'arribar n totes les persones que viuen en la parròquia- (Ch.D., 30) ; parla dels
pastors que s'han d'esmerçar en la formació de l'autènt ica comunita t cri stiana ( P.O., 6); parla de la parròquia com a «model claríssim de l'apostolat comunitari . (A. A., 10); parla de les pa n-òquies cestructurades territorialment sota un pastor que represen!a
el bisbe, perquè manifestin d'alguna manera l'Església vis ib le cs8

campada pe r tot e l món » (S.c., 42) ; par la «dels agrupament s locals
de fidel s» , on els preveres «representen el bisbe» i «sota l'autoritat del bisbe, santifique n i regeixen la porció del ramat del Senyo r que els ha es tat confiada, fan visible en cada lloc l'Esglés ia
universal i aporten un aj ut pode rós en l'edificació del Cos to tal
d el Crist» (L.C., 28).
A com ençam ents de ls anys setanta hi hagué l'Assemblea Conjunta de bisbes i preveres, a Madrid . Abans, a les darreri es dels
se ixa nta, hi hav ia ha gu t la gra n desfe ta dels moviments especialitzats. I l'Assemblea Conjunta deia : «S'imposa la rev isi ó de la p a rr òquia concebuda fona men talment com una entita t te rritori al i adminis t rat iva. Cal accentuar més el sentit de comunita t o de comuni tat d e comunitats» (III , 25); «~s necessari qu e, a m és d e la rarròquia te rritoria l, es promoguin a ltres unitats orgàniques de pastora l pe r a tendre els grups huma ns, ambients i fun cions socials.
Aques tes unitats s'hauran d 'integra r adequ a dame nt e n la pastora l
diocesana» (III , 26). l afegia: «L'objectiu fonam ental de tota pl anificació pas to ral és la creació de comuni ta ts cris tianes au tè nti came nt miss ione res. Per a ixò se rà necessari promoure, a ten dre i pote nciar form es com uni tà ri es cristianes (p .e. eq uips de vida, comunitats c d s tianes in tennèdies, etc.); revisar i potenciar les a ssociacions i movime nts apostò lics ja existents .. . » (III, 37). Tamb é a fi,-mava: «Te nim per necessà ria la revi sió de la nost ra ac titu d re,,pccte a ls moviment's d'apos tolat seglar, l'econeixent-Ios la seva pròpia respon sabi litat.. Me re ixen un a a tenció es peci al e ls moviments
d e presència d'Església en am bi ents no eva ngelitza ts» (IV , 28) . 1
afegia: «Reconeixe m la va lidesa eclesial d e les comunitats inte rmèdi es e ntre l'i ndividu i comunita ts cri s ti a nes m és a mples (comunitat s de base, equips de revis ió .. . ) , que, en comunió a mb els
pas tors i obertes a to t el poble de Déu , aprofunde ix in en la seva
fe i e n el se u comprom ís c ristià en l'Església i e n e l món i ~ i 
guin ferm ents d e comu n itats humanes i eclesia ls m és amples» OTI ,
9).

Aques ts foren els p ropòsits. Però l'eufò ri a a nteri or dels mov iments es pecialitza ts no s'ha rep rod uït. Cal dir qu e durant aq ues ts
darrers d eu anys el centre d'interès han es ta t les experiències de
les com unita ts d e base, o similars, q ue ens h a n fe t ado nar d'a ll ò
que podria se r o esdeven ir una «comunitat cristi a na ». I s6n mo ltes les p a rròq ui es que ha n a nat assajan t fó rmu les com unit àri es .
sense poder evita r, d e vegades, la tempt aci ó de batejar amb e l
nom de «comunita t cris tiana» alguns projectes parroquial s no
sempre prou se ri osos. Per l'altre costat, hi ha ge nt que té difi cul ta ts per a accep ta r , fins i tot a ni ve ll teò ri c, la possibilita t d'h o-
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mologació autèntica de la parròquia com a «comunitat», en el sen·
lit sociològic del terme.

Abast d'aquestes planes
E l que segueix vol se r una modesta reflexió sobre les poss ibili·
tats i e ls límits de la voca ció comunitària de la parròquia. La faré
sense allunym··me massa de les línies de fon s de la teor ia i de la
praxi d'aque ts darrers anys.
Cal advertir: parlo de la vocació comuni tària «cristiana», en
sentit estricte, en sentit específic. Les parròquies rurals, per excm·
ple, han fet i continuen fent ~ ja no?- un gran servei en or·
dre a la construcció de la comunitat humana de les viles i pob les; la qual cosa no és ta n evident en el cas de les parròq uies
urbanes. I amb aquest servei, le parròquies rurals, quan no s'han
proposat la cons trucció d'un .guetto parroquia¡' dins de l poble,
han ret certamcnt «comunitat cristiana ». Dc fet, una fórmul a comunitària «cristiana», perquè sigui au tèntica, ha d'incidir clarament en la construcció de la comun itat humana; però no és menys
cert que és molt di[ícil la construcció d'una «comunitat c ri stiana »
a l'interior d'una comunitat rural.
Quan parlo de la vocació comunitària «cristiana. de ]a parròquia, penso e n la necessària conjunció de ¡'e le ment «comunitari »
i l'e lement «missioner» . En tot cas, quan parlo de la vocació comunità¡-ja de la parròquia c m rc[e reixo estrictament a aquella vivència comunitària que comença amb l'aplegament de l poble de
Déu per la predicació de l'Evangeli i amb la formació d'un a ca·
munitat «que pugui, e n tant que sigui possible, satisfe r e lla matei·
xa les pròpies necessita ts», com diu el Conci li (A .C., 13-15), ne·
cessitats que inclouen l'animació de les realitats temporals i l'anunci directe del Crist als conciutadans.

I.

CARÀCTER COMUNITARI DE L'ESGL~SIA LOCAL

Una de les coordenades de l'eclesiologia del Vaticà II és la potenciació de l'Església local. Vegeu aques t text clau: . EI bisbe,
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inves tit co m es tà de la pl enitud de l'Ordre , és " l'admini s trador de
la gràcia del suprem sacerdoci", sobretot en l'Eucaris tia , que dis·
tribueix ell mate ix o per mitjà d'altri i que fa viure i c ré ixer contí nuame nt l'Església . Aques ta E sglésia del Cris t es troba veritable·
ment present e n IOlS els legítims ag rupa m ents locals de fid els,
agrupame nts que, u nits a ls seus pas to rs, rehen, ell s també, el no m
cI 'E sglésies en el Nou Testamen t. Radi cades a l seu propi lloc,
aquestes Esglésies són e fecti vament el nou Poble c ridat per Déu ..
A l'altar de qu a lsevol com unitat, sota el min iste ri sagrat de l Bisbe, es fa palès ci s igne d'aqu ell amo r i "d'aquella unita t del Cos
místic sense el qual no hi pot have r salvació". En aquestes comun itats, per m és qu e tol sovint s igu in petites i pobres o bé visqu in en la di spe rs ió, el Cri s t hi és p resen t, i am b el seu poder
dón a unita t ¡) l' Església, una , santa, catòlica i apos tò lica» (L.C.,
26).

Una Esg lésia sacramentalment autosuf icient

Quan e l Concili pa rla de «comunita t cris ti ana» p ensa ev id en tment e n l'Església local. I ho fa, perqu è, segons e l mate ix Concil i, l'Església local és sacram entalm ent «a utosuficient ». D'una b a nda, e ls Bi s bes, «d'un a ma nera eminent i visible, ocupen el ll oc del
ma te ix Cr is t, Mestre, Pas tor i Pontífex, i obren en nom d 'E ll »
(L.C., 21); «cada un de ls bisbes és el principi i e l foname n t vis i·
ble de la unitat en la seva Església parti cular, formada a imatge
de l'Esglés ia unive r sal: en totes elles es trob a i per totes e lles
ex is teix l'Església ca tò lica, una i úni ca» (L.G., 23); «els b isbes regeixen com a vica ris i legats de l Crist les Esglésies particulars
que els han esta t e ncomanades ... , exerceixe n una potes tat que e ls
és pròpia i són considerats amb tota verita t els Caps dels pobles
que regeixen » (L.C. , 27).
AI ministeri dels bisb es - minis teri con fe rit pe r la consagració
episcopal, però que no es pot exercir, en tan t que ofici d'ensenyar
i de governar, si no és e n comunió jerà rq uica amb el Cap i els
mem bres de l Col'legi Episcopal (L.C., 21 )- es con fia el servei de
la comun itat, junt amb e ls preve res i di aq ues com ajudan ts, i la
successió apos tò li ca (L.C ., 20). Pe r la q ua l cosa, «cada bisbe r epre·
senta la seva prò pi a Església i tots plegats amb el Pa pa to ta l'Es·
glés ia en e l vincle de la pau, de l'amor i de la unita t » (L.C., 23),
i e ls bi sb es , com a des cendents o h ereus dels Apòstols (L.C., 20) .
«a pleguen ¡'Església universa l q ue e l Senyor va fund ar sobre e ls
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ApÒSlOIS i va edificar sobre san l Pere que n'era el cap, amb e l
ma te ix Crist J esús per pedra angu lar. (L.C., 19) .
D'altra banda, l' <<au tosuficiència>> sacram en tal de l'Església la.
cal inclou la totalitat dels carismes i dels sl!rvcis de la resta del
Poble de Déu. E ls fi dels són tots germans en el Crist, i els laics
«tenen per germans aquells qu i, constituïts en e l sagra t ministeri
i ensenyant, santi[jcant i governant amb l'autori tat del Crist, de
ta l manera regeixen la família de Déu, que resti complert pe r tot ~
hom el nou maname n t de l'amor. (L.C., 32). El bi sbe, «puix que
és deutor a to ts, com l'Apòstol Pau , que estigui disposat a evan·
gelitzar tothom i animi e ls seus fidels al treball apostòlic i mis·
sioner. Els fide ls, per la seva banda, han d'es tar units al Bisbe
com l'Església ho està a Jesucrist i com Jesucrist ho està al Pare,
a fj que totes les coses s'harmonitzin mitjançant la unitat i siguin fecundes a glòria de Déu . (L.C ., 27).

De l'Església particular a les comunitats eclesials
Però e l Conc ili no reserva exclu siva ment el titol de «comuni.
tat cristiana» a la diòces i, que «és una part determinada del ra~
mat de l Senyor, que ha estat confiada a l bi sbe pe rqu è la pas tur i
amb la coHaboraci6 del presbiteri, per tal que, unida al seu pastor i congregada per ell en ['Esperit Sant , mitjançant l'E vange li i
l'Eucaris tia, cons titue ixi una Església pa rticul ar. (CII.D .. 11 ). Dc
fet, «els preve res, encara que no tinguin el cimall del pontificat
i depenguin dels bi sbes en l'exercici de la seva potestat , amb to t
comparteixen amb ells l'honor de l sace rdoci i, en virtut del sagrament de t'Ordre, són consagrats a imatge del Crist, summe i
eternal Sacerdot , per a predicar l'Evangeli i pas turar els [-idel s i
per a celebrar e l cul te diví, com a veritables sacerdots de la nova
Aliança .,. Els preveres, cridats a servir el Poble de Déu com n
coHaboradors del cos episcopal i ajuts i òrgans seus, formen amh
el seu bisbe un sol presbiteri , dedicat evidentment a tasques diverses. En cada un dels agrupaments locals de fidels representen
el Bisbe, amb qui estan confiadament i generosament units, i comparteixen els seus negui ts pastorals que fan passar al seu treball
de cada dia. Ells, sota l'autoritat del bisbe, santifiquen i regeixe n la porció de l ramat de l Senyor que els ha esta t confiada, fan
visible en cada lloc l'Església u niversal i apor te n u n aju t poderós
en l'edificació del Cos total de l Crist . (L.C., 28).
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Els laics en les comunitats eclesials
En aquesta mateixa línia , ci Conci li assenyala, d'entre e ls ca mps
que s'obren a l'ac ti vitat apostò lica dels laics, el de les comw1itat s
eclesials. Diu : «En tan t que participants de la funció sacerdotal,
profètica i reia l de Crist, e ls laics tencn una missió ac tiva a acomplir en la vida i l'acció de l'Església. AI s i de les comunitats eclesia ls, la seva acció és talment indis pensable que sense ella t'aposto lat de ls pastors no podria gairebé mai atènyer tot e l seu efectc ... La parròquia és un cas notable d'aposto lat comunitari pel
fet que ap lega en la unitat totes les diversitats humanes que troba i Ics in se reix en la universalitat dc l'Església. Els laics proeun\rall cada vegada més de treballar a la seva parròquia, en íntima
uni ó amb e ls seus sacerdots; apor taran a la seva comunitat eclesial e ls seus propis proble mes, els de l món , i tots aque lls la repercussió dels qua ls afecta certamen t la salvació de l'hom e, per
tal d'examinar-los i resoldre'ls tenin t en compte el parer de tOthom » (A.A., tO). Però afegeix : «Que desenvolupin constantment en
e lls el sentit de la d iòcesi, de la qu al la parròquia és una cèliula . (ib.).
1!s sa but com e l Concili enalteix l'a pos tolat organitzat dels laics
(A.A., 18-20). E l Conci li d is tin geix dos tipus d'apostolat organitzat:
¡'apos tolat que es rea litza a l'interior, «al be ll mig de la comunitat familiar, de la parròq uia, de la diòcesi, que justament manifesten aq ues t caràcter comun itari de l'apostolat »; i el que es realitza «e n e ls agrupaments lliu res en qu è hauran volgut ap legarse». Dc tots aquests agrupamen ts -que, «men tre es respecti degudame nt la re lació amb l'au torita t eclesiàstica , els laics tenen e l
dret de crear, dirig ir i de donar-los un nom »- el Conci li remarca les associacions «que es dediquen a nodrir i fer créixer
l'íntima s into nia de la vida quotidiana de ls se us memb res amb la
seva fc ». Aquestes associacions, sobretot les que han rebut cI nom
d'Acció Catòlica, són a utèn tiques comunitat s eclesials, en tant que
manifes ten e l «caràc ter comunitari de l'Església» i en la mesura
que es conformen «amb els fins de l'Església»; i no és a li ena a
a questa categoria de comunitat eclesial la necessària presència de ls
preveres que, a l'in terior d'aques tes associacions, exerceixen un
veritable «min is te ri en vir tut d'una missió rebuda de la jerarquia »
j «són e ls se us representants e n la seva acció pastoral» (A.A., 25) .
El Concili prega que «els re ligiosos i les religioses valorin l'aposto la t de ls la ics» i que vetllin «per afermar, aj udar i apor tar complements necessaris a l m inisteri dels sacerdots» (ib .).
Per cert que, quan el Concili parla de la vida associativa dels
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laics, vol deixar ben clar que «aquestes associacions no són pas
un fi en elles mateixes, més aviat han de posar-se al servei de
l'acompliment de la missió de l'Església e n el món . (A .A., J9). En

princ ipi, per a ser considerat laic, no cal cap mena de pert ine nça
especial a la comunita t eclesial: són els cristians, lleva t de ls cle rgues i dels religiosos, «que pel fet d'estar incorporats al Crist pel

baptisme, const ituïts en Poble de Déu i fets participants a la seva
manera de la func ió sacerdotal, profètica i rei al del Cri st, exer-

ceixen, en la mesura que els pertoca, la missió de to t e l poble
c ris tià a l'Església i a l mÓn . ( L.C., 31). l , en tant que bateja ts, e ls
laics són cridats, sigu in qu ins siguin , en qualitat de membres viu s,
a con tribuir a la creixença de l'Església i en la seva con tínua san-

tificació a mb tota l'ene rgia que han rebut pe r benefic i del Creador i gràcia de l Redemptor. (L.C ., 33); i en aquest sentit , e l Conci li diu que l'apostolat dels laics és una participació de la ma teixa

mi ssió salvírica de l'Església , i a aquest apostolat tothom hi és
crid at pel mateix Senyor en virtut del baptisme i de la confirmació » (ib.). Tanmatei x, el Concili pensa en un grau o nivell dc pertinença més pregon a la comunitat eclesial, quan diu: «U ltra aques t

apostolat que afecta tots els cristia ns absolu tament, cls la ics, de
més a més, poden ser cridats de distintes maneres a una coHaboració més directa amb l'apos tolat de la j erarq uia ... A part d'a ixò,
són ap tes perquè la jerarquia els confiï l'exercici de ce rt s càrrecs
eclesiàstics ordenats a un bé esp iritual» (ib.); o quan afirma: «Són
especialment dignes d'estimació i encoratjamen t en l'Església,
aquells laics , cèlibes o casat s, que durant un cert temps o definitivament es posen al servei d'institucions o d'obres en les quals
s'aboquen amb tota la seva competènc ia proressiona l. (A.A. , 22) .
M algrat to t, ci grau o ni vell de pert inença dels laics a la comunitat eclesia l respon sempre a la menor o ma jor iden ti ficació
d'ell s mateixos amb la mi ssió de l'Església , que, d'una manera resumida, és presen tada com l'activitat de tota l'Esglés ia q ue «prega i treballa a un mateix temps, perquè el món , tot sencer, pa ssi

a ser el Poble de Déu, el Cos de l Senyo r i el Temple de l'Es peri t
San t, i en el Cr ist, com a Cap de l'univers, es tributi tot honor i
tota glòria al Pare i Creador un iversa l. (L.C., 17) .

Laïcat missioner i Església missionera
En aquest senti t, el Conci li potencia la parti cipació dels laics
en els moviments que, a casa nostra, s'han anomenat moviments
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es pecialitzats d'Acció Ca tól ica : . EI fi immediat d'aques tes orga-

nitzacio ns és el ma teix fi a postòlic de l' Església. Iòs a dir, que
procuren d 'anunciar l'Eva ngeli a ls ho mes, santificar-los i forma r
e n ells la consciència cris tia na: de manera que l'esperit de l 'Eva ngeli a rribi a impregnar les diverses comuni ta ts i els di ve rsos ambi ents. (A .A., 20). El Concili, qua n parla de l'acti vita t missionera
de l'Església, asse nyala, d 'una ba nda, el caràcter miss ione r de les
esglésies pa rticula rs: . Pe l fe t que l'Església pa rticular ha de
representa r de la manera més perfec ta possible l'Església un iversal, ha de sa be r a mb lata cla.reda t q ue ta mbé ha es ta t e nvia da a
a que lls qui no creuen e n Cris t i ro ma nen amb ella e n e l m a teix
te rrito r i, a fi de ser pel tes ti mon iatge de vida de cadascun de ls
fi dels i de tota la com un ita t un signe que e ls mostri Cris t. (A.C.,
20); i de l'alt ra afirma: «L'Església no queda realmen t fundada,
n o viu plenament i no és e l signe de Cris t e ntre e ls homes, si no
hi ha un laïca t autèn tic que t reba lli a mb la jerarqu ia. L'Evangeli no pot a rrelar profundament en els esperits, en la vida, en el
t reba ll d'un poble sense la presència activa dels laics ... E l principal deure d'e lls, homes i dones, és el testimoniatge de Cri s t, que
han de do na r a mb la vi da i les p a ra ules e n la seva fa míl ia, en el
seu grup social i e n e l medi professional. .. Han d'es tar al costal
de ls seus conciutada ns a mb una caritat sincera, a fi que en el
seu com porta ment a pa regui un n o u IUga m d 'unitat i so lidaritat
universa l, pouat en e l m isteri de Crist. H an d 'escampar la fe de
Crist entre aquells amb els qua ls es tan lligats per la vida i l a professió; aquesta obligació es fa més urgent si teni m en comp te que
un bon nombre d 'homes no p oden conèixer l'Evangeli i e l Crist
si no és a través dels laics que hi ha a l seu costa t . (A.C., 21).

11.

LA PARROQUIA , COMUNITAT MISSIONERA

Fins aquí, la doctrina conc ilia r. Una doctrina que , d 'una ma·
nera més o menys directa, ha inspira t el treball pas tora l pe r la
renovació de les parrÒQuies. Un treba ll que ha donat com a resulta t l'apa rició de les a nome nades .comunitats c ris tia nes par·
raquials».
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Aspectes de la renovació de les parròquies
J o diria, pe r començar, que tot aquest treball de renovació de
la parròquia tenia un cert regust nostàlgic. La parròquia trad icional, sobre tot la parròquia de ciutat , amb tot el seu muntatge
d'autoservei i amb l'esclerosi evident dels seus esquemes sòcia-

cul turals, no podia competir amb l'atractiu que oferien les petites comunitats, estruc turades sobre la base d'una fraternitat molt
compartida, i els equips de mi litants dels moviments especialitzats, profundamen t inserits en les realitats més vives de les persones. Però la parròquia podia encara oferir un aspec te molt im-

portant de la com unitat eclesial: ser un s igne obert a tothom . amb
capacitat integra dora , de l 'Església de Jesucrist, que en la múlti·
ple diversitat dels seus membres esdevé, pri ncipalment per ¡'c-

xercici de la sagrada litúrgia, 6:s ignc i ins trument d'ín tima unió
a mb Déu i d 'unitat de to t el gènere humà- (L.G_ , I ).
Com a parceHa de l'Església local, la parròquia, en principi,
vis ibi1itza la comunita t cris ti ana al nivell que li és més propi. Els
feligresos «veuen . en la parròquia l'Església , a la qual pertanyen
pel seu bapti sme: «anar a la parròquia », mal sia per a rebre els
sagraments més «socialitzats», vol dir expressar una radical comu·
nió amb l'Església de Jesucrist. Si més no, la parròquia, amb el
seu temple, el despatx parroq uia l, les sales per a la catequesi,
per a les reunions o per a l'esbarjo i e l seu servei de ca ritat, representa e l «lloc» normal on e ls ba tejats, sense cap mena de
distinció socia l, manifes ten la seva condi ció de c ris tians.
Per a ixò deia que e l treball de renovació de la parròquia ha
tingut un cert regus t nostàlgic. Es tractava de restau¡"a r, d'acord
amb la naturalesa mateixa de la parròqu ia, el seu caràcter comu·
n¡tari. Hi havia, és cert, un altre motiu , sobretot a Ics parròqui es
de ciutat: la compe tència, més o menys volguda, de les esglésies
de les comuni ta ts religioses, que facilitaven enormement el compliment del deure domin ical i que oferien tot un segui t de mitjans
d'aproxirnació comunitària. Es tractava de «fer anar la gent a la
parròquia ». (Jo aconsellaria, per a tota aquesta matèria , la reflexió que fa RATZ INGER, e n el seu llibre Teología e His toria, Salamanca 1971, pp. 18 ss.).
D'altra banda, els grups de cris tians, més o menys informa ls,
les comu nitats de base, etc., man ifestaven un cert menyspreu per
la vida parroquial, o, com a mínim , ho semblava. Sovint eren jutjats, pejorat ivament, com a «pe rfectes», però també com a pe rsones despreocupades de les tasques pa torals de la parròquia : la
cateq ues i, la cari tat, el servei litúrgic. ¿ Per què la parròquia no
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podia esdevenir una comunitat cristiana, com ho e ren aquests
grups, i alhora assumir tota la tasca pas toral que sovint es deixava en mans de ls mossens i d'unes quantes persones més de
bona voluntat? ¿Per què, e n definitiva, la parròquia no podia arribar a ser una comunitat de comunitats?
Encara hi ha un altre aspecte a te nir en compte: l'aspecte missioner. La c reixent desc ristianització i secularització de la gent del
nos tre país, mani fes tades als ulls de l'staff pa rroquial pe r l'esfondrame nt de la pràctica dominical, sobre tot entre el jovent - fenome n captat princi palment en els nuclis rurals i en la burgesia de
les pe tites ciutat s-, obligava a plantejar una acció pastoral més
oberta, més incisiva, més acolli dora, més evangelitzadora : de fe t
- 110 ho oblidem!-, el desmantellament dels moviments especialitzats havia provoca t un pràctic abandó del front pròpiame nt miss ione r de la comuni tat c ristiana diocesana. Un gran nombre de
les parròquies dc ciut at, dc les parròquies anomenades progressi stes , sembl ava que havien posat les seves esperances mi ssioneres
en e l resultat, a llarg term ini , de les seves activita ts de «paraigües. en els últims te mps de la dictadura franqui sta: però els
resultats no foren els somniats. Cal afegir-hi també la desconfiança , cada vegada més generali tzada, respecte a l'efi càci a evangeli tzadora de les escoles con fessionals.

Parròquies d'ambient obrer

Les primeres experiències de les anomenades «comunitats cristianes parroqu ials» jo les di vidiria e n dos grans grups: les dc les
parròquies d'amb ient o de barris obrers i les de Ics parròquies
d'ambient o de barriades burgeses. Les «parròqu ies obre res» tenien inicialment uns avantatges: començaven des de zero i podien plan tejar un esq uema p~s t ora l obe rtamen t comun itari i missione r. Pe l"ò normalme nt tenien un gran inconvenient : pe r a iniciar e l nucli de la comunitat parroquial havien de comptar amb
un tant per cent molt crescut -en alguns llocs pràcticamen t un
cent pe r cent- de gent foraste ra - de gen t «castellana »- am b un
accen t re ligiós mo lt conse rvador. Les parròquies que volien iniciar
l'expe riè ncia comunitària i missionera a partir d'aquest tipus de
nucl i intuïen allò que de fet ha passat: el nucli inicial necessitava
molt de te mps pe r a «convertir-se » en un nucli missioner, amb
una presència real i activa e n e l barri, malgrat totes les fórmules
i els esquemes de consells pastorals inventats . N'hi h a hagut d'al17

tres, de «parròquies obreres», que, comptant amb e l temps, han
iniciat un procés molt més esperançador: esmerçar totes les energies en la formació d'un petit grup de persones, realment encarnades en el medi obrer, encara que religiosament totalment neutres. Però aquestes parròquies han hagut de fe r front a un altre
inconven ien t: la necessitat de donar una resposta a les «peticions
sacramen tals. d'un ample sector de la feligresia, que volia batejar
els seus fills, fer- los fer la primera comunió, etc. Les solucions
han estat molt diverses, però, en general, no deixen de donar la
impressió d'una certa bipol31;tzació de l'acció pastoral.

Parròquies d'ambient burgès

De les aItres parròquies, les d'ambient o de barriades burgeses, les experiències han estat molt diverses. N 'hi ha que han intentat constru ir la «comuni tat cris tiana parroquial » a partir de
tota la gent que ass istia regularment als actes parroquials: sota
el guiatge del recto r, han configurat la comunitat sobre la base
d'un conglomerat, més o menys orgànic, de serveis pastorals, des
de la catequesi a la carita t, passan t naturalment pel servei d'eco·
nomia. Són parròquies que poden presentar uns quadres ben nodrits de persones que ({treballen» a la parròquia, però, al mateix
temps, una ineficàcia alarmant en dos aspectes: en la penetració
missionera en e ls ambients descristianitzats i e n l'experiència comunitària, des d'una seriosa reflexió sobre la fe , de la mateixa
gent que treballa a la parròquia.
N'hi ha que han plan teja t la seva tasca comunitària i mis'¡;¡lonera des d'un esquemes pastorals estri ctament evangelitzadors. La
parròquin, en aquest cas, havia de fer un doble treball: d'una banda, havia de tenir Ics portes obertes a tothom (m isses dominicals
suficients per a atendre les necessitats dels feli gresos, despatx parroquial, servei de caritat ... ), i de l'altra, havia d'anar construint
la comunitat parroquial sobre la base d'una pertinença vol un tària
i correspon sable d'aquells qui hi volguessin pertànyer per raons
exclusives de fe. L'experiència ha donat com a resultat la formació
d'un nucli comunitari molt actiu i responsable, però poc influent
a nivell missioner.
N'hi ha que han concebut la «comunitat cristiana parroquial »
sobre la base de diversos nivells de pertinença: un nivell format
per totes aquelles persones, de dins i de fora de la demarcació
parroquial, que s'hagin inscrit lliurement al cens de la parròquia;
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un segon nive ll , format entre aquelles persones que pertanyen al
primer, i que, a més, paguen una quota fixa a la parròquia; un
tercer nivell, formal per les persones que habitualme nt celebren
l'Eucaristia a la parròquia; un quart nivell, format per aquells que
s'hagin agrupat en petites comunitats per a revisar la seva vida
a la ll um de la fe; i un cinquè nivell format per les persones dels
nive lls anteriors que treballen en els diversos serveis de la parròquia. Es tracta, doncs, d'una «comunitat crist iana parroquial » en
constan t c reixemen t centrípe t, que, d'una banda, tendeix a aconse·
guir que totes Ics persones pa ssin d 'un nive ll a l'altre fins arribar
a l cinquè, i de l'altra, imagina orgànicament la comunitat sobre la
base d'un Consell Pasto ral autènticament representatiu de tots els
seus membres, i d'un Consell de Govern com a òrgan executiu , col·
legial i cOlTesponsable de tota l'ac tivitat pastoral de la parròquia,
a la qual e l rec tor i els a ltres mossens serveixen com enviats de l
bisbe. Tot l'esquema pastora l d'aq uest tipus de parròquies es fonamenta e n l'acollimen t de les persones que, per qualsevol motiu,
s'apropen a la comunitat i en reben, de paraula i per l'exemple
la invit ació a pertànyer·hi.

Parròquia

acció missionera

Aquest tercer tipus de parròquies presenta dos greus inconvenients: done n la ima tge d'una organització molt pesada -molt a
l'es til d'una gran empresa- i no acaben de fc r·se presents en els
ambien ts més allunyats: esperen que les persones vinguin, però
amb prou feines hi van, surten enfora, arriben a les persones concretes en e ls ll ocs on aquestes persones viuen.
En tot cas, jo diri a que aquest ti pus de parròquies patei xe n un
mal molt greu: són excessivamen t «autosuficients». Vull dir: l'au·
tèntica comun itat cristiana rea lment autosuficient només és la
di òcesi, l'Església local. La parròquia és una parceHa d'aquesta
Església, però no és tota la diòces i. AI costat de les parròquies
-i fora d'e lle's - hi ha d'haver, en una Església, e ls moviments
evangelitzadors i missioners. La parròquia, per la seva pròpia na·
luralesa, mai no podrà absorbir la tasca d'aquests moviments. Una
Església local és incon cebible sense un presbiteri i sense un laïca t:
això vol dir que, per un costat, el serve i minist erial dels preveres
¡'ha de distribuir de Jnanera tal que n'hi hagi en nombre su fi ·
cient per a presidir les comunitats cristianes parroquials i per a
animar e ls equips de militants dels movimen ts especialitzats; i per
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l'altre, que el laïcat ha de ser orientat no sols vers la seva integració a les parròquies, sinó també vers la seva integració als moviments especialitzats, tot respectant la seva personal vocació i
sense fer-los súbdits de dos senyo rs.
Amb això no vull dir pas que la parròquia hagi de renunciar
a Ja seva dimensió missionera. Penso que, si fos així, tampoc no

podria ser mai una autèntica comun itat cristiana . Vull dir que la
parròquia té una vocació missionera, a l'interior de l'Església loca l, que no és la mateixa dels moviments especialitzats . La parròquia, al meu entendre, serà missionera, en la mesura que toles
les seves acti vitats pastorals respirin acolliment real que no s'a·
contenti rebent els qui vénen, sinó que realment arribi a totes les
persones de la feligresia. Un acolliment, però, que no es quedi en
les bones intencions, sinó que signjfiqui una veritable invitació a
la pe rtinença a la comuni tat cristiana de la parròquia.
Jo afegiria encara una cosa : caldria di t¡n gir, en la teoria i en
la praxi, entre la parròquia, en tesa com a institució, i la parròquia, entesa com a comunitat. Una distinció que no vo l pas dir
separació i menys encara oposició. Distinció que vo l dir senzillament això : que, d'una banda, ca l que la parròquia conti nuï fent
els serveis que li són propis, i que, de l'altra, vagi avançant en la
construcció d'una comunitat a la qual s'invitin constantment totes les persones que hi vénen a demanar e ls seus serveis.
I no oblidem el caràcter sacramental de la comunita t cristiana. Esmerçar-se en la celebració de les eucaristies i dels altres sagraments serà sempre e l procedi ment indiscutible i primari per
a la construcció de la comunitat cristiana parroquial.
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LA PARRÒQUIA,
ESPAI DE CONVERGÈNCIA?
JOAQUIM PLA

Segurament que hauria de començar l'interrogant dient: La
parròquia, ¿espai de comunió? Les paraules sempre comporten
un risc. l , en aquest cas, el risc no és el de confondre convergèn·
cia amb una opció política determinada, tot i que n'hi hauria que
sos tindri en aques ta hipòtes i de treball. El mot convergència indica
realitats dive rses que conflueixe n en un punt determinat. No es
fa precisió sobre si les realitats diverses són antagòniques, homònimes, O complementàries. El darrer cas s'aproximaria al que aDO·
menem comunió, almenys lai com jo l'entenc.
Llavors, la pregunta queda formulada en el sentit següent: ¿Es
la parròquia un es pai apte perquè hi conflueixin realitats diver-

ses, però complementà ries, i perquè en aquest punt de confluència s'h i realitzi ]a comunió?
La pregunta e ru sembla, de bell antuvi, interessant. I permeteume q ue, també de bell a ntuvi, jo en dubti. IÒs a partir del dubte
(el «videtur quod non . de Sant Tomàs, O el «dubium . dels processos e n Dre t Canònic) com es comença a trebal1ar seriosament.
Dubto que puguin convergir complementàriament en un punt
,-ealitats pròximes a Mons. Lefèvre i realitats pròximes a les comunitats cristianes populars, posem per cas. I, quan poso aquest
exemple, no porto la qüestió a l'absurd . IÒS molt possible que, en
una demarcació parroquial, es donin realitats d'ambdós signes. De
facto, podria citar algu ns casos. l, si encara hi hagués algú que
defensés el con trari, per allò dels extrems que es toquen , ¿poden
convergir un grup de ¡'Opus Dei i un grup de ¡'H OAC? ¿O un
grup dut pels jesuïtes i un altre grup dut pels dominics? ¿O Cris·
tians pel Socialisme i els Focolaris? ¿O els pentecostals i un grup

de solidarita t amb el Tercer Món?
l així podríem ana r multiplicant els casos exemplars.
Però em vull situar en un terreny més neutre i més de base.
De fet , ¿quina és la gent que convergeix en una parròquia? Heus
ad una primera hipòtesi de treball que els sociòlegs ens haurie n
d'escatir.
Jo parteixo d'una altra hipòtesi de treball : ¿quina gent pot
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convergir en la parròquia? Això suposa fer una descripció dels
elements bàsics de les parròquies. Al final, i com a fruita madura,
caurà la resposta a la pregunta.

El dret canònic vigent: clericalisme

El primer element per a una descripció ens el dóna e l Dret
Canònic vigent (alme nys en el moment en què escric). I, tot seguit,
sorprèn una cosa . El Dret Canònic defineix el que és un Rector
de parròquia (el «pàrroco.). però no defineix el que és una parròquia. Curiós, però real i verídic. Simplement diu que cal dividir
el territori de cada diòcesi en parts territorials distintes , assignar a cadasc una d'elles e l seu propi temple, amb una població
determinada, i posar al front de cada una d'aquestes parts un
Rector es pecial com a pastor propi per a la necessària cura d 'ànimes. Per tant , ronamcn talmen t, e l criteri de formació o creació
(sc'n diu erecció) de parròquies és un criteri bàsicament geogràfic,
de límits territorial s concrets.
En canvi, en parlar del Rector, el Dret Canònic fa una definic ió.
Diu : El Rector (<<pàrroco.) és el capellà o la persona moral a qui
s'ha atorgat la parròquia en titol amb cura d'ànimes, la qual s'exercirà sota l'autoritat de l'Ordinari del lloc (el Bisbe). Queda
clar que a un senyor se li atorga un títol sobre un territori ben
definit. Cal suposar que aquest títol dóna a aquest senyor uns
dre ts sobre aquest territori, i li comporta unes obligacions que es
deriven d'aquell a «cura d'ànimes».
La nota a aquest cànon (c. 451) exp lica què vol dir persona
moral. Es tracta d'un Capítol Catedral, una dignitat, una comunitat
religiosa. Sempre dins del món de la clerecia.
Exagerant un x.ic la no ta, e l Dret Canònic defineix indirectament
la parròquia com un terreny vedat del Rector, del capellà nomenat
pel Bisbe.
Això ens fa e ntrar en ci terreny del clerica1i me.

El Concili : el Poble de Déu

El Concili Vaticà 11 va voler mitiga r la praxi ratificada pel
Dre t en e l sen tit que els clergues són els amos i senyors de l'Església. Però e l mal ja estava fet. La idea de Poble de Déu va venir
a posar un pegat a l'atrotinada vida de l'Església Catòlica; era
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massa evident el deseiximent, cada dia més multitudinari, de grans
masses dels rengles de l'Església. El clericalisme secular no s'arranj a simplement amb grans paraules. encara que aquestes pa~
raules tinguin un contingu t teològic evident. Sovint és la praxi

la que dóna la pauta.
I la praxi multi secular havia anat invariablement en una direcció: a l'Església, els capellans m anen i els laics obeeixe n.

Mal es pot convergir en un lloc on només hi ha la possibilitat
d'obeir.
Alguns es van deixar temptar per les paraules. Però la majoria va ensumar que no hi havia voluntat autèntica de canvi de
direcció. En l'època de la democràcia - bona o dolenta, però democràcia- les masses eclesials van ensumar que, d'això, res a
l'in terior de l'Església. I van a nar sortint per la porta falsa . El
món modern havia bandejat els darrers obs tacles per a sortir : l'amenaça dels grans càstigs eterns.

les coses de la vida parroquial:
el rector i els parroquians
Una pa rròquia mitja, d'un sis mil habitants. Un rector jove i
dinàm ic; no s'està ni ci nc minuts seguits al matei.x lloc; to t e l dia
volta pe r la demarcació parroquial, visitant les ovelles. En aquell
lloc no es fa res sense e l rector, va l a dir·ho. Potser en fa un gra

massa amb això que vol que tot volti entorn d'ell -fa un felig rès lI n xic crític. Però, tot seguit, el fan callar, dient-li que ja el
voldrien, un rector com aques t, moltes de les altres parròquies.
Encara algú remuga, tot marxant, que és clar ... com que no té
res més a fer ... i que po tser aniria bé que deixés fe r una mica .

Però els remucs queden ofega ts pels clams de lloança.
Però arriba que, com sol passar, aquell rector es cansa, o és
proposa t per a «empreses més grans». I n'arriba un altre de li mfàtic, tranquil i assossega t, a imant d 'escoltar música i de passar·

se llargues hores a la rectoria, llegint.
La fren ~ tica ac tivitat parroquial anterior es converteix en una
calma dolça. Els g rups i grupets es desfan com la sal a l'aigua.
Les litúrgies, abans mogudes i variades de personal, ara s'han tornat calmoses i ascètiques de part.icipació.

I això va variant a un ritme de cinc O sis anys, els que t riga el
bisbe a canviar c i rcctor.
La gent més assenyada arrib a un dia a descobrir que potser no
va l la pena gas tar cartutxos en una empresa que depèn tant de la
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persona del capellà. Que ci millor és veure d 'on bufen els venls i
acomodar-se a les situacions canviants. Em refereixo als qui romanen fidels a la parròquia.
Això em porta a parlar dels «panoquians». Després de la «guerra», hom era parroquià pe r decret (i no precisament reial), almenys
alguna vegada a l'any. l, no cal dir, al moment del bateig, de la
primera comunió, del casament, i de l'enterrament. Aques ts punts
encara són pràcticamen t igual.
Pe rò no és d'aques ls parroquians que parlo. Parlo dels assidus,
dels de missa. El nombre d'aquests -és un fet evident- ha anal
minvan t amb els anys, en nombre i en diversificació. Recordo que

hi va haver un temps en què e ls «progres» anaven a les parròqu ies
«progres », o escollien el lloc de compliment dominical en funció
de la línia homilètica del capellà. Parròquies hi bavia en les quals
hom podia contemplar un conjunt de cares dels qui ara omplen els
rengles socia lis tes d'alguns consistoris municipals, posem per cas.
No parlo d'allres opcions polítiques més moderades, perquè és
obvi que els moderats solen ser gent d'Església . l, fins i tot, podíem veure les cares de molts que actualment militen en opcions
més d'esquerra. Era el lemps de la davallada del franquisme.
Hom podrà objectar que hi havia molt d'oportunisme. Jo no
m'atreviria pas a afi rmar-ho rotundament. Estic convençut que hi
havia molta gent sincera i amb fe.
Darrerament s 'ha produït una garbellada. De terminades opcions
ban pràcticament desaparegu t del medi de les forces vives de la
parròquia. Certament que a això ha con tribuït molt la Jerarquia,
amb les seves preses de posició.
No parlo del món obrer o dels im migrats. Tothom sap i reconeix que aq uests dos mons no han estat mai de la parròquia,
en el sentit més participatiu.
Simplement constato que les parròqu ies es nodreixen fona·
mentalment (en aquests mome nts) de persones situades e n un ventall polític molt reduït. Tan t, que hi ha persones que es tomen a
plantejar si ser gent d'Església vol dir ser de dretes. Heus ací un
altre punt digne d'un estudi aprofundit.
I, per altra part, m'agradaria que els entesos en la matèria
m'expliquess in si és possible mantenir deslligada, en una mateixa
persona, ideologia polftica i fe catòlica; i el perquè en llocs on domina la dreta va més gent a l'església que en llocs on domina
l'esquerra.
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Coses de la v ida parroquial , enca ra

Em va fe r molta gràcia un fet divers que vaig llegir a l diari.
Uns pares que van a un j utjat civi l i demanen a l funcionari què
cal fer per celebrar la primera comunió en civil. J o sabia d'un
jutge que, a la vista de les protestes dels nuvis, es va decidir a
llegir la carta de Sant Pau als casaments civils . Però no m'imaginava que fos possible plantejar-se de fer la primera comunió civilment.
I és que la nos tra gent necessita sacralitzar i ritualitzar els moments importants de la vida. Quan els falta aques ta parafemà lia
es troben desguarnits i perplexos. Em van explicar el cas d'un parc,
militant d'un partit d'extrema esquerra, pressumible me nt a teu o
agnòstic . Aques t hom e, co he rent amb la seva ideologia. no hav ia
fe t batejar els se us fills . Un accident desgraciat li va arrabassar
un d els fills . AI cap d e poc temps, l'home va comparèixer davant
dcl !'cctor de la parròquia i li va d em anar el bateig per a l'altre
fi ll. I li va dir: Jo no hi crec pas . Pe rò, pel que pugui ser.. batege u-me aquest.
El s I~ec tors no te nim més remei que batejar i casar tothom qui
sc'ns posi a tret i e ns ho demani insis tentment. O enterrar els
morts. O accep tar a la primera comunió els infan ts, sempre que ens
ho demanin llurs pares.
Quan p lantegem exigències en aquestes ocasions, ens vénen a l
damunt uns problemes molt seri osos amb e ls pares o amb e ls interessats. I és qu e h i ha molta ge n t q ue vol el con tin ent, però no
vo l el contingut, perquè l'ha refusat de b ell antuvi.
Els qui accep ten una pre paració prèvia a ls sagraments só n relati vame nt pocs. I molt més pocs encara els qu i perseveren. Sovint, el que s 'anom ena catequesi d 'adults no és gaire res més que
un a e mblanquinada d e façana dels an ti cs cercles d'estudi de ¡'anti ga Acc ió Catòlica ; vull dir que és la mateixa ge nt i un es tècniques
més modernes. Aquells que realment necessiten una catequesi
d'adults ... aquests normalment en passen.
I que consti que va loro mo lt els esforços que es fan per renovar
la catequesi, la preparació prèvia a ls sagraments, i la participació
de la ics en aques tes tasques.

Els ministeris laïcals
A propòsit dels laics i de la seva ac tu ació a les parròquies, ara
es parla molt dels ministeris laïca ls. J no em refereixo als diaques
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casa ts o a religioses amb funcions dins de la parròquia. Això ts
un «tertium quid . del qual ja en parlaré més endavant.
Fins fa relativament pocs anys, el rector cobria pe rfectament
tot el ventall de funcions que es donaven en una parròquia: cale·

quesi, sagramen ts, cura dels malalts, despatx parroquial, apostolat organitza t, atenció a les escoles, etc.
En aquests moments, el rector no necessitava ministres; en
tot cas, necessitava alguns aj udants (és el cas dels vicaris i del s
beneficiats). r, pel que fa als ajudants laics, aques ts els treia dels
rengles de les senyores bones , dels joves (sobretot noies) i d'algunes altres persones fidels, cent per cent, al rector. Una parròquia gran ten ia uns quants capellans que es distribuïen la feina.
Però va arribar un moment en què els capellans van comen·
çar a mancar. Per altra part, la secularització creixent fcia cada dia
més ingrata la seva tasca. I van demanar auxili a la «parròqui a».
Es el moment en què van començar a sorgir mares cate quistes,
juntes d'economia, consells parroquials, laics en despatxos parroquials, grups de preparació al matrimoni. .. Aquestes persones
es van haver de reclutar entre la clientela, ja força minvada, dels
assidus a la parròquia. S'han donat casos de reconve rsions, amb
motiu de prestar uns serve is. Pe rò em sembla que aquests són
els menys. Més aviat es dó na el cas a la inversa: alguns que havien
prestat serveis s'han apartat de la parròquia.
Es trist haver de dir-ho. Com que els assidus a la parròquia són
favcs comptades, també els ministeris laïcals són faves comptades.
Normalmen t són gent bona, que necessita que el rector passi al
davan t de tol. Si el rector no passa al davant, ell s no es mouen . El
cas de les mares catequistes n'és un exemple ben palpable . Entre
parèntesi, sempre m'ha ret gràcia que hàgim institucionalitzat
aques t estament. Hem donat per suposat que els catequistes han
de ser forçosament les dones. M'agradaria saber els llocs que tenen
pares (homes) catequistes. Em sembla que hem acceptat massa
alegrement aq uest fet de les mares catequi stes. De fet, reconeixem que la re ligió és més cosa de dones que no pas d'homes.
Normalme nt les mal-es catequistes esperen que el cape11à els
di gui què han de fer i com ho han de fer. I fan sendr llibres redactats, habitualment, per capellans. Si el rector s'inhibe ix o es
queda en un segon terme, elles ja no saben què han de fer.
Curiós, aquest fet del capellà voltat sovint de dones. Els homes
tenen altra feina. Ara, per a càrrecs realment importants i amb
una certa capacitat de decisió a la parròquia hom sol triar homes.
De fet, la cosa no té res d'estrany; és el mateix que passa a la
societat en general. La dona encara està -i segurament que per
molt temps- en una situació inferior a l'home. Però sí que cal
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s ubrat ll ar que, a l'Esglés ia, aques t fet encara és més punyent i
radi ca litzat. A l'Església la dona hi té poca cosa a fer, fora de
nodrir en un tant per ccn t remarcable els rengles dels prac ti-

cants.

Un capital a part:
diaques, religioses i religiosos

He dit que parlaria de ls diaques casats i de les reli gioses. Els
primers són els qui , més de prop, s'acosten a l que podria ser el
minis teri de ls laics en una parròquia. En principi, poden ser h omes
norma ls i corre nts, a mb dona j fill s, amb un treball secular propi
i de to ta la vida . No substitueixen els preveres -puix el prevere
és una a ltra cosa- però poden fer moltes funcions que abans
només feia cI prevere : congreguen e ls fidels per a la pregària,
presideixen aq uesta congregació. dis t ribueixen el pa eucarístic, orga nitze n la catequesi, poden tenir cura dels malalts de la parròquia. En resum : preparen el camí pe r a l'actuació del prevere.
Només hi ha un peri ll. Que renuncii"n o els facin renunciar a la
seva secu larita t en pro de la sacralitat. De fet a lgú ja ha comença t
a dir que no es dis tingeixen gaire dels preveres i que, a l'hora de
la ve rilat, són com un s sagrista ns majo rs. Això deu voler dir que e l
qui ma na de veritat continua essen t el prevere. Des d'aques ta
pers pec ti va, la di ve rsitat i la comple mentarie ta t a l'inte ri or de la
pa lTòquia que suposa r ia e l fet dels diaques ca sats, res ta un xic
compromesa . No ho sé; però pot fe r la impressió que a l diaca
ca sat li encomanen les feines que els preveres no volen fe r o que
els ve costa amunt fer·les (pe rquè no ho veu clar? perquè no do·
nen cap sati sfacció?) . r encara els es pera una a ltra gaita a ls dia·
ques casats. Si en l'ínt e rim de la seva diaconia se'ls mor la dona,
la feina serà seva si és que es volen tornar a casar. I no pas per
manca de do ncs a mb ga nes, no. Els obstacles els e ls posarà la
ma le ixa Esglés ia Jeràr quica.
De les ,-eli gioses i la seva act ivita t a la parròquia no en vull dir
ga ire res . Prim er perq uè , fins fa poc, no solien tenir gaire act ivitat, per no dir gens, a les parròquies. Elles tenien les seves escoles, e ls seus hospita ls, els seu s hospicis, i els seus capella ns .
Era impensab le, fa vint a nys, proposar que els capellan s i les re·
li gioses d 'una dema rcació pa rroquial es reunissin per plante jar-s'e
conjuntament la pastoral parroquial; cadascú tenia les feine s ben
delimitades. L'únic punt de contacte eren les relacio ns personals i
ins titucional s ; que pod ie n ser bones o dolen tes, i prou (és a llò
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que es diu normalment: estic ben relacionat amb ... ). Per no re·
lacionar·se, fa vint anys les religioses no anaven a la parròquia ni
a missa dominical; tenien el seu capellà que els deia la missa.
I millor si aquest capellà podia ser un religiós de la seva bran·
ca. r que consti que no em costa gens de reconèixer i lloar la labor
abnegada i desinteressada de moltes religioses. Però el fet de ser
doncs consagrades, amb un vot d'obediència, i cèlibes (amb tot s
els ti cs que aquesta situació comporta), fa que llur dinàmica a
l'interior de les parròquies hagi estat molt minsa, per no dir

nuHa .
Darrerament les coses han canviat un xic; no sé si en bé o en
mal. El fet és que moltes religioses fan activitats a la parròquia.
Però el mateix que deia suara dels diaques casats, ho podria dir
de les religioses que treballen en a lgunes parròquies. El proble·
ma continua essent el capellà, la concepció autocràtica de l'Es·
glésia.
Parlem ara dels religiosos. Hi ha dues classes de religiosos: els
religiosos preveres i els religiosos no preveres (això d'anomenar
laics a alguns religiosos no m'ha semblat mai bé). Dels religiosos
no preveres no cal parlar-ne; s'assimilen a les religioses, amb
l'agreujant que són homes i, per tant , molt més independents en·
cara de la parròquia.
Dels religiosos preveres n'hi ha que regeixen una parròquia i
n'hi ha que no. Jo no he entès mai els religiosos preve res que no
estan en parròquia o llocs assimila bles a la parròquia. No sé per
què carai - i perdoneu l'express ió un pèl irreverent- necess iten
l'orde del presbiterat. L'orde del presbiterat jo l'entenc des de la
perspectiva de la cura d'ànimes. Si dic un disbarat, que em corregeixin ets entesos.
Els religiosos preveres que regeixen una parròquia o quasi parròq uia són un cas a part. Aquests s'assimilen als capellans en ge·
neral. Els capellans diocesans sempre s'han malfiat dels religiosos
que tenen cura d'ànimes. I, de fet, solen ser minoria , en una
diòcesi, les parròquies regides per religiosos; corn també són mi·
noria a l'Església els religiosos que són bisbes d'una diòces i. Diuen
que el Papa actual es malfia un xic dels capellans diocesans i es
refia més dels religiosos -d'una determinada classe de religiosos- a l'hora de pensar en futurs bisbes. Ja veurem què passa.
Fins ara les coses havien anat tal com deia.
Sigui com sigui, la impressió general és que els religiosos sempre llauren cap a casa. Les necessitats de la congregació per da·
munt de tot, el Superior Provincial o el General com a autoritat
màxima .. . Jo he sentit qualificar moltes vegades els religiosos
dient: aquests són poc parroquials, aquests altres són força par·
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roquials, aquests no són gens paroquials ... A la pràctica, hi ha
congregacions reli gioses (i, per tant, comunitats religioses) que
es tan pr..àcticament absents de la vida i l'activitat d'una diòcesi
i d'una parròquia. I, a pesar d'això, hi ha molts fidels, molts catòlics, estretamen t vinculats a una determinada cnngregació o comunita t religiosa . Aquests fidels , to t i que han d'anar a la parròquia per a determinades coses, no s'acaben mai de sentir vinculats a la parròquia i, e n bastants casos, resulten propagand istes
en contra. Encara recordo , quan jo era vicari , un rector que em

catalogava e ls feligresos de la següent manera: aquest és dels
fraJ'es tals, aquest és dels frares quals, aquest és de la parròquia.

Parròqu ia i problemàtica moderna

E l mó n cada dia és un embolic més gros . I l'home modern sap
pe rfec tament que està embolicat pel mi g. Sap que, si els fabricants de cotxes del Japó es queixen, dintre de poc aquí an irem
a peu. L'home d'avui es troba immers en la problemàtica creada
per la societat de consum i la consegüent degradació de la qualitat de la vida. L'home d'avui es troba condemnat a no poder
pensar i actuar lliuremen t, a haver-se d'emmotllar a un s paràmetres que hom ha creat i ha posat a uns ni vells inabastables pe r a
la majoria.
L'Esglés ia vol lluita r contra lot això, però no se n'acaba de
sortir. l no sc'n surt perquè no va a l'arrel del problema . En el
moment en què escric això - juny de 1982- em fa un xic de gràc ia vcure ci Papa anant amunt i ava ll , de l'Anglaterra cap a l'Argentina , tot i que té mo lt de mèrit. Tots li agraeixen la visita, però
no e n fan ge ns de cas . I e l Papa ho sap. E l Papa sap que no pinta
gaire res en determinats aspectes de les relacions humanes e n el
món. Altra cosa seria si e l Papa di gués a ls seus catòlics que han
de ser antimilitaristes, que han de ser objectors de consciència,
que han de boicotejar la producció d'armaments, que qualsevol
catòlic queda excomunicat «ipso facto», des del moment en què
coHabora, de prop o de lIuny, en qualsevol activitat que es relacioni amb les armes i amb la guerra.
Però deixem aquestes qüestions de c ristianisme-ficció, i centrem-nos en la parròquia.
A la parròquia (a l'Església) els homes van a cercar resposta
a ls grans interroga nts que planteja la vida moderna (i que són
els interrogants de sempre, però vistos des d'una altra dimensió) .
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I els homes marxen decebuts. Ja que la parròquia ni té resposta
ni , sovint, no la cerca, preocupada com està per qüestions de mètode i d'infrastructura, per qües tions d'organització i d'ambientació de ritus; preocupada per qüestions internes.

A qui escolten els cristians de les parròquies
Escolten , cada diumenge. el seu rector. Escolten, de tant en tant ,
el seu Bisbe. I alguna vegada, més aviat poques en la vida, escol-

ten el Pa pa. Moltes vegades m'he preguntat què en fan, els catòlics
de les parròquies, del devessall de paraules que diuen e ls bisbes i
el Papa . Perquè e ls discursos de l Papa i les re flexion s i lle tres
pastorals dels bisbes omplirien cada any lli bres i més llibres.
Com reben e ls catòlics de les parròquies aquesta a llau de parau les jeràrquiques? Jo m'atreviria a dir que, simp lement, Ics

ignoren . Jo no sé per què parlen tant s i saben perfectament que e ls
catòlics no es dignen escol tar-les o lleg ir-les. Els rectors almenys
tenim una clientela assegurada cada diumenge.
Els nostres catòlics, com fa tothom , escolten el que els convé.
I ca l dir que, sovint, e l que diuen e ls nostres bi sbes no té ga ire interès, ni pe r als nostres catòlics, ni per a ningú. O sovint , també, la
gent fa broma del que diuen e ls nostres bi sbes o e l Papa , perquè
els diaris subra tllen aspectes aptes per a fer-hi broma.
Quan hi ha bisbes que diuen coses que inte ressen la gent, ningú no ra broma , no. Aquest era e l cas de les paraules de Mons. Rame ra, arquebisbe d'EI Salvador, assassinat mentre celebrava l'Eucaristia. Les seves pa raules eren escoltades per molta gent. T no
feien riure ningú; més avial feien empipar a molts.
També em pregunto quin interès tenen les pa raules, els milions
de paraules que cada diumenge adrecem els rec tors a qui e ns vulgui escoltar. Hi va haver un temps, corn ja he dit fa un estona, que
hi havia uns grups notables de gent que triaven el temple en funci ó
de l'homilia del capellà. Ara també deu passar un xic això. Però
no tant. l e m penso que és per unes raons mo lt difel-cnts de les
d'abans. T ara diré una tonle ria; pe rò ja m'entendreu què vull dir.
Escric aquestes ratlles poc després de les eleccions al Parlamen t
d'Andalusia. Més de la meitat del poble andalús s'ha ma nifestat socialista. Dubto que hi hagi un cinquanta per cent de la clerecia que
prediqui l'Evangeli amb mentalitat socialista. l jo penso que aquesta gent només poden en tendre l'E vange li e n mentalitat socialista .
L'expressió potser no resulta ga;re feliç; però em sembla que ja
m'e nteneu. Això de predicar un Evange li neutre és imposs ible. Jo
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no he c regut mai que el mateix Evangeli fos apte per a to thom .
Una de dues: o hi ha gent que no l'escolta, o és una enga nyifa que
avia t queda a l descober t. A un peó andalús amb vuit fills, i sen se
treba ll , no li pode u dir q ue el terratinent és igua l que e ll . Us dirà
que li pre neu el pè l, o altres coses pi tjors.
Segons el que prediqui l'Església vénen un determinat tipus de
gent o un altre determinat tipus. I el predicador no ho és to t. Cal,
després, que la vida acompanyi les paraules. I aquí ja no m 'hi vull
fica r.

Els joves i la pa rròquia
Darrera mcn t s'ha notat un reacos tament notable dels joves a
les activitats religioses . Un número de la revista Vida Nueva, del
mes de mai g passa t, ens parla de les celebracions de la Pasqua
J ove arrcu de l'estat. [ val a dir que e l flori legi era abundant. I
sembla que e l nombre augmenta cada a ny. Jo puc pariar de Girona. Un miler de joves es van congregar per celebrar la Pasqua .
J;s un fet insòlit, aquest; in sòli t i esperançador. Però, tot seguit, em vaig adonar d'una circumstància especial. La majoria
d'aquests ac tes van tenir lloc fora de l'àmbit de les parròquies.
Més aviat cs tracta d'una trobada juvenil supraparroquial (no em
vull exposa r a clir ant iparroquial), i celebrada fora dels recintes
parroquials. No m'atrcveixo a dir que e ls joves volen celebrar, pe·
rò fo ra de les parròquies. Això caldria preguntar·ho als mate ixos
joves .
I, posa ts a fer preguntes, m'agradaria saber dues coses . Prime·
ra: què e n pen sen aquests joves de les parròquies i de la seva acti·
vitat? Segona: Aquests joves d'avui , ¿seran e ls puntals de les parròquies clel clemà ?
Tinc un puntet de desconfiança i escep ticisme en aquest darrer
punt. Pe r la meva edat, he pogut seguir dues generacions de joves.
I, tant e n e l temps de l'una com de l'altra, havia sentit dir als ca·
pe llans que calia cuidar pastoralment e ls joves i els infants, puix
que e ls adults ja els tenie n perduts. Aquesta cançó enfadosa, ¿no
es tornarà a repe tir d'aquí a pocs anys? Esperem a veure què
passa; mentre hi ha vida, hi ha esperança.
Per a ltra ba nda, he vist com molts capellans que treballen amb
joves mene n la seva pastoral juvenil un xic al marge del tarannà
normal de la parròquia ; a vegades, fins i tot, e n oposició. I a ixò
no és pas nou. AI temps del Conci li i de ¡'immediat postconci li ,
jo m'hi vaig trobar. Jo fe ia moltes activitats amb joves. I aquests
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joves no estaven pas massa lligats a la parròquia. Recordo que , en
un lloc conc re t, vaig arrencar un grup d'una dotzena de joves de
disset a vint anys. Quinze anys després vaig tornar a aquella parròquia. I d 'aque lla dotzena només n 'hi havia un que ac tués ple na ment
a la parròquia, i un altre que continuava anant a mi ssa. Al gú dirà:
Déu n'hi do! I és ve ri ta l. Però cal pensar q ue aques ts do tze eren
un xic «}'élite» de la parròquia, pel que fa a l'estament juvenil. Com
és que la perseverança ha estat tan minsa? Pe r altra part, cal rcmarcar que la majoria d'aquest grup ocupen llocs de res ponsabilitat en la vida local. Uns quants són regidors del Consistori municip:tl.

Nacionalcatolicisme i parròquia

To ts, sens dubte, coneixeu aquella anècdo ta de pos tgue rra (després de la nostra gue rra civil). Aque1l rector que come nça la seva
predicació amb les següents paraules: «Que ridos he rmanos. Cuantas desgracias trae una guerm . Miles de muertos. Hogares destruídos . Familias deshechas. Odio, venganza, ho rror. Y yo hablando en
castellano .•
Si una cosa no va n poder aconseguir els colonitzadors de tom ,
va ser la re núncia a la pròpia llengua; la nostra. En la majoria de
les a ltres coses, la nostra E sglésia va ca pitular. Vida l i Ba rraquer
va haver de morir a l'exili.
Un nacionalcatolicisme barroe r, mesell i curt de vista, e l naciona lca tolicis me del «yugo y las flechas., el nacionalcato lic is me de
«los salvado res de las esencias patrias» ... aques t nacionalcatolici sme es va imposar. No cal recordar gaire detall s d'aquesta e lapa
trista i macabra de la nostra història eclesiàs ti ca. A les parròquies
es va imposar el nacionalca toli cisme ofi cia l, franquista i tridentí.
r, amb ai xò, ja està dit tot.
Tornant al començame nt d'aquest escrit, allí fe ia un entretoc
d'un possible nacionalC.:'1tolicisme que sotja la vi da actual del nos tre
país. Un naciolca lolicisme mode rn , re novat, nos trat, de po rró i
barretina; pe rò nacionalcatolicisme, al cap i a la fi. No seria gens
estrany que una part de la nostra jerarquia, que una part de la
nostra Església, es de ixés te mpta r pels cants de sirena d'un nacionalcatolicisme de «porró i barretina ». Ja abans, com he dit, s'havia
deixat temptar pel nacionalca tolicisme de «la luz de Trento y martillo de herejes» . Amb això vull dir que és igualment nefas t per a
l'Església un nacionalcatolicisme, tant si ens ve d'en Franco, com
si ens ve de la Generalitat .
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Pe r aclari r aq uesta hipó tesi d'un possible nou nacionalcatolicisme, cald ria veure quina gen t «convergeix» a les parròquies i als actes ecles iàs tics; començant per veure qui «convergeix » a Mo ntserrat, cap i casa l, «analogàtum prínceps» d'un possible futur nou nacionalca tolicisme.
Amb tot, espero que aquest punt quedarà tota lment clar quan
la Gene ralitat canviï de personal; quan a la Generalitat n'hi hagi
un s altres diferents dels d'ara. Llavors, ja veurem què passa.

P¡;ssotisme i pa rròqu ia
Això sempre ha passat. Se mpre hi ha hagut gent que a mb la parròquia no més hi ha tingut contactes tres o quatre vegades a la vida
(bateig, primera comunió, casame nt. .. ). Però és que darreramen t
això s'ha accentuat e n no mbre i en intensitat. No fa pas gaire, vaig
en trar e n una paròquia veïna, en plena cerimònia de primera comunió. El te mpl e parroq uia l estava pl e de go m a go m . E m vaig
posar a escoltar i a observar. Es ve ia que hi havia molta gen t que
hi eren i no hi eren. No és que la seva actitud fos d'acritud o de
menyspreu. Simplement hi eren: en passaven i se'n reien una mica
d e tota aquella famaralla. l , a més, fumaven com si res; tres o
quatre es taven fumant a l'interior del temple. Abans haurien anat
a fu mar a fora .
O una conversa que vaig escoltar a l'autobús entre dos homes.
Es veu que l'un acabava d'anar a ta parròquia pe r demanar el bateig per al seu fill. I deia a l'altre: Aquell capellà és un farsant;
com tots els cape lla ns . l l'altre li responia: J a ho sé; però d'a lguna
cosa han de vi ure , pobres . No hi va haver cap dels dos que es preguntés per què balejaven e l fill . Segurament que e l capell à s í que
ho va fer.
Darrerament , m'he pregun ta t moltes vegades per què, e n temps
d'un passotisme religiós tan gran, ens hem tomat tan intransigents
a mb els nens. Que si dos anys de catequesi pe r fer la primera comunió, que si res de vestits llargs, que si més valdria que no fess in fes ta ...
Francament no ho acabo d'e ntendre. Els nens no hi tenen cap
culpa, pobrets. Els qu i tenen la culpa són els pares ... i els gra ns
magatzems. En tot cas, jo posaria una condició obligatòria: dos
anys de catequesi per als pares i per als venedo rs dels grans magatzems. l, pel que fa a ls vestits, no m'hi posaria pas pedres al
fe tge; sobretot veient con el Papa reparti a la primera comunió a
nenes vestides de llarg, en el seu viatge a Anglaterra.
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Hi ha capellans que s'enfaden quan veuen, en una missa d'enterrament, que s'aixequen i van a combregar persones que no posen mai els peus a l'església. No ho entenc. ¿No dèiem abans que
«sacramcnta propte r homines»? Jo dk que una coseta rodona no
ra mal a ningú. Sempre tot depèn de la fe.
Mentre tinguem la botiga oberta haurem d'ad metre que la gent
vindrà quan vo ldrà i es comportaran no com ens agrada a nosaltres, sinó com e ls in teressa a ells. I les parròquies, en la seva actual estructuració, romanen als ulls de la gent com botigues obertes en aquesta gran societat de consum que és el nostre món. La
religió és un article més de consum per a quan convé.

Diòcesis i parròquies
Abans d'arribar a les conclusions vull tocar, encara, un darrer
apartal. Es tracta de la interrelació entre les parròquies en una
diòcesi, i els lligams d'aquestes parròquies amb les autoritats d'a·
questa diòcesi.
Sense haver d'acudir a comparances empresarials, sembla que,
pel sentit de comunió que hi ha d'haver al si de la diòcesi, les
parròquies són una empresa comuna. l , per tant, cal que es reia·
cionin estretament.
Doncs, no és així. Cada parròquia és una petita empresa autònoma, amb un gerent al front, el qual depèn , més o menys , del
cap d'aquesta empresa, que és el Bisbe. He dit més o menys. l hau·
ria d'haver d it que més aviat menys que més. Perquè, fora del
casos que el mateix Dret Canòn.ic assenyala, i d'altres casos excepcionals, els rectors s'ho fa n i desfan a la seva manera.
Hi ha unes orientacions diocesanes, sobretot després de la pastoral de conjunt. Però tothom en fa un cas relatiu. I dic relatiu
puix tothom ho acomoda a la seva realitat i als seus punts de vista.
Només, per a demostrar això, caldria agafar una vintena de parròqujes a l'atzar, i que expliquessi n com fan la preparació prèvia
als sagraments . Veuríem que la diversitat i l'original itat és realment sorprenent.
O agafem la preparació a la primera comunió. N'hi ha que
fan dos anys de catequesi, altres que en fan tres mesos i alguns
rectors que no en fan . Els uns s'ho fan sols, els altres s'ho fan
amb els pares (les mares), i els altres ho fan amb senyores addictes.
l els mètodes ... ah, els mètodes! No diré que n'hi hagi tants com
parròquies, perquè seria una exage ració. Però, Déu n'hi do! Si tenim en compte que cadascú s'ho ada pta a la seva manera, i si pen34

sem que a la catequesi h i ha entrat la música , e l dibuix, el mim,
els àudio-visua ls, la dramatització ... llavors ens adonarem que no
anava tan desencaminat quan deia que quasi hi ha tants mètodes
com parròquies.
E l Bisbe sol ser el personatge ll unyà, que no es fica gaire en la
marxa normal de les par ròquies, fora que facin a lgu na atzagaiada
massa grossa. Es limita a anar a confirmar o a visitar-les quan li
ho demanen. r els qui, en nom del Bisbe, diri geixen directament la
pastoral, normalment s'han de limitar a coordinar e l que poden;
que resulta que sol ser molt poc.
Amb tot això vull d ir que, en certa manera, cada parròquia és
un petit regne de taifes, i que cada fidel o cada rector canvia de
regne a mesura que canvia de parròquia o de domici li. Difícilment
es por donar un intercanvi de personal o de serveis. Difícilment es
pot prog ramar d'una manera rea lment coHectiva. Difícilme nt es pot
coordinar i executar un pla d'acció a nivell de gran comarca o a
nivell de tota la diòcesi.
M'imagi no que els parroquians ha n d'anar un xic venuts o desorien ta ts. Ta nt els parroquians efectius com els futurs o possibles. Ho dic en ordre a pregunt ar-nos quines persones poden convergir a les parròquJes.

Conclusions que cadascú pot treure

I hem arribat a l final. La cosa m'ha resultat un xic lla rga. Però
encara ho podria ser més.
Recordem les preguntes que fèiem al començament d'aques t
escrit. Quines pe rsones convergeixen a les p arròq uies? Quines persones hi poden convcl'gir? O, si ho voleu en un sentit més tècnic:
Quines són les rea litats, diverses però complementàries, que conflueixen en l'espai parroquial i, a partir de les qua ls, i en aq uesta
confluència, es realitza la comunió eclesial?
~s l'hora que cadascú en tregui les conclusions que cregui més
ad ients J lògiques .
I, si a lgú no està d'acord amb el plantejament i la descripció,
que pensi que hi té tot el dret. Només es tracta d'un assaig fet
amb honestedat i convicció. I això no vol pas dir qu e sigui encerla t. Seria molt de desitja r que hi haguessin respos tes complementàries i, fins i tot, contràries. Del debat en ve la llum .
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EL COL. LOQUI EUROPEU DE
PARRÒQUIES, UNA INSTITUCiÓ AL
SERVEI DE LA PASTORAL
JOAN ORIOL

Des de fa més de vint anys existeix i actua a Europa una institució eclesial singular: el Colloqui Europeu de Parròquies. La
seva estructura és molt senzilla i descentralitzada; les seves trobades, itinerants; pre tén superar fronteres iHògiques i unir en la re-

flexió i la concertació pastoral les diverses Esglésies europees. Així
pensa aportar e l seu gra de SOfra a la construcció d'una Europa
agermanada per" lligams de tota mena, en la qual els c ristians vole n ser activament presents.

AI llarg d'aquestes dues dècades de tantes esperances i renovacions, però també de tants desencisos, el C. E. P. ha anat fe nt camí, obert a tots els vents, amatent a les realitats que anava vivint la oasc eclesial més ampla, la de les comunitats parroquials.
i als nous corrents de pen sa ment de la teologia i Ics ciències afi ns.
Considerant la insti tució parroquial una cèHula insubstituïb le de
l'Església ha treba llat sense pretensions per fer-la més missionera
i més oberta a nous horit.zons.

Les pàgines que segueixen presenten en una sintesi, segurament
massa breu, els orígens, e l camí recorregut i les pe rspectives de
futur d'aquestes trobades europees, com també la nombrosa i activa presència de les nostres parròquies en el treba ll d'aquests vin t
anys.

Els primers passos
El CoHoqui Europeu de Parròquies va ser creat l'any 196 1, mentre s'estava preparant el Concili Vaticà II . Era el fruit de dues
conviccions arrelades en el cor d'alguns rectors renovadors de tot
Europa: la convicció que el nostre veH continent tenia una vocació unitària i la certesa que la secular institució parroquial era

vàlida i tenia futur.
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Cap a finals de la dècada dels 40, finida la segona guerra mundial, a França, la parròquia, que mantenia un caire marcadament
tradicional, es trobava en un mal moment i ja no interessava e ls
elements joves i dinàmics de l'Església. Sorgiren aleshores les experiències parroquials de tipus missioner: el Sacré Coew· de Colombes, amb el Pare Michonneau al davant (.paroisse, communau té missionaire»), i l'l-Iay-Ies-Roses, amb el Pare de Féligonde,
els qual s volien segui r l'exemple de fe en la parròquia que els
havia dona t el Pare Remilleux, reclor de Saint-AI ban a Lió. Ben
aviat (1947) es va afegir a aquestes parròquies, entre altres, la de
Saint-Séverin de París, amb l'abbé Francis Connan al seu davant.
Entorn d'aquesta parròquia parisina i del seu rcctor es va anar
creant un grup de sacerdots de diverses diòcesis fran ceses que
es trobaven pe r trac tar temes de pas to ral parroquial i que l'any
1956 començaren a publicar la rev is ta . Paro isse e l Missio n».
El mes de novembre de 1960 es volgué fer un pas més i, des de
Saint-Sé verin, es convocaren rectors de tot Europa interessats
per la renovació de la parròquia a una trobada sota el lema: .E n
favor d'un moviment europeu de les parròquies». El gener del 61
es trobare n, doncs, a París represen tants de parròquies d'Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Ità lia i Suïssa. Les preocupacio ns
i e ls desigs comuns dels qui aLd s'havien reunit que daren expressats amb aquestes pa raules : «Ja que les nos tres relacions i els
nostres prob lemes comuns coincideixen de fet amb l'Europa comunitària que s'està organitzant (eren els anys que naixien el Parlament europeu i el Mercat comú) anem més en llà de les pastoral s separades, iHògiques en el si d'una societat o n es lan caient
molts compartiment s , i aprofi tem aquest marc no u que va naixent per a un mi llo l' servei de l' Església, que és universa l».
En aque lla trobada es decidí crear un col-loqui eu ro peu de parròquies com a primer instrument al servei d'aquesta recerca comunitària. Es tractaria de fer un intercanvi d'experiències que
pogués e nriquir a to ts , més que no pas d'anar a escollar conferències o de fer recerques de labo rato ri. El lloc escollit per a aquesta primera trobada, que es va fer a primers de novembre de 196 1,
fou la ciutat suïssa de Lausana. Hi participaren 54 rectors, de
8 països europeus, entre ells mossèn J osep Maria Vidal i Aunós,
rector de Sant Medir de Barcelona, que, a partir d'aleshores i fin s
l'any 1978, fou el representant de Catalunya i de tot l'Estat en el
Consell central que es creà ben aviat.
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Onze coHoquis, onze temes
A partir de la seva [un dació el 1961, els Col'loquis europeus
s'han anat celebrant regularment i sense interrupció cada dos
anys, la prime ra setma na de juliol, a diversos països d'Europa occidental. Aquesta continuïtat pot ser considerada un bon rècord
en aquests vint anys en què tantes institucions han estat arraconades.
El segon CoHoqui tin gué lloc a Viena, l'any 63. E l temo va ser :
. La pastoral dels no-prac ticants •. Hi partic iparcn 11 6 rectors ( lo
parròquia, en aque lla època, gairebé s'identifi cava amb e l rcctor. .. ) de 8 Estats europeus.
E l tercer CoHoqui es va fer a Colònia (Alemonya federal) l'an y
1965 i e l tema escolli t era: «La pastoral de ls cristians marginals ».
Els participants foren 180, procedents de 8 països europeus .
L'any 1967 el quart CoHoqui se celebrà a la nos tra ciutat de
Barcelona amb el següe nt tema: «L'es til de vida del prevere ¿es tà
ben adaptat a les relacions que mant é amb els més nombrosos
dels seus parroquians , és a dir, els cri s tia ns margi nal s?». Vingueren a casa nostra en aquella ocasió uns ISO preveres, que reprcsentaven 12 països d'Europa i que foren be n aco llits i a lia t ¡alS en
col·legis universitaris. Era arquebisbe de la nos tra diòcesi don Marcelo GonzaJez. El Butlletí del Bisbat va publicar una b reu informació en el seu nllmero d'agost d'aquell any 67 i unes «Notas a l
final del Coloquio . bastant extenses en el número de setembre.
Dos anys més tard , el 1969 , es reuní a Torí (It à li a) el cinquè Colloqui per estudiar les «Fun cion s i estructures ele l'Església en un
m Ón secularitza t ». Aque ll any es va su pe rar per prim era vegada
la xifra de 200 participants.
La següent trobada, la s isena, es va fer a Estrasbur1! (A lsàcia)
l'an y 197 1. El tema fou: . Credibilitat o plausibilitat de l'Església
d'avui. Funció evangelitzadora i profètica de la parròquia ». La parti cipació de preveres ca tal ans començava a se,· important: dels 260
participants , 26 procedien d'Espanya i b majoria . 18. elTn cata·
lans. Per primera vegada part icipen en c i Col·loq ui pastors protestants i un d'e ll s presenta una ponè ncia .
L'any 1973 ci setè Col'l oqui es va fer a Holanda, a la ciut at-jardí de Heerl en , i es va debatre el tema: «Comunita ts en construcció». Aques t CoHoqui d'Holanda, encara que va si~nifi car una lleugera baixa en e l nombre dc participants, que havia anat aug-mentant regularment des dels se us inicis , marcà tanmateix un tomb important en el progrés dels CoHoquis. En efecte, el mètode canvià
i es partí, no ja d'expos icions so bre temes d'interès f!cnera t, s inó
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de monografies sobre rea lit zacions pastorals concretes. Aques t mè·
tode é. e l que s'ha anat seguint en els CoBoquis següents fins al
darrer, que tingué lloc a Assís, en el qual es volgué partir de les
experiències pastorals recents de to ts els participants . Una altra
nove tat de gran transcendència fou l'obertura del CoBoqui als laics
i a les religioses, que ja començaven a se r nombrosos e n els llocs
de res pon sa bilita t pastoral. Ai xí, de ls 45 espanyols que hi prengue ren part, 6 eren ja la ics. El s represen tants de Catalunya en
aquella ocasió foren 30 preveres i 4 Ja ies.
L'a ny 1975 tingué lloc el vu itè Col'loqu i, a la capita l de Portugal. Acabava de te nir lloc la revolució dels clavells i Li sboa vivia
un moment excep:: ional entre e l fervor democràtic i l'angú nia da·
vant un futur no gens clar. Les pintades i les man ifestacions eren
a l'o rdre del dia i fe ren les delícies de més d'un espanyo l rep ri·
mit. El tema d'aques t CoBoqu i va ser: «Nou s minis teris en l'Es·
glésia », una prob lemà ti ca que no ha perdut gens d'actualitat . Dels
208 pa rtici pants, 39 procedien d 'Espanya i 31 eren catalans . E ls
laics arribaren a ser 13.
Dos anys més tard , el 1977, la trobada europea es va fer a Bè lgica, en el modern Seminari de la vila de Namur. El tema era
atrac tiu : «La Parròquia a l'escolta dels joves » i va atreure la xi·
fra més alta de participan ts registrada fins ara: 269. De l'estat
espanyol hi hagué 24 preveres i 21 laics. Els catalans hi e ren ma·
jo ria, com de costum: 35 participants; i el nostre ~' UEC hi tingué
remarcables intervencions .
La ciu ta t provençal de Marsella acollí, l'any 79, el Col·loqu i que
feia deu i que tenia per tema : «Les parròquies, lloc de trobament.
Com s 'hi viuen les dHerències i els conflictes». Dels 222 participants 35 e ren catalans, dels quals 9 eren laics.
Finalment, l'onzè Co l'loqu i de parròquies tingué lloc l'any passat a Assís, la ciutat de sant Francesc, amb e l tema: «Parròqui:'l
e n tensió: projecte d'Esglés ia que oferim i demandes quotidianes
de Ja gen t». La represen tació catalana fou més nombrosa que mai
i també el laïcat va supe rar de molt les xifres dels anteriors Colloquis: dels 260 participa nts, 56 eren dels bisbats de casa nostra
i la meitat la ics.
Els dotzè CoHoqui se celebrarà, ajudant Déu , l'any vinent a
Ale manya. El tema previs t és la constatació dels desencisos i les
pors de ls pobles d 'Europa i la qüestió de saber si la parròqu ia
pot arribar a ser·hi co m un signe i un ca mí d'esperança .
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El .. CoHoqui europeu de parròquies »:
estructura i funcionament

El C. E. P. no té loca) social. La seva cstruc lu nl és senzi lla i
tot hi té un cai re amistós i gens burocràtic. Hi ha un organis me
motor que és el Consell internaciona l compost pels responsables
dels diferents Estats europeus que participen habitua lmen t en ci
Cofloqui: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Holanda .
Itàlia, Portugal i Suïssa. AI cap del Consell es troba un president
que, en aquest moment, és Pierre Bockel, rector de la catcdral
d'Estrasburg. Aquest òrga n central es reuneix a Pa rís un cop l'any
com a mínim . Ex is teix, a més, un Consell restringit que es reuneix
més sov int per prepa ra r en detall cada Col'loqui i que està formal
pe l pres ident, ci secretari, el responsable del pa is on es féu e l
darrer Col'loqu i i el d'aque ll on s'ha de ¡er el següent , a mb algun
altre membre del Consell central. E ls responsables dels diversos
països solen prepa rar les trobades a mb un any de temps reunint
e ls par ti cipants h ab itua ls de ls CoHoquis per ta l d'estudiar al nivell

més concret del propi pa is el tema escollit pel Consell internacional. El Consell rest rin git té en com pte el resultat d'aquestes reu·
nions prèvies.
E ls Col'loqu is duren c inc dies , de dilluns a divendres de la pri.
mera setmana de juliol i comporte n u n vaivé cons tant entre l'ex·
peri òncia pas toral i la reflexió sociològica i teològica. Una peça
clau d'aquesta dinàm ica és la fi gu ra dels «experts», sociòleg i teò'
leg, que recullen ci treba ll fet e n e ls grups, l'ana litze n i en treuen
pistes pe r a l treball ulterior dels mateixos grups o per preparar
les concl us ions finals _
En els darrers CoHoq uis fin s al penúltim de Marsella el treb o "
començava, com ha esta t dit, amb l'exposició d'al!!unes cxprrièn·
cies pas torals escollides prèviament i la reflexió en els grups (<<C:tl"'
re fours») es dedicava a la seva a nà lisi. AI darrer Col-loqui d'Assís
es preferí partir de les experiències pastorals concretes que havien tingut e ls participan ts duran t les setma nes a nte riors a la lI"o·
bada per fer-n e l'a nàli si.
Els experts recullen , doncs, e l r esultat del treball dels grups i
en fan objecte d'una prime ra reflexió davant l'assemblea ge neral. Des prés ve una segona ton gada de reun ions de grup qw~ parteixen d'allò que e ls experts ha n exposat. El resultat d 'aques ta sc·
gona trobada dels grups s'envia novament al s experts amb vis ta
a una nova intervenció d'aquests, que sol donar peu a l'elaboració
d'algunes conclusions. Les da rreres hores de la trobada es dediquen a la segona ex posició dels exp ert s. a una assemblea ge neral
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i a l'elaboració d 'unes breus conclusions , siguin ge nera ls sirruin
per països.
En les reunions gene ra ls funciona un servei de traducció simultà nia en qualre Ilengücs : a lemany, castellà, francès, ita li à. A la
scss ió d'Assís, gràcies que e l traductor castellà-francès era un cata là, a l fet de la nost ra autonomia, ja bastant conegut, i a u na
discreta pressió sobre els francesos del Consell, sempre reticents
davant qua lsevol intent de rompre el cent ra lisme, gràcies a tot
això va ser admès per primera vegada que les in tervencions dels
p articipants ca ta lans es fessin en la seva llengua.
A més de les activitats descrites suara, al Cofloqui hi h a celebracions eucarís ti ques, pregària comunitàri a en iniciar-se la jornada de treba ll, i un festiva l fo lklòric a càrrec de les diverses nacions. E l ca ta là també es fa p resen t e n aquests actes. Els respon
sables del CoHoqui, tot i que volen que quedj clar que no és un
orga nisme que depengui de l'e piscopat, han tingut cura de manten ir-se e n bona comunió amb aquest. Així, aba ns de cada Col-loqu i
e l bisbe local ha esta t visitat pel pres ident, assabenta t de l desenrot ll ament de les sess ions i convidat a prendre-hi part. I , de fel,
AI llarg d'aquests vint a nys, han pres part en e ls Col-loqui s tots
e ls bisbes de les diòcesis visitades i a lguns més , entre ells els carde nals Alfrink , Etchegaray, Koen ig, Ribe iro i Sue nnens_ Et c he ~a
ray, actua l arquebis be de Marsella , quan només era prevere, ha via
participat en els primers Col-loquis_ Les actes, que s 'edi ten regularmen t, són també envi ades a molts bisbes interessats en el treball
aue es va fent.

Els darrers coHoquis: unes qüestions ben actuals

A l'hora d 'elegir tema per a un nou Col-loqui , el consell internaciona l té en comp te en primer ll oc els supgerimcnts rec01 Ji tc;
per escrit entre els pa rticipan ts en acabar cada trobada_ Però, a
més, intenta captar les preocupaci ons, les esperan ces i els corrents pastora ls i teològics que fan vibrar en aquell moment concret Tes comunita ts de les esglésies d'E u ropa . Tanmateix, com
era d'esperar, les da des que forn eixen les enq uestes no són gaire difcren ts de les quc s'obtenen en la reflexió del Consell.
La fi xació del tema no resu lta pas fàci l i a voltes es tarda un
a ny a precisar-ne els termes i el contingut. Europa, en efecte, és
una unitat re la ti va i e ls països meridionals no sempre veuen les
coses com e ls del cent re del con tinent. Vi s t des de casa nost ra, a
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vol tes ha pogu t semblar que el tema no ens afectava o no ens
interessava massa. Tanmateix, el temps sol demostrar que el Colloqui té bones antenes pe r captar els corrents profunds i les perspectives de futur de cada moment de la seva hjstòria. Som nos-

altres, e ls de la Península, els qui solem viure una mica al marge
de les rutes europees i del futur que s'hi prepara. Molts preveres
i laics d'aquest país podem agrair al CoHoqui una obertura a temes i problemes poc corrents entre nosaltres en un moment determinat i que després han resultat actuaUssims.
Repassant els quatre darrers coHoquis, ens adonem que la temàtica plantejada i els suggeriments que s'hi feien són encara actuals.
L'any 75 , a Lisboa , el tema .Nous ministeris en l'Església. va
ser decisiu per a la posada en marxa d'una experiència al Sec tor

pastoral de Sant Andreu de Palomar, que després desembocà en
la institució dels . laics amb missió pastoral» a la nostra diòcesi.
A Namur, l'any 77, el CoHoqui tenia per tema . La Parròqui a
escolta els joves». Els qui hi participàrem ens reafirmàrem en
una convicció: els joves ens fan albirar el futur de la societat i
de l'Església. Per això e ns proposàvem escoltar aquest sector del
Poble de Déu que amb estil profètic i punyent ens interpclia constantment. Demanàvem als responsables de parròquies que ajudessin els joves a expressar-se tal com són i que els invitessin a collaborar en la renovació eclesial. Els cristians e n general, els invitàvem a obrir-se als joves i a caminar amb ells; finalment exhortàvem les autoritats eclesiàstiques a adoptar un tarannà obert i
dialogant i a encoratjar e ls preveres, re ligiosos i laics que treballen amb jovent. ~s tot un programa, vàlid encara. I m'atreviria
a dir que només Ics parròquies que saben inspi rar-se en aquf'5tes coordenades tenen el goig de pode r comptar joves entre e l ~
seus membres actius.
L'estiu del 79, el desè CoHoqui, reunit a Marsella, estudià el tema de .La Parròquia, lloc de trobament; com s'hi
viuen les diferències i els conflictes ». A les conclusions es deia
que la parròquia continua essent un lloc privilegiat d'acolliment i d'escolta de tothom, un lloc de diàleg i de comunió. S'afirmava que els conflictes en el si d'una comunitat poden tenir una
sign ificació positiva perquè poden revelar la maduresa de les parts
que es contradiuen. Es remarcava que les diferències d'opcions i
d'en gatjaments fets D partir del mateix Evangeli ha n de ser sotmeses al discerniment de les comunitats amb els seus pas tors al
davant, per poder així ser reconegudes com una riquesa i un camí
cap a la unitat. A propòsit de tot això el cardenal Etchegaray deia
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que a Marsella la gen t no tenia por dels conflictes. Com més s'aixeca la veu, com més la gent es baralla, més s'està demostrant
amb això que hi ha una bona amista t; pe rquè els meridionals fan
veure que no esta n d 'acord pe r tal de poder-se abraçar des prés
amb més alegria. No sé si a la nostra Església catalana i a les
nostres parròqujes en concret h em fet una opció com la que es
proposava a Marsell a d'assumir les diferè ncies i e ls conflic tes. tan
normals i enriquidors, per tal d'a rribar ~ una sín tesi superior. Si

la pastoral de conjun t, tan ponde rada per una banda i ta n poc
realitzada per l'altra, continua essen t difíci l és sens dubte perquè
no hem fe t pla ntejamen ts coratjosos com els que e l CoBoqui suggeria des de Ma rsella.
L'any passat, a Assís, el CoHoqui vo li a fe r veure el desnivell

que sol ex is tir e nt re a llò que oferim des de les panòqu ics i allò
que, dc fe t, la majoria de gent ve a cercar-hi. El s participan ts l'C·
conegué rem aquest desfasamen t a partir de Ics pròpies experiències: i ari rmàrcm que la vo luntat de tots els qui coHaboren en
les tasques pastora ls ha de ser no sols d'oferir solucions a curt
term ini , s inó d'acollir la totalitat de la pe rsona i obrir·la a totes
les possibilitats del Regne. Acceptà rem també l'ambigüita t que
tota acció pastoral com port a i ins istírem en la correspo nsabi li tat
de tot e l Poble de Déu i de la dona concretament en el guia tge
de l'Església. Aques ta m irada lúcida sobre la tasca pastoral de
cada dia, plena d'ambigüitats però ta mbé d'esperances que e l Colloq ui proposà a Assís, obligà e ls participants a preguntar-nos quin
projecte d 'Església teníem i oferíem. Heus a quí una pregunta que
continua surant sobre les nostres planificacions pas torals: s i p lanifiquem partint només de l nos tre projecte en s allunye m de l que
la gent demana rea lment i ens privem de Iota Ja riquesa que se'ns
ofereix a través dels contac tes pastorals personalitzats. Hem d'oferir to l de manant per laI que l'altre. tot demanant, arrib i ta mbé
a oferir i a oferir-se.

Participació catalana
Quan hem fet el breu ba lanç dels onze coBoquis celebrats, ja
hem anat rema rcan t la presència creixent de preveres, religioses
i laics de casa nos tra. De fet, la diòcesi de Barcelona és la que ha
forn it sempre e ls contingents més no mbrosos. Han seguit en ¡m·
portància les cie Tarragona i Vic i, en darrer lloc, Gi rona j Ll eida.
Dels altres bisbats no s'ha aconseguit interessar-hi preveres ni
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laics. A través dels nostres delegats en el Consell internacional
(mossèn J . M. Vida l primer i mossèn J. Oriol des prés), per mi tjà
de les intervencions en ponències i en les assemblees plenàries i de
la presentació de mocions i conclusions, la vc:u dc les nostres comunitats parroquials s'ha fet sentir a Europa, a voltes inquieta a
voltes més se rena, te ixint juntament amb les altres esglésies CO Iltinentals un variat conjunt de reflexions i proposte per a una pastoral del nostre te mps , pe r a unes comunitats mi ssioneres e n
aquesta Europa nostra, iHusionada Ea uns anys, desencantada ara.
l és que Catalunya, cruïlla de camins, és visceralment europea,
com altres pobles de l'E sta t semblen ser visceralment a ntieuro·
peus. Perquè la nostra Església sigui viva i continuï endavant li
calen els aires que es respiren a la vella i e ntranyable Europa.
Pe r tal de difondre c I coneixe me nt de l Col'loq ui i del seu treball, i seguint l'exemple d'a ltres països, el coI-loq ui de l'a ny pas·
sat a Ass ís i el de l'any vinent a Alemanya han estat preparats e l
curs anteriol" de dues mane res: per mitjà d'u na trobada de dos
dies al començament de l'es tiu , que permet una primera aproximació al te rna; i pe r mitjà de la difusió d'unes pau tes dc refl ex ió
fe tes a pa r tir de la trobada d 'es tiu . Aquestes pautes poden ser utilitzades per tota mena de parròquies i rrups i permeten fe r aportacions als treba lls del cofl oqui vine nt. Es poden demanar al Ce ntre d 'Estudi s Pas tora ls de Barcelona. Gràcies a tot a quest treba ll
previ, al coHoqui d'Assís van participar més ca talans que mai i els
laics van arribar a ser tants com e ls capellans.

Mirant endavant

Actualment, tot i la tendència a l'especia lització, no ex isteix,
que sapiguem, ni a ni ve ll espanyol ni a nive ll internacional, ca p
organisme, llevat del Col'loqui de parròqui es, destinat a e ~ tudiar
la problemàtica específi cament parroquial. Entre nosaltres , la
Parròquia havia estat considerada per alguns dels sectors més dinàmics com a superada en favor d'altres fo rmes menys complexes
de vida comunitària, Posteriorment, la revaIorització de l'element
territo rial en les relacions humanes en general i e n les urbanes
especialment, ha portat, en el pla teòric, un inici de revalorització
de la institució territorial que és la pa rròquia . AI mateix temps,
l'esforç que s'ha anat fent en molts sectors pe r vitalitzar-la com
a comunitat de comunitats, com a lloc d'encontre i d'exercici concret de la corresponsabilitat i del pluralisme han completat en e l
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te rreny empíric la seva reva lorització. Es pot creure, doncs. en e l
futur de la parròquia; i consegüentment en e l d'una institució consagrada a I/es tudi de les qüestions que s'hi r elacionen, com és e l
Co Hoqu i europeu. Si aques t sap mantenir-se en ]a línia oberta actual continuarà essent un instrume nt útil per a fer que les nostres parròq uies sigu in cèHules bàsiques de tota mena de treba ll
pas toral i missioner, en un context d 'universalitat que encaixa bé
a mb les vivències de la nos tra gent, abocada a les finestres de l
món que són la TV, la ràdio, e l cinema .. .
E l CoHoqu i, tanmateix, ha d'evita r a lguns esculls. Superar, en
primer lloc, les res tes de cleri calisme. Tots e ls me mbres del Consell internaciona l ha n estat fins a ra preveres. Cal que e ls laics hi
tingui n ben a viat una ac tiva participació i que hi arribin a ser
maj o ria . E l ca mí ja ha es tat encetat, si més no en el pla teòl"Ïc,
ja que a Ass ís fou aprovada una moció del grup belga en aq uest
sentit, que després el Consell cen tral ha assumit i ha inte ntat tímidament dur a la pràctica. També és necessària la jubilació efectiva d'al guns «his tòrics» que cont inuen exercint rcsponsabilüats i
que frenen sense adonar-se'n ]a renovac ió i el progrés del CoHoqui . Fina lmen t crec que el Col·loqui ha de reafirmar, no sols per la
seva exis tènc ia sinó pe r a ltres mitj ans i s ignes, la vol unta t i l'esperança d'un a Europa u nida, agermanada; i no oblidem que hi ha
una Europa de l'Est que també té aques ta vocació. Entre la crisi
econò mica, e l teló semp re present, la por de ls míss il s soviè tics i
les tensions d intre la Comunitat econòmica, per posar a lguns exem::>Ies, E uropa està pe rd ent empenta i va com desorientada (el tema del proper coHoqui inte nta respondre a aquesta problem à tica,
no gaire detectada a casa nostra). Aquestes trobades europees que
són e ls coHoquis ha n d 'aportar, do ncs, el seu gra de sorra a la recons trucció d 'una Europa esperançada. Només a ixí seran fidels a
les seves arrels.
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LA PASTORAL DEL BATEIG:
VALORACiÓ D'UNES EXPERIÈNCIES
CAS IM IR MARTf

Tinc la convicció que seria molt útil un deba t entorn del tema
sobre e l qual ha estat centrat el número 72 de . Quaderns de Pa toral> , dedicat a la pastoral del bateig. La qües tió s 'ho mereix,
no sols perquè d'aquest debat pot sortir una valoració més fonamentada de certes iniciatives aplicades a aquest camp conc re t
i delimitat de la pastoral, sinó perquè poden aparèixer amb més
claredat els pressupòsits eclesiològics que aquelles iniciatives in cloue n. En efecte, en la manera de celebrar els sagramen ts hi ha
en joc una de termi nada imatge de l'Església : la imatge que és
presentada a la gent que s'acosta a l'Església en ocas ió del bateig, i la imatge que mantenen els responsables d'aquelles celebracions.
Com que crec útil un debat d'aquesta mena, em decide ixo a fer
una a portació. Tant de bo que altres coHegues o persones int eressades ta mbé s 'anim in. En realitat, una valoració de les experiències presentades en aquell número ja la fa Josep Ma r ia Totosaus. En el seu davantal introductori, les declara positives, to t
i que no deixa de puntualitzar: «Però en general no s'observen
massa entusiasmes. ~s un anar fent, sabent que es tracta d'una
de les fe ines que han d'assegurar les comunitats parroquials, i que
cal fe r-la cada vegada millor. Però no se n'espera cap transformació decisiva. Queden lluny aquelles di scussions sobre la sacramentalitzaci6 " (que, tot sigui dit, no va ultrapassa I" els nivell s
verbals i dialèctics). Hom sembla haver-se plega t al possibili sme
i haver acceptat que e ls fets tenen la seva duresa .•
Algú pod rà pensar que hi ha una mica de nostàlgia en aquest
jud ici de Josep Maria Totosaus, un cert enyorament de la pass ió
amb què, e n temps anteriors, el tema de la sacramenta1itzac ió fou
objecte de debat. Hi sigui o no aquest ingredient emotiu en la
valoració de Totosaus, no crec errar si interpre to que el seu propòsit és denunciar la normalitat a parent amb la qual la pastora l
del bateig sembla d;scórrer actualment a les nostres parròqu;es , i
assenyalar els equívocs que l'amenacen: l'equívoc de silenciar qües-tions pe nden ts, «que ja ni ens plantegem, però que no han esta t
II
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resoltes», i l'equ ívoc d'una pastoral que té el perill d'oblidar .el
profund canvi sòcio-religiós que s'està produint aquestes dècades »,
i d'arrenglerar-se insensiblement en una linia «neo-restauracionista».

Estic segur que, amb la seva valoració, Josep Maria Totosaus
no en volia pas excloure d'altres. Per la meva part, voldria fer
una aportació triple en aquesta matèria. Primerament, voldria posar les bases per a una valoració de les experiències publicades a
«Quaderns de Pastoral », feta amb un criteri més intrínsec que,
sense menysprear les «qüestions pendents », cerqués en les mateixes experiències els e lements de judic i. En segon lloc, em sembla
im prescindible fer un esforç per tal d'enumerar aquelles qüestions
d eclarades pendents des del temps del debat sobre la sacramentalització. Si els donem un nom precís. tal vegada podrem evitar
més fàcilment que e l record nebulós i fanta smagòric del passat
actuï en nosaltres com un factor que ens para1itza, o si voleu,
en termes més psicoanalítics, que ens castri. Finalment, s'hauria de verificar si totes les qüestions declarades pendents ho són
encara, a la vista dels canvis sòcio-religiosos que s'han anat produint en aquests últims anys -per exemple, la llibertat civil en
matèria religiosa- i de ls nous plantejaments de què tal vegada
h a pogu t ser objecte la pastoral del bateig.

I.

LA CELEBRACIÓ, UN CRITERI DE VALORACIÓ

No comparteixo la idea que el debat sobre la sacramentalització vagi ser merament «verbal i dialèctic». Ara bé, tampoc no crec
que sigui correcte avaluar les experiè ncies de la pastoral baptismal exclusivament en funció d'una problemàtica com la de la sacramentalització, que, en una bona part, és una problemàtica històrica. Segons el meu modest c riteri, l'avaluació ha de ser feta en
funció de ls objectius generals de la pastoral de l'Església, i de la
realitat canviant de les persones a les quals es dirigeix aquella
pastoral.
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Primacia de la preparació o de la celebració?
En les experiències incloses en el número 72 de «Quaderns de
Pastora)>>, s'hi observen accentuacions diverses quan hom es proposa de detectar-hi quin és l'element que ocupa el lloc cent ra l en
els propòsits dels agents de la pastoral. No n'hi ha cap que negui la importància de la celebració en e lla mateixa, ni tampoc la
de la preparació. Però es nota una osciHació en la importància
relativa concedida a l'un o l'a ltre extrem, N'hi ha que carreguen
més l'accent sobre la celebració, i n'hi ha que posen un èmfasi
major en l'adoc trinam ent dels pares -i eventualment dels padrins- i en les possibil itats d'intensificació de la vida reli giosa dels

adults, aprofitant l'ocasió de la petició del bateig,
es evident que no hi ha incompatibilitat enlre la celebració
dcl bateig, per una banda, i, per l'aItra, l'oferiment d'clements for-

matius propis de l' Església, o d'una possibilitat d'integració més
profunda i militant en la vida de la comunitat cristiana. Són realitats que no sols no s 'exclouen, sinó que, en certa manera , es reclamen l'una a l'altra, Però la primacia efectiva que, en la oastora l
de l bateig, és atribuïda a la celebració, o als altrcs factors de
disciplina ideològica i pràc tica, qualifica de manera molt específica i clara aquell a pastoral.

La celebració com a centre de la pastoral del baptisme
En efecte, quan la celeb ració del bateig és presa com a pun t
principal d'atenció, e l contacte amb els parcs no és ni un examer
doctrinal o moral , ni un intent de potenciar-los perquè puguin respondre dete rminades preguntes amb f~:-;¡ Iul es ideològicament correctes, o perquè coneguin lIna determinada ll ista de deures i compromisos. En realitat, és un intent d'aproximació personal que vo l
acabar essent una inv itació a la pregària , és a dir, a ll igar l'experiència del fill am b la fe religiosa, i a saber moure's amb el mateix esperi t de pregària entre els símbols baptismals, com a expressió plàstica que són d'allÒ que Déu és i fa .
Si la preocupació principal de ls agenls de la pasto ra l és preparar els qui demanen e l bateig per a la pregària en l'acte de la
seva celebració, resulta també molt clar que la major O menor capacitat de pregà ria d'aquella gen t no depèn ni del grau d'instnlcció religiosa que hagin pogut adquirir, ni de les possibi litats que
tenen d'adoptar un s models de comportament moral simi lars als
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de la majoria de ls Cri s tians més profundamen t ad herits a l'Església, o d'incorporar-sc a la pràctica religiosa o rdinària de la COmunitat cristiana.
Lluny de mi voler dir que una pregària coherent no porti implíci ta una ex igència, i subjectivament un desig, de millorament
moral i re ligiós. Però el que passa és que aquesta exigè ncia o desig dc millorament és imprevis ible que es pugui objectivar en un s
models de comportament, si persisteixen certes condicions sòcioc ulturals, que ordinàriamen t no poden ser su perades per un simple acte de volun tat individua l. Em refereixo, pe r exemple, a la
m en talitat reli giosa primitiva rebuda, o a la situació sòcio-econòmica de marginació, combinada amb e l fet que l'Església «in situ»
estigui formada per ge nt majorità riament no marginada , o tam bé,
a certs prejudici s ideològics sobre (o contra) la fe o l' Església que
es poden donal- en cercles més instruïts dc la societat. El que és
cert és que, en qua lsevol d'aquestes circums tàncies, és possible
de fer una invitaci ó a la pregària . sense necessitat d'haver-sc ll ença t a mi ll ora r o a eliminar aquelles condicions sòcio-culturals .
Davan t aq uesta poss ibi litat de fe r e ntrar els peticionaris de l
ba teig en con tacte amb una comunitat de pregària -o, si voleu,
de cons tituir e ls pe ti cionaris del bateig i els acompanyants en una
comunitat de pregària- qualssevul1a que siguin els determinismes sòcio-econòmics que e ls condicionin, desplaçar l'atenció prefel-cnt ca p a ls dè fi c its de cu ltura reli giosa que caldria salvar, o bé
cap a la coherència de costums o de pràctiques religioses reclamada pel fet de la pertinença a l'Església mitjançant e l bateig,
només pot donar satisfacció a una visió idealitzada , i a la vegada
administrativa de l'Església.
En canvi, encara que sigui modesta i frà gil, l'experiència de fe
que és possible dc rea lit zar tot participa nt en una comunitat que
prega amb e l record de Jesús, amb l'oració del Senyor i amb els
s ímbol s de la vida no\'a, constitueix un con tac te direc te a mb a llò
que és més pregon i decisiu de la comuni tat cristiana.
Així. en posar la celebració del bateig a l cen tre de les preocupacions dels responsables de la pastoral, els temes de conscienciar els pares i pad rins, d'instnlir-Ios per a un compromís més
profund amb la vida c¡-jstia na i amb l'Església , no s'han de menysprea r, però reclamen una comprensió més aprofund ida, que arrenca de la comprensió de l'Església com a comunitat de lloança.
En la pràctica , es tracta de fer emergir les d¡s po ¡cions internes
dels pares en ocasió del na ixeme nt del fill, per ta l de mostra r
com poden pregar en aque lles circumstàncies . Es tracta de posar
de manifest les im plicac ions pràctiques que comporta la d ecisió
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de pregar. Es tracta de presentar el fragment de l'Evangeli que
llegirem en la celebració com a incitador de la p regària. I es tracta, finalment , de presenta r els símbols com a expressió del que
Déu és i fa, i del que les persones de bona fe desitgen des del
fons del cor.
En aquest context, el capellà i els responsables de la pastoral
del bateig no apareixen davan t els peticionaris del bap tisme com
e ls qu i, en nom d'una de term inada societat, posen cond.icions per
a Ja inscripció, sinó com unes persones que, en nom d'una comunitat de pregària, situen en el seu verita ble marc la peti ció dels
pares, i faci li te n els camins de la pregària en comú.

Il.

LES . aOESTIONS PENDENTS»
SOBRE LA SACRAMENTALlTZACIÓ

Mn . Totosaus, en insistir en Ics qüestions pendents, ha volgut
fer poca cosa més que sub ratllar amb t rets vigorosos algu nes observacions de Mn . Salvador Bardulet. El que passa és que tal
vegada les ha des tacades amb un punt de parc ialitat, pròpia
de qui vol evitar que les consciències s'endormisquin.
Mn. Bardulet n'assenyala dues, de qüestions pendents:
«Primer d e tot : que els subj ectes del baptisme siguin nou-nats
o infants. No podem oblidar que es trac ta d'una excepció que ha
passa t a ser llei. ¿S'ha de donar com a definitivament adquirit i
com a positivament avaluable el baptisme d 'infants?
"Segon: la dema nda indiscriminada de bateig. Si potser estem
entrant en una etapa no mass iva de de.manda, sí que continua essent indiscriminada quant als motius . Molt variats i, a vegades,
difícils d'esbrinar.• (p. 58) .

Tres qüestions pendents l'any 1971

La lectura del número 12-13 de .Quaderns de Pastoral. , que
l'any 1971 es va plantejar el mateix tema de la pastoral del bateig,
permet d'en u merar les qüestions més importants que en aquell
moment es debatien entorn de la sacramentalització, i de fer algunes precisions sobre elles.
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I. La manca de ll iberta t reUgiosa i la confessionalitat catòlica
del règim produïen una gra n confusió en la celebració del s sagraments, especialment els del b a teig i el matrimoni . Aquests sagraments adquirien un s ign ificat civil des del moment en què ser
ciutadà espanyol i ser catòl ic es presentava com una simbiosi quasi perfecta, i en què a l país no hi havia cap més via legal ordinària per a casar-se que la que oferia l'Església amb el sagrament
del matrimoni.
Més e ncara, mantenir aques tes confusions era, en l a pràctica ,
fer costat al règim franquista, que tenia en la legitimació religiosa rebuda de l'Església un dels seus suports poHtics més ferms .
En aq uell número 12-13 de . Quaderns de Pastoral », Ri card
Cabl"é subra tllava com la manca de llibertat religiosa cond icionava i falsejava tota la vida religiosa del país (p. 213). Francesc Manresa, per la seva part, exposava la necessitat d'exigir als qui de"
manaven el bateig, condicions religioses específiques, perq uè resu ltés p a lpable que, per a ser catòlic, no n'hi havia prou amb seguir e l costum de la majoria dels ciutadans. I valorava la presa
de consciència -i també, val a dir-ho en honor de l'autor, el desconcert i la irritació- dels pares afectats, com a vic tò ries parcials
en una batalla d'objec tius de llarg abast: . Ens adonem com aquesta experiència, s i és constant i conseqüent, pot ser un cop morta l
a l naci ona lcatolicisme. » (p. 233) .
2. La institució eclesiàstica -el «tinglado », repetíem llavors
(vg. Joaqu im Brustenga i Enric Roig Sansegundo, p. 221)- no
sols era objecte de c ríti ques com a mecanisme que donava suport
al règim polític, s inó també en ella mateixa, en nom d'una visió
més envangèlica de l'Església. Admetre l'administració dels sagraments sense una verificació prèvia dels motius específicamen t cristians que e ls peticionari s poguessin exhibir, e ra viscut com un ac te
d'hipocresia an tievangèlica i com una complicitat amb aquell s que
concebien i volien manteni r l'Església com a to:t ingladolt.
En aquest punt, l'article signat pe r Jaume Cuspinera i Manuel
Cervera plantejava amb tota la diafanitat aquesta problemàtica i,
a més, revelava el grau de desesperació al qual podien arribar e ls
capellans que, de bona fe, i sense cap poder per a canviar els
mecanismes es tructurals, emprenien una labor de catequització en
ocasió de la petició de l bateig, i fei en adaptacions del ritual, amb
uns resultats decebedors: res no canviava, tot continuava igual.
Deien, en e fecte, Cuspinera i Cervera, després d'haver relatat l'esforç que van dur a terme de sotmetre a una catequesi les famílies
que demanaven e l bateig: to:En l'actualitat no fem res en concret de
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cara a la qüestió dels bateigs. Els anem fe nt, conscients que com·
plim una funció dins l'administració de l'Església, administració
que posem en crisi en gene ral i no únicament en aquest punt con·
eret.. (p. 223) .
Posar en c risi l'adminis tració eclesiàstica, i sos ten ir·la a la vc·
gada amb l'execució dels ac tes quc la ma te Ixa ad minis tració con·
vaUdava i reconeixia: vet aq uí la profunda contradicció que vis·
queren molts capellans fin s que e ls resultà in suportable, en particular quan l'esperança suscitada pe l Concili es convertí, per a ls
sectors més ac tius i renovadors de l'Església, en frustració i desengany.
Aques t s uport que la institució eclesiàstica recerca, i rep cfec·
tivament, d'aquells qui prac tiquen acríticament e ls ac tes ins titu·
cionals e ntra dins e l joc que avui descrivim amb c i nom de .neo·
restauracionisme».
3. La celebrac ió de l bateig amb famílies, de la fe de les quals
no hi hav ia prou constà ncia -és e l mateix punt segon que Mn .
BarduJe t assenyala- es pla ntejava e n termes teològics no carents
de rigor. Se sacramenta litza sense haver evangelitzat, es deia rei·
teradament, i ho reflecte ix Francesc Manresa (p. 223). En e l cas
de Brustenga i Roi g, el raciocini s'afinava, fins a vorejar allò de
«prova massa, doncs no prova »: sense la fe de la família peticio·
nà ria de l ba teig - deien- no hi ha Església rea l en la celebració.
r sense Església rea l, no hi pot haver sagrament (pp. 22 1-222).

III.

BALANÇ ACTUAL DE LES " aOESTIONS PENDENTS .

¿Què en queda, d'aquesta problemàtica de la sacramentalització?
¿Quines qüestions resten realment pendents, en quina forma es
presenten en l'actualitat, i com graviten sobre els actes sac ramen·
ta ls de les nostres comun itats?
Si en qualsevol moment de la valoració, a la qua l m 'he atre·
vit, caJia reconèixer que són possibles altres interpretacions dis·
crepants, o si més no complementàries, a l'hora de l bala nç és
quan em sentiré amb més llibertat d'exposició, sense por que es
posi de manifest la parcialitat o e l subjectivis me dels punts de
vista expressats.
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Come nçaré e l balanç per allò que sembla objectivame nt més
clar.

La llibertat civil en matèria religiosa
H i ha a l país, sortosament, llibertat civil en matèria reli·
giosa. Resulta, doncs, fora de lloc l'estra tègia que pretenia fer ser·
vir la ce lebració de ls sagram ents com a arma en e l combat contra
la confessionalitat de l'Estat, con tra e l nacionalcatolicisme.
Es pot objectar, però, que l'Església catòlica té encara a l'Es·
lat espanyol una situació privi legiada. i que la jerarquia eclesiàs·
tica malda per a mante ni r-la. TO L i això, cal reconèixer que la
celebració dels sagraments no constitueix una plataforma adequada per a combatre aquests abusos, q ue són de naturalesa política
i cal red u ir amb els mitjans apropiats.
Es pot objectar també que, si han desaparegut les pressions
lega ls que empenyien els ciu tadans cap a certs sagramen ts, en
particular el baptisme i el ma trimoni, persis teix encara Ja força
ancestral i irraciona l del costum. Aquí, em permetré fer una CO Ilsideració, el realisme de la qual pot semblar cínic. O es pot es·
perar que, en el poble cris tià i en els seus responsables. s'arribi
a formar, a termini cu rt o a termini m itjà, una opinió majoritària d is posada a combatre a quell costum. En aquestes condicions,
una in iciativa polèmica s uposaria una dilapidació desproporcionada d'energies.
Però, a més de raons estratègiques. n'hi ha de més intrínseques. El pes de la tradició no exclou l'exis tència d'altres moti·
vacions. En el comba t contra la rutina, hi ha el perill d'arrencar
el ju ll i el blat. Finalment, penso que el que l'Església és cridada
a fer, e n la majoria dels casos, no consisteix pt;ncipalment en un
esclariment raciona l de les motivacions de la família que porta una
cria tura a batejar, s inó en l'oferiment d'un marc de pregà ria evangèlica i comunitària que situï cristianament la petició dels pares,
i ta l vegada la depassi i l'enriqueixi .

El bate ig majorita ri d 'infants
Una a ltra consideració relacionada, en certa manera, amb
e l naciona lcalolkisme. En el temps de l'Estat confessional, contraposar evangelització i sacrame nta lització provenia de la voluntat
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de posar de manifest que érem en un pais de mi ssió, i que els
responsables de l'Església donaven per suposat massa fàcilment
que tothom era catòlic. En el fons, quan es contraposava evange·
Iització a sacramentalització, eren dues formes d'entendre l'Esglé·
sia les que es confrontaven.
Per una banda, hi havia una Església decidida a mantenir els
seus privilegis civils i els mecanismes legals en virtut dels qual s
tot ciutadà es considerava catòlic, si no constava e l contrari. Una
Esglés ia compromesa amb el poder dom;nant que, en mantenir la
confessionalitat de l'Estat, feia la comuni tat cristiana còmplice de
les seves inju stícies . Una Església allunyada de la classe obrera
oprim ida i dels grups perseguits per motius politics. Una Església
interessada a mantenir el funcionament administratiu de l '(,,·~a nit·
z~c ió eclesiàstica , sense reconèixer la seva manca d'impacte mis!'.ioncr sobre e ls allunyats, la seva incapacitat d'anunciar l'Evan·
geli en parti cu lar al món obrer i al món inteHectuaJ. Una Església
que, a través del funcionament de la seva admin istració, mantenia
contacte amb sectors populars amplis, sensibles :l. cert s est ímuls
devocionals, i que , en virtut d'aquest ascendent religiós, titlla va
d'eliti stes i dc polititzats tots els intent s de posar les comunitats
i els grups de fe en contacte amb ambients allunyats.
En l'altra concepció, l'Església es presentava disposada a des·
vincu lar·se del recolzament legal i econòmic de l'Estat franq uis ta,
i a compartir la situació real del poble, particularment del més
oprimit, pe r a pode r viure enmig d'eIt la seva fe , i anunciar-la. En
aques ta concepció d'Església, «evangelitzar» prenia un significat
molt especialitzat i restringit, de fer arribar l'anunci de la fe c1"Ï s·
tiana als sectors que tenie n més motius de sentir-se di stanciats dc
l'Església a causa dc les seves connivències amb el règim franqu is ta. Els actes de culte eren mirats com a es tre tament vinculat s
amb l'organització eclesiàstica, i, per tant, com a desproveïts de
Ja fo rça evangelitzadora, que e ra atribuïda quasi bé en exclusiva
a ta labor individual dels militants en e l propi ambi en t, i a la presència dels moviments apostòlics entre les masses allunyades.
Avui, certament, no hi ha motiu per a posar en dubte l'acció
evangelitzadora dels militants i dels movimen ts especiaIi ttm ts. i la
necessita t de llur paper dins l'Església. Però tampoc no hi ha motiu pe r a nega r la força evangelitzadora d'una comuni tat que es
reuneix a pregar enmig d'un barri , o d'una celebració que invi ta
a la pregària les persones afectades per un esdeveniment impor·
tant de la vida, com pot ser un naixement, un casament o una
mort. Si una comunitat cristiana viu vinculada a la vida d'un barri, i no pot ser acusada de connivències amb poders opressors,
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tota la seva vida religiosa pot tenir aquesta característica evangelitzadora.

El paper de la institució eclesiàstica
Com nota Mn. Bardulet, el bateig de les criatures, que havia esta t una excepció, s'ha convertit en lle i. Aquí es p lan teja e l
problema de la força del costum -ja n'hem parlat en e l punt 1-.
per una part, i per l'altra, e l de la decisió lliure del qui ha de ser
batejat.
En reali tat, e l bateig d'un infant és la celebració rel igiosa de la
família que prega en ocasió del na ixement. Però e ls símbols de
l'amor de Déu i de la lluita final victoriosa contra el mal són vius
i actuants per a l'infant, a qui Déu estima amb amor salvador.
En e l ret d'un infan t vingut a la vida i portat a batejar sense
respecte per ta seva Uiure decisió, hi ha en joc rea litats pri.mordials que cal tractar amb circumspecció i delicadesa. A la criatura
no la consulten per a portar-Ja a batejar, com tampoc no l'ha n
consultada per a dur-la a l'existència, i tampoc no la consultaran
per a inscriure-la en el registre civi l d'un país determinat, i per
a introduir-la així dins els determinis mes de la leg islació vigent.
Aquest paraHelisme en el procés a què es veuen sotmeses involuntària men t les criatures en la societat civil i e n l'Església no seria
correcte d'a plicar-lo de forma mecànica i indi scriminada. En e l
cas de l bateig, e l sentit religiós de l'acte predomina per damunt
de Ics conseqüències jurídiques que li vulguin ser a tribuïdes. Pe r
això és convenient assenyalar el caràcter dissimulada men t juridicista d'a lgunes express ions que tenen, per altra banda, un innega ble con tingut religiós, com és ara les que manifesten que l'infan t és fe t membre de l'Església, o és incorporat a ella. En defi·
nitiva, tot intent de traduir en termes jurídics la realitat religiosa
celebrada e n e l bateig pot constituir una veritable te meritat, i , tal
vegada l11illor, una caricatura grotesca, si les consideracions jurídiques acaparen l'atenció en perjudici de les realitats est rictament
religioses.
En resum , dava nt del fet del batei g majoritari d' in fa nts no unats, cOl11ptem amb raon s que n'abonen la celebració. Primera, e l
costum invete rat de la majoria de famílies, si és possible d'interpretar-lo i encarrilar-lo tal com hem insinuat e n tes pàgines anteriors. Segona, la possibilitat de celebrar, en ocasió del naixement, un ac te religiós fa miliar que si mbolitzi -en el sen tit sacra-
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mental del terme- fets tan reals, des del punt de vista de la fe,
com l'amor de Déu per aq uella criatura i la promesa de la victòria final sobre el mal. Les consideracions jurídiques entorn del
bateig, com a mínim , no poden ser posades en primer lloc. i l'inrant tindrà oportunita t, en una socie tat plu ra lista, dc prendre dc-

c is ions personals res pecte de la seva vida religiosa.
Ara bé, en aquestes condicions, ci que cal assegurar és que la
celebració del bateig del nou-na t sigui realment un acte de pregà-

ria comunitària . Per a ixò té tanta importànci a el contacte previ
entre e l qui ha de celebrar el bateig i la família. Ja he fe t referència a aquest contacte com una invi tació a la pregà ria, tot volorant, per una banda, les reacc ions i els desigs del pares davant
el naixement del fill com a punt de partida per a l'oració, i, per

a lt ra banda, e l senti t de la paraula evangèlica que serà llegida a
la reun ió, i el sent it dels s ímbols com a clemen ts de la pregària.
En aques t cont ac te previ , hi ha, com és lògic, l'ocasió d'aconsellar
c i retardament del bate ig, o la seva exclusió, si la in capacitat dc
la família per a l'oració resulta man iresta.
Cal assegu rar ta mbé que e l qui ha de dirigir la celebració del
bate ig s igui capaç de pe rcebre e ls sentiments que , en e ls pares,
han acom panya t la vinguda del nou-na t, de va lora r-los, i de posarlos en relació amb l'esperança cristiana, i tingu i, a més, disposicions pc r a conduir un a rcuni ó d'o ració. Aquestes capacitats no !('s
gara nt e ix e l so l fe t d'haver esta t o rdenat pe r al l'ninisteri. Vet aquí
un problema pendent de gran envergadura: el de la presidència
dels actes comunitaris de pregària a càrrec de persones, no sols
ordenades, s inó capaces.
Més encara . Suposada la capacita t , hi ha el problema de la
fati ga. En parròq uies nombroses, l'esc~sse t at de min ist res del bapti sme obliga a procedir a celebrac ion s mass ives, en Ics qua ls pot
resultar molt difíci l de crea r i manteni ¡- un clima de pregària.
Fragmentar aquestes celebracions suposa multipli car e ls min; ~
Ires , s i no es vo l fer recaure sobre uns pocs no sols la fa tiga física que inhab il iti per a participar adeq uadamen t en una pregà ria
comun itària, si nó la fati ga mo ral de l'animaciÓ re iterada d'una
pregària que, a còpia de repetida, no pot deixar de resultar forçada. Vel aquí un :l Itre problema pendent: la mult iplicació del..
mini s tres del ba teig, en el be n e ntès que aquesta multiplicació
hauria de ser funcional , és a dir, feta als llocs on convingui, i fe ta
tot comptant amb c ristians dels quals no cal esperar que s iguin
minis tres del bateig de forma vitaHc.ia.
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La contraposició evangelització-sacramentalitzacl6
Finalmest, en la meva manera de veure les coses, la qüesti ó que, en el deba t de la sacramentalització, es presentà amb una
càrrega més forta de dramatisme fou la que ha estat descrita en
el punt 2 de les «Qüestions pendents »: e l paper de la ins titució
ecles iàs ti ca, o del «ti nglado », com es deia llavors .
Aquesta qües ti ó pendent segueix plantejada , tal vegada amb una
agud esa menor, perquè ja no som obligats pe r les ins tàncies j erà rquiques a empassar-nos, en Ja impo tència d'un a complicitat forçada, el nacionalcatolicis me i la di cta dura concomitant. Pe rò el s

ac tes sa cramentals continuen formant par t d'un conjunt ins titucional molt inclinat encara a cercar re colzaments sòcia-políti cs, a
exe rcir sobre la societa t un poder fàc ti c s i no sc'n tro ba un de
m és manipula ble , a oblida r l'exigència eva ngèlica d e pl antej a r-se
to ts e ls proble mes des de l'experiència dels oprimits i margina ls
de la so cieta t. i a mo ure 's a mb més gus t i habilita t en e ls aspectes adminis tra tius de la pastora l, que no pas en e ls prò pia ment
re ligiosos de la vida de les comunita ts.
En aques t punt, no puc evita r que e m vingui a la mem òria un a
an ècdota que una anciana malaguenya ens va expli car a ques t an y
a la parròqu ia. AI se u poble, després de la gue rra, hi hagué un a
gran fes ta e n la q ua l era re instaHa t un San t Crist que hav ia esta t
p rofana t pels rojos. E nmig del s ilenci de la cerim òn ia, en la qua l
participaven to tes les a u to ri ta ts locals, civils, militars i eclesiàsti ques, un carbone r va fer un gran cri t, diri gint-se a la ima tge :
«No te fíes, Señor, que son los mismos».
La q ü es ti ó de celeb ra r e ls sagramen ts i de donar suport, pel
m ate ix fet , a una Església que encara és, en u na b ona part , un
muntatge de pod er -objectivament ben escàs, pe r cert, i ridícu lcon tinua penden t. El q ue p assa és q ue la necess ita t de combatre
contra aque ll abús no hauria d 'impedir el goig d 'una fe viscuda
i celebrada. Permeteu-me un a comparació. Conec un matrimoni en
l'edat difícil de ls cinquantes. Un de la parella, per tal de mantenir-se en peu de guerra contra l'altre, s 'arriba a pri\'a r de gustos
en la convivència, que per a e ll r es ulta rien gra tifi cants. En aquestes circumstàncies, l'agressor perjudica certament l'agredit, però
també es perjud ica e ll mateix.
Aquesta qüestió pendent, to t i ser d'una importància cap ita l,
jo prefe ri r ia de ixar-la pla ntejada, sense prendre davant d'e lla una
pos ició declarada. Pe r la meva part , en aquest punt m 'esforço pe r
continua r a mb e ls ulls ob erts enmig de la contrad icció.
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LA DIVISiÓ DIOCESANA
DE CATALUNYA
RAIMON RIBERA

To t i que no sigui una qüestió d 'aplicació immediata , és bo
de con tinuar el debat sobre la divisió diocesana de Catalunya, per
tal que, quan arribi l'hora, no s'ajorni per no estar prou treballada. L'Església no pot resta r al m arge ni de la tra nsformació
social del país ni dels esforços coHectius per a organitzar-lo eficaçment i amb coherència, els quals han de traduir-se aviat en
una revisió de la divisió te rritorial.
Potser va l més donar per sabudes les consideracions generals
i, anant directament al gra, dibuixar una proposta de divisió diocesana i assenyalar els principals problemes que sobresurt en en
una primera aproximació. Ens limitare m al territori del Principat i respectarem la divisió comarcal actual.
Això suposa 110 incloure en la nostra an àlisi aqu elles co m a l"·

ques que forme n part del s bi sbats de Ll eida i Tortosa i no pertanyen al territori dc Catalunya lai com el defineix l'Estatu t d'autonomia. Són uns terri toris que es merei xen un est udi específic

força complex, donades les seves implicacions. Una petita part pertany adminis trativament al País va le ncià i la major pari a Aragó; d'aquesta, part són territoris de llengua catalana i part de
lIengu3 cas te llana . No prendre'ls en cons ideració no vol dir pas
excloure'ls, natura lment. Si no ens n'hem o cupa t és pe r manca
de coneixement directe de la seva probl emà tica i pe rquè treball em sobre )a ba!'le dc les dades que e ns proporciona «CatalWl ya

en xifres>, 1982 , publi cat pe r Catalana d'Estudi s Econòmics, que
es limita òbviament als territoris que de penen políticament de
la Ge nera lita t de Catalunya.
Partirem d 'un esquema de divisió de Catalunya en dotze diòcesis (vegeu mapa adjun t). Per bé que manté desequilibris patents, sembla un pas endavant viable. Vegem-les:

La proposta

1. Una diòcesi força fàcil de definir sembla la de Girona.
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Integraria les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, e l Gironès,
la GalTotxa i la Selva, amb un tota l de 3.900 Km' i 428.000 ha·
bita nts.
2. Ana nt cap a ponent trobem la diòcesi de Vic, que agafaria
les comarques del Ripollès i Osona. En tota l, 2.000 Km' i 144.000
habitants. Un possible punt de debat seria si la Cerdanya, amb els
seus 665 Km' i 12.500 habitants , hauria de formar part d 'aquesta
diòcesi o bé de la del Pirineu , que és on inicia lment la situem.
3. Seguim , pe rò, el camí de ponent. Sembla clara una diòcesi
que englobi el Berguedà, el Bages, l'Anoia i el Solsonès, que formen una unita t de 4.350 Km' i 28 1.000 habitants. El que ja no és
tan clar és si la seu d'aquesta diòcesi del centre hauria de ser a
Mam"csa O a Solsona. Parlant-ne trobarem e ls criteris que ens
permetran d'aclarir-ho.
4.

Esmentàvem abans la diòcesi del Pi rineu, amb una seu

ben clara, la Seu d'Urge ll. Aplega nt la Va ll d'Aran, e ls Pallars
Jussà i Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya, seria la més gran
(6.200 Km') i la menys poblada (63.500 habitants).
5. Anem ara cap a l s ud. Una a ltra diòcesi clara: la de les
terres de Lleida, amb les com arq ues del Segrià , la Noguera, la
Sega rra, l'Urgell i les Garrigues. Són 5.600 Km' i 291.000 habitants.
6. Si seguim e l camí de l s ud arribem a les terres de l'Ebre:
la Terra Alta , el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera i e l Priorat .
Serien 4.650 Km' i 164.300 habitants , lligats am b Tortosa. Pot
discutir-se si el Pri orat (598 Km', 10.500 habitants) hauria d'anar
amb Tarragona.
7. Si no l'hi posem, la diòcesi tarragonina (Conca de Barberà, Alt i Baix Camp. Ta rra go nès) queda amb 2.300 Km' i 323.000
habi tants.
8. Si no hem inclòs el Baix Penedès a la diòcesi de Tarragona, és perquè proposem una diòcesi prò pia per a les terres penedesenques. PotSCI" el V endrell i Vilanova s'avindrien que Vi-

lafranca en fos Ja seu; potser no. Pl egades representarien 1.000 Km J
i 162.500 habitants.
9. E l que ja veig més difícil és que Sabadell o Terrassa renuncïin a ser seu episcopal, l'una a favor de l'altra. Pcr això
proposari a Sant Cuga t com a centre de la diòcesi del Vall ès, la
qua l englobaria els 530 Km' i 607.000 habitants de la comarca del
Vallès Occidental.
10. En canvi, sembla que a l Vallès Oriental hi ha bona disposició per saltar la serralada cos tanera i aplegar-se comun itàdament amb la gent del Maresme, potser acceptant fins i tot
Mataró com a seu . Això ens portaria a una diòces i de 1.000 Km'
i 468.000 habitants.
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La rallla gruixuda puntejada assenyala aquells territoris que pertanyen
actualment a la província eclesiàstica tarraco nense però no formen part
del territori de Catal unya ta l com el defineix l'Estatut d'autonomia.

La ratlla negra seg uida circumscriu les diòcesis tal com queden determinades en el projecte de l'article.
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les diòcesis classificades segons l'extensió
Diòcesis grans

Girona

6.200 Km'
5.600 »
4.650 »
4.350 »
3.900 »

( 63.500 hab.)
( 291.000 » )
( 164.300 » )
( 281.000 » )
( 428.000 » )

Tarragona
Vic
Mataró
Penedès

2.300
2.000
1.050
1.000

»
»
»

(
(
(
(

530
470
140

»
»
»

Pirineu

Lleida
Ebre
Cen tre
Diòcesis mitjanes

Diòcesis peliles

Vallès
Baix Llobrega t
Barcelona

»

323.000
144.000
468.000
162.500

» )
» )
» )
» )

( 607.000
( 516.000

» )

(2.510.000

»

» )

)

les diòcesis classificades segons la poblaciÓ
Diòcesi m olt gran

Barce10na

Diòces is grans

Vallès
Baix Llobrega t
Mataró

Diòcesis mitjanes

Diòces is pelil es

( 140 Km')

»
»
»
»

( 530

Girona

607.000
516.000
468.000
428.000

( 470
(1.050
(3.900

»
»
»
»

Tarragona
Lleida
Centre

323.000
291.000
281.000

»
»

(2.300
(5.600
(4.350

» )
» )
» )

Ebre
Penedès

164.300
162.500
144.000

»
»
»

( 4.650
( 1.000
(2.000

» )
» )
» )

63.500

»

(6.200

» )

Vic

Diòcesi molt pe l ita

2.510.000 hab.

Pirineu

»

)
)
)
)
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11. Encara proposare m una a lt ra població amb nom de san t,
en aquest cas Sant Feliu , com a seu de la diòcesi del Baix Llobregat. Pensem que, tot i te nir nom és 470 Km', aplega 516.000 ha·
bitants. Aquí hi ha una altra qüestió important : veure si els grans
municipis del sud del Barcelonès O'Hospitalet, Cornellà i Esplugues) preferirien funcionar com a zona pastoral de la diòcesi de
Ba rcelona o bé formar part d 'aquesta diòcesi del Baix Llobregat.
J a l'a ltra banda de Barcelona passa quelcom de semblant : decidir si Badalona, Santa Coloma i S ant Adrià s'integren a la diòcesi mataronina o bé formen zona pas toral pròp ia dins de la de
Barcelona.

12 . Imaginant que tant en un cas com en ,'altre hom optés
per quedar-sc a Barcelona, llavors aquesta diòcesi tindria uns
140 Km' i uns 2.510.000 habita nts, amb una densitat de 17.866 persones pe r Km1 , Continuaria essent una diòcesi e norme pel que
fa a població, i serà bo que es divideixi en zooes pastorals. A més
de les dues ja esmen tades, hom podria considerar-ne quatre més:
una que seguís l'eix Nou Barris· Sant Andreu - Poblenou; una
a ltra, l'eix Sarrià _ San ts; una a ltra dels ba rri s de l nord (Sa nt
Gel-vasi - G" àcia - Guinardó); i finalment una de l centre (Eixample - Casc Antic) . En aquesta divi sió en zones pastorals hem seguit
les recomanacions de la comi ssió d'expe rts nomena da pel Consell
de govern de la diòcesi de Barcelona per a estudiar aquest tema .

Una primera aproximació
Si ens ho mire m globalment , ci que acabem de dir suposa una
profunda modificació dels límits diocesans actuals, tot respec·
tant essencialment els nuclis aglut inadors (l'únic nucli històric
qüestionat és Solsona, que ho és per Ma nresa). L'altre gran canvi
és la divisió en cinc de l'enorme diòcesi barcelonina, que seria
un pas endavant important, encara que la nova diòcesi de Bar·
celona conH nués essent molt gran.
Si e ns fixem e n l'extensió territorial, hom veu tres diòcesis
pet ites (Barcelona, Vallès i Baix Llobregat), quatre de mitjanes
(Penedès, Mataró, Vic i Tarragona) i cinc de grans (Girona, lle ida, Ebre, Centre i Pi rineu). Si mirem la població, trobem una
diòcesi petita (Pirineu), de menys de cent mil habita nts; una
d'immensa (Barcelona), de més de dos milions i mig; tres entre
cent i dos·ccn ts mi l habitants (Vic, Penedès i Ebre), tres que
voregen els tres-cents mil (Lleida, Tarragona i Centre) i quatre
que van dels quatre-cents mil als sis-cents mil (Girona, Mataró,
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B, ix Llobrega t i Va llès). Com veieu, tant per exteosió com per
població, la barreja entre les diòcesis «antigues» i les «noves »
és total.
I si el ventall és tan ample (de 140 Km' a 6.200 Km'; de 63.500
ha bitants a 2.5\0.000 habitants) és perquè aquests dos factors no
són pas precisame nt els únics que he m tingut en compte. Factors geogràfics, histò rics, sociològics i eclesials form en un canemàs ben intricat, e ls fil s del qual són diffcils de destriar. Això
fa la discussió més complicada per falta de fac tors objectius clars
de referència; però al hora sembla l'únic camí viable per a fer
una propos ta d'aquesta mena.

Tant de bo que s 'obris a les pàg ines de QUADERNS DE PASTORAL un diàleg sobre aq ues ta qüestió.
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LA PARRÒQUIA SEGONS
EL PROJECTE ,DEL NOU CODI
DE DRET CANONIC
LLurs M. S ISTACH
El projecte del nou Codi de Dret Canònic ha arribat al seu
terme. Sembla m olt probable que el Papa el promulgarà per l'ad·
vent d'aquest ~ n y. Així es conclouria un període de disset anys en
els quals la comissió pontifícia i els seus grups d'experts han anat
preparant aquesta reforma.
El projecte de l nou Codi consta dels següents llibres. I. Normes generals ; II. E l Poble de Déu; III. La funció docent de l'Esglés ia ; IV. La funció santificadora de l'Església; V. Els béns temporals de l'Església; VI. Les sancions; VII. Els processos. Aquesta
sistematització res pon a la naturalesa de l'Església i fuig d'una
sis temà tica fonamentada en el dret romà, que és la que presideix
e l Codi vigent.
L'objecte d'aquest treball és presentar com ve regulada la parròquia en e l projecte. D'entrada, es pot afirmar que es configura
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la parròquia amb dife rències remarcables i fin s i tot substancials
respecte de l Codi de 19 17. Això era necessari puix la parròqu ia
ha experimentat molts canvi s d'ordre ecles iològic i soc iològic . e.s
s ufi cie nt tenir presents el nou e nfocament i el contingut de l'eelt!·
s iolog ia del Concili Va ti cà II i el pas d'una societat eminentment
rura l a una socie ta t indus trial i tecnològica.
La nos tra matè ri a, la s itua ci projecte e n e l llibre n , que trac·
ta de l Poble de Déu , i més en conc re t dintre de l'Esglés ia particular i immediatament abans de l'arx iprestat. En e l Codi vigent
se'n tracta immediatam ent des prés de l'arxipres tat. Sigui quina
s igui la raó d'a q ues t canvi d'ordre -primer pa rròq uia i després
arxi prcs ta t-, cal d ir que e n el projecte la fun c ió principal de l'arxip res t cons is te ix a promoure i coordinar la pas tora l de conj unt
de l'arx iprestat i fon a me ntalmen t de Ics parròqui es qu e e n formen part.
E l projecte ded ica trenta-vuit cànons a la parrò qui a, a ls rec·
tors i a ls vi caris parroquials. Deu més qu e el Codi vigent. r mal grat això se s impli fica la seva regul ació. Però hi ha novetat s : e ls
equ ips sacerdotals, e ls consell s pas tora ls, e ls consells d'econo mia ,
la jubil ació dels rectors , etc.
Pc r ajudar a va lorar amb més o bj ectivit a t la regulac ió de la
parròq uia quc fa el projecte, convé te nir present que es tnlc ta
d'un a norma tiva per a tota l'Església llatina, que h a de regir e n
à mbits sòcio-cultura ls mol t di s tin ts . Això deman a qu e es reguli el
que és indi spensable per a la unita t de l'Església , però q ue es
de ixi a l dret parti cular (d iòcesi o conjunt de diòcesis) la iniciativa de conc rccions. ada ptacions i ex peri ències. Entre el «secun·
dum iu s» i el «contl-a ius », ca l qu e hi hagi un ca mp ampli de l
«prae ter ius ».
Es presenta la reda cció de l projecte tal com ha qu cda t després qu e e l gr up dc consu ll ors va n haver est ud iat Ics esmenes i
e ls sugge rim e nts fe ts per l'episcopat de l' Ese:lésia lla tina. els dj·
cas te ris de la Cúria romana i les Unive rs itats pontifícies. segons
apa reix a «Communica ti o nes», òrgan oficial de la comi ss ió pe r a
la re forma del Codi! H i manquen les poss ibles esmenes qu e es pogueren fer en la plenària de la com issió celebrada el mes d 'oc·
tu bre de 198 1, pu ix no n 'ha estat publicat res.

I.

cr. . Commun ica tiones., 13 (198 1) 146-1 51

27 1-297.
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I.

SOBRE LA PARRòQUIA COM A TAL

Una definició descriptiva :
la parròquia , una comunitat cristiana
El primer cànon dóna una descripció de la parròquia: consis·
teix en una determinada comunitat de cris tians constituïda establement en l'Església particular; la seva cura pastoral es confia
al sacerdot, rector de la parròquia, que n'és el seu propi pastor,
sota l'autoritat del bisbe.
Pel que es refereix a aquesta descripció es pot observar el se·
güent:
a) Es presenta la parròquia com una comunitat cristia na. En
l'anterior red acció no es feia referència a la comunita t de crist ians, sinó que es deia que la parròquia era una porció del poble
de Déu . Es canvià perq uè el terme to: porció» expressa més un fet
físic estàtic que no pas una interrelació dinàmica entre persones
unides sota el Pastor. 2 Però és una comunitat cristiana específica,
la parroquial, que es distingeix d'altres comunitats cristianes similars per raó de la seva constitució estable, d'es tar presidida per
un rector i d'ésser configurada pel dret comú.
b) S'explicita una funci6 important en el si d'aquesta comu·
nitat c ris tiana : la cura pastoral que es confia al rector. Com després s'exposarà, està previst que el rector pugui ser un equip de
sacerdots. El projecte afirma també que són coHaboradors d'aques·
ta cura pastoral e ls altres preveres , els diaques i els fid els laics
de la parròquia. Però el projecte no fa referència als religiosos no
preveres ni a les religioses. ':'s una llacuna importan t puix de fet
hi ha bastants religiosos i religioses que participen ben activament en l'acció pastoral de les parròquies, per la seva especial preparació i pel desig d'integrar-se d'aquesta manera concreta a l'Esglés ia diocesana, tal com els exhorta el Concili a firmant que «també e lls per un títol particular pertanyen a la família diocesana, só n
un gran ajut per a la sagrada Jerarquia, i cada dia poden i han

2. Aquesta preocupació per posar en relleu la dimensió comunitària de la parròquia és coherent amb el desig manifestat per la constitució conciliar sobre Litúrgia : . Cal treballar per aconseguir que aflori el sentit de la comunitat parroquial, i d'una manera particular en
la celebració comunitària de la missa dominical» (núm. 42).
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de ser-ho més i més, havent-se augmentat les necessitats de l'aposto lat ».3
c) En la descripció que fa el projecte no apa reix cap referència a la natura lesa teològica de la parròquia. La Lumen gen/iu m
aplica a les assemblees e ucarístiques e l següent con tingut teològic:
.. Onsevulla on bi hagi una assemblea amb altar, e n comunió sagrada amb el bisbe, es fa visible la ca ritat i la " unita t del Cos
Místic, ineludiblemen t vinculat a la salvació" ... Allí hi ha el Cr is t
potent pe r fer l'Església una, san ta, catòlica i apos tòlica • .' l la
constitució conci liar sobre Li túrgia, parlan t de les assemblees de
fidels infrad iocesanes, afirma que «entre les quals sobresurten les
parròquies, organitzades localment sota un pas tor que fa les vegades del bi sbe, car, en ce rta manera, elles represen ten l'Església
visible es table I-t a per to ta la terra •.' La parròquia apare ix com un
esdeveniment de l'Església universal, la seva epi fania i conc reció,
Ai xí, doncs, s'hauria pogut enriquir més, amb aques ts continguts
teo lògics, aq ue lla descripció de la parròquia que ofereix e l projecte.
d) En l'esmentada descripció no hi entra l'elemen t territoria l
d e la parròquia, a diferència de l Codi vige nt que quan descriu la
parròquia afirma que és una divi sió territorial de la diòces i.·
El projecte contempla altres tipus poss ibles de comunitats c ristianes que pe r distintes circumstàncies no puguin ser erigides e n
parròquies. Pensem , per exemple, e n les com unitats de base. En
aq uestes hipòtesis es deixa al bisbe d.iocesà la iniciativa de determinru- de qu ina mane ra s'exercirà Ja cura pas toral d'aquestes comunitats.

Parròquies territorials i parròquies personals

En la presentació genèrica de la parròquia no s 'ha fet menció
d'aques ta qües tió. Però a continuació el projecte es pronuncia. La
parròq uia, per regla general, és terri torial i inclou tots els cristia ns que tenen dom ici li O quasi·dom ici li en la demarcació terri·
tori al de la parròquia.

3. Christlls Dominlls, núm. 34 .

4. Núm. 26.
5. Núm. 42 .
6. Cf. Càn . 216 §

§ 2.
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Però la parròquia pot ser també personal. Així s'estableix que
s i cal poden consti tu ir-sc parròquies personals per raó d el ritus ,
de la llengua, de la nacionalitat dels cristians d 'un territori , o per
una altra determinada raó. El projec te amplia la motivació previs ta en el Concil i per a poder constituir parròquies personals.'

la parròquia no és un benefici;
les oblacions dels fidels; els aranzels
La palTòquia en el projec te ja no es concep com un benefici. Aq uesta és una innovació substancial respecte del Codi vigent.
El Concili va es tablir que cali a «suprimir el sis tema a nome nat beneficial , o almenys , reformar-lo •. ' El projecte ha estat fidel a aquesta consigna conciliar.
Pel que fa re ferència a les necessita ts eco nò miques de la parròquia, s'esta bleix que les oblacions que els fide ls donen a m b
motiu dels servei s parroquials, es dipos itin e n un fon s pa rroqu ial.
E l bisbe d iocesà, escolta nt el Consell presbitera l, dona rà una norma ti va sobre la des tinació de les esmen tades oblacions i també
haurà de proveir a la s us ten tació econòmica d 'aquell s preveres.
E l projec te no ha sup rimit els ara nzels, puix determ ina que
és compe tència de la reunió de ls b isbes de la província eclesiàs tica
fi xa r les oblacions a mb motiu de la celebració dels sagra ments i
els sacramenta ls. Pe rò no esta ble ix la seva obl igatorie ta t. ~s més,
prèvi ame nt a aq ues ta da r rera norma, de termi na que els fidels cont,-ibue ixin a Ics necess ita ts ma tcria ls de l'Església de la ma nera
que la Confe rència e piscopa l respectiva determinarà.

Erecció i supressió

L'erecció, supress ió i re novació de les parròquies és de l'exclusiva competè ncia del bisbe diocesà. Aquest haurà d'escolta r prèviament el Consell presbite ral. Aquesta disposició reprodueix íntegrament el que ja s'estable ix en el M. P. Ecc/esiae San ctae : «El bisbe
diocesà, pe r pròpia autoritat i després d'escoltar el Consell pres7. En el decret Christus Dominus, trac tant de les circumscripcions
diocesanes, s'explicita només el motiu de la llengua (cf. núm. 23, 3).
8. Presbylerorum Drdinis, núm. 20.
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1::1.

bitera l, pot e n g ir, suprimir o renovar d'una o d'altra manera les
parròquies ».'

11.

SOBRE EL RECTOR

Un prevere o un equip de preveres
El projecte estableix com a norma general qu e e l rector de la
parròq ui a s igui un prevere, és a dir, una persona física . El Codi
vigent preveu també que pugui ser rector un a persona moral, per
exemple. un capítol o una comunitat reli giosa o m a taLlO Aquesta persona moral té la cura pastoral habitual i ha de des ig nar un
prevere en concret perquè exerceixi la cura pas toral ac tua l. Però
això té conseqüències negatives per a la pastoral de la parròquia
i, per aq uest motiu, el projecte exclou explícitament que e l rector
pugui se r una pe rsona moral.
Això no s ignifica que e l projecte no permeti con fiar una parr quia a un institut de vida consagrada (religiosos preveres), com
es fa ac tu almen t amb relativa freqü ènc ia, at.esa la m a nca de preveres diocesans. El projecte ho assumeix i seguint e l qu e estableix
e l M. P. Ecc/esiae Sall c/ae, de Pau VI, de term ina que el b is be diocesà e ls podrà confiar una parròquia amb el consentiment de l superiDl- re lig iós legítim, pe rò el rector de la parròquia no serà la
persona moral, sinó un prevere de l'ins titut religiós ."
Pe rò la innovació m és sensible que presenta el projec te és la
possibilitat qu e el rec to r s igui un equip de pl-everes com a tal. El
treball pas tora l rea litzat m és coHegia lment ha a nat accen tu a nt
aq ues ts darrers anys la conveniència de la forma ció d 'equips sacerdotals a l se rve i d 'una o m és parròquies. u El projec te recu ll
9. l , 21 § 3.
10. Cf. Càn . 451 § J.
11. Cf. r, 33.

12. A la di òcesi de Barcelona existeixen actualment 24 equips sacerdotals. Si bé no s'ha emprat sempre la mateixa terminologia en la
confecció dels nomenaments dels membres d'aques ts equips, quan inclouen més d'una parrÒQuia lots els preveres tenen les facultats de
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aquesta experiència i li atorga un reconeixe ment jurídic impOl-·
tant. Es tabl e ix que a llà on calgui, la cura pastoral d'una o de diverses parròquies es pugu i confiar a un gnlp o equip de preveres
edn solidum ». Es demana que un prevere de l'equip en sigui el
moderador, el qual dirigirà l'acció conjunta i en respondrà davant
del bisbe."
Aquesta po s ibilitat pot contribuir a augmentar la corresponsabilitat dels preveres en la cura pastoral d 'una o més parròquies,
i a facilitar un treball més coordinat, tot repartint entre els membres de l'eq uip sacerdotal les distintes tasques minis terials i pas·
torals. A la vegada pot incidir molt eficaçment a fer que l'arxiprestat esdevingui una unitat bàsica de pastoral de conj unt, puix es
preveu la conveniència que l'eq uip sacerdo tal s igui e l rector de totes les parròquies de l'arxipres ta t, s i les dimensions territorials d'aques t ho permeten .l '

vicari coadjutor en les altres parròquies de l'equip. El Codi vigent no
permet més. Sobre els equips sacerdotals vegeu: JOAN BATLLES, Equips
pastorals de preveres, a .Quadems de Pastoral., n. 4647, 1977, 19·50;
LLU!S M. SISTACH, Los equipos sacerdotales de base territorial. Aspec·

jurídicos . de iure condendo», a . Revi sta Española de Derecho Can6nico., 27 (1971) 503-519.
13. His tòricament es donà el cas de parròquies amb més d'un rector, els quals tenien la jurisdicció comuJativa o «in solidum» en la
mateixa parròquia. El ConciJi Tridentí, molt preocupat per la «salus
anima rum », decretà que els bisbes nomenessin per a cada parròquia
un sol rector propi i perpetu (Cap. XVIII, sessió XXIV, de reform.).
Amb això es volgué evitar que en ocasions els feli gresos quedessin
desatesos en les seves necessitats espirituals per allò que cosa de tots
cosa de ningú. Però la praxi de nomenar més d'un rector per a una
parroquia persistí en alguns indrets fins a la promulgació del Codi
de 1917 (cf. LLuls M. S¡STACH, art. cit., 504-505). El Codi va reiterar
aquella prohibició.
La innovació del projecte no coincideix plenament amb aquella praxi, puix no es tracta de nomenar més d'un rector per a una parròquia,
s inó un sol rector, que és un grup o equ ip de preveres amb un moderador. L'enfocament actua l d'una pasto ral de conjunt, de la corresponsabilitat presbiteral al servei de la cura pas toral i l'organització concreta en la distribució de tasques entre els membres de l'equip sacerdotal. faran molt vàlida i eficaç aques ta innovació del projecte.
14. Dissortadament, cap dels 24 equips que existeixen a la diòcesi
de Barcelona no és d'àmbit arxiprestal. Tots són d'àmbit parroquial
o infraarxiprestaJ.
lOS
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L'estatut de "equip de preveres
Per la novetat que significa l'equip de preveres com a rector
. in solidum » d'una o de més parròquies. convé sistemati tzar el
que estableix e l projecte sobre la seva organització, e l seu funcionament i l'exercici de la cura pastoral. Constitueix les ha es de
l'estatut d 'aquests equips segons el dret comú.
1. L'equip de preveres assumeLx _in solidum» tota la cura pas·
toral de la parròq uia O de les parròquies que el bisbe d iocesà li
confia. Aquest equip no és una persona moral.

2. E l bisbe diocesà nomenarà un moderador de la cura pastoral, membre de l'equip. Aquest moderador no és el rec tor. La funció pl"incipal del moderador consis teix a dirigil- l'acció conjunta i
respondre'n davant del bisbe.
3. Els preveres de l'equip han de gaudir de les qualitats que
es requereixen per a ésser nomenat rector, són nomenats segons
el mateix procediment establert per als rectors i, respecte de la
seva estabi litat en el càrrec, s'aplica la mateixa normativa que
per als rectors.
4 Cadascun dels preveres de l'equip té l'obl igació de complir les funcions que el projecte atribueix als rectors d.istribuïdes
degudament entre e lls. La facultat d'assistir a matrimonis i de
d ispensa r que el dret concedeix als rectors, la poden exercir ca·
dascun d'ells sota la direcció del moderador.
5. Tots e lls tenen l'obligació de residència tal com s'ha explicitat. L'aplicació de la missa «pro populo» correspondrà a un mem·
bre de l'equip o bé es farà rotativament.
6. Només el moderador actuarà en nom de la parròquia o les
parròq uies encomanades, respec te dels assumptes jurídics (con·
tractes, b éns, etc.).
7. En cessa r un membre de l'equip o el moderador, o s i es·
devenen inhàbils per a exercir la cura pastoral, la parròquia o les
parròquies que l'equip té encomanades no queden vacants. Si es
tracta del mode rador, assumirà aquesta funció el membre de l'e·
quip més antic fins que el bisbe diocesà nomen i e l nou moderador.
El projecte no concreta més. Però no hi ha dubte que serà convenient que cada equip de preveres que sigui rector d'una o de
diverses parròquies, concre ti més aques t estatut mitjançant un re·
glamenl. Després d'un te mps de funci onament d'aquesta nova ex·
periència, les diòces is estaran e n millors condicions per elaborar
un estatut diocesà.
6
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La manca de preveres en la cura pastoral
la participació dels laics
El proj ecte és sensible també a l problema de manca de preveres_ Aquest problema no és ja exclusiu de les diòcesi del tercer món, sinó que es dóna també a les nostres diòcesis . Ateses Ics
distintes sol ucions que ja es donen en alguns indrets, s'establei·

xen d ues possibilitats_
La primera, no gens innovadora, consis teix a confiar diverses
parròquies a un prevere, com a rector de cadascuna d'elles. La sc·

gona és innovadora respecte del Cod i vigent. Estableix que el bisbe diocesà pot confiar la participació en la cura pastoral de la
parròquia a una persona que no s igui prevere o a una comunitat
de persones, 101 designant un prevere que, gaudint de la potestat
de rector, dirigeixi la CllI"a pastoral de la parròqu ia.
La naturalesa d'aquesta participació en la cura pastoral de la
parròquia es fonamen ta remo tament en el dret i e l deu re que té

tot fidel de coHaborar ac ti vament en les tasques pastorals de l'Església. Però té un fonament més pròxim en l'afirmació conciliar
que reconeix que, a més d'aques t apostolat que afecta tots els fidel s absolutament, els laics poden encara ser cridat s cie diverses

maneres a una coHaboració més immediata amb l'apostolat de la
jerarqu ia. u Afirmaci ó que es concre ta més en un altre document
conci liar: «La jerarquia confia als laics determinats càrrecs que
encara es re lacionen més amb la funció dels Pastors, com passa
en l'ensenyament de la doctri na cristiana, en alguns actes litúrgics
i en la cura d'ànimes ».I.
Així, cal observar que la innovació del projecte parla d'una participació en la «cura pastoral» de la parròquia. Aqu esta ({cura pastoral», en el con tex t del projecte, es refereix a l'ofici propi del
rector. A més, és el bi sbe diocesà qui conña l'esmentada pm-ti cipació a persones que no SÓn preveres. Té un caràcter oficial (missió canònica) i constitueix un ofici eclesiàs tic, tal com e l defineix
el projecte." Pel- tot això apareix la dimen ió innovadora d'aquesta
norma canònica.
Aquesta possibi litat que preveu la normativa coincideix amb ex-

15. Cf. Lumen gentium, núm. 33.
16. Apostolicam actuositatem, núm. 24.

17_ CL Càn. 142 § 1. Cf. també L LU!S M. SISTACH, Los laicos e ll olidos eclesidsticos y ministerios instituidos, a «I nst.ituciones canónicas y
reordenación jurídica», Salamanca 1979 , 153-198.
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periències que ja es realitzen en jndrets on hi ha molta manca de
preveres. Un prevere serà e l rector d'un grup de parròquies, que
visitarà periòdicamen t per celebrar l'eucaristia i el sagra ment de l
perdó, i reli giosos o laics seran responsables amb e ll de la cura
pastoral de cada parròq uia, però a mb una presència més constant.
Ca l observar, també, que aq uesta participació en la cu ra pastoral de la parròquia, el bisbe la pot confiar amb més mot iu encara a un diaca pe rma nen t o a un laic amb ministeris.

Nomenament
Segons e l projecte el nomenament del rec tor correspon a l bisbe diocesà, el qual gaudeix de llibe rtat per a fer-lo, a no ser que
ex isteixi el dret de presentació o d'elecció_
E l Conci li Vaticà II ha volgut a torgar al bisbe plena lli berta t
en els nomenaments parroquials i això fonamentalm en t perquè «tota la raó de se r de l'onci parroquial és e l bé de les àn imes»." Ai xí
estableix que «s iguin suprimits, salvant el dret dels religiosos , tots
e ls drets de presentació, nomenament o reservació, i, allà on existeixi, la llei del concurs, tan t general com pa rticular».I' I el M. P.
Ecclesiae Sanctae, a plicant aquests pr incipis conciliars , afirma que
«se suprimeixen e ls costums i s'anuHen els drets per a nomenar,
e legir, presentar sacerdots a un ofici o benefici parroquia l».1II Per
aixe'> sorprèn que el projecte mantingui e ncara el dret de presentació o d 'e lecció, Que limi ta la llibertat que es pretén ator!!ar a l bisbe en aquest a fer i que és fruit de la concepció benefici a l de la
parròquia, que ha estat superada en el proj ecte.
Ut ll ibe rtat del bi sbe diocesà pe r a no menar un rector ve condicionada també pels requisits que explicita el projecte i que són
necessaris o conven ients perquè el nomenament sigui ben encertat. En primer lloc. cal que e l candidat sigui prevere, de sana
doctrina, bon s costums i zel pastoral, i que ga ude ixi de Ics vir·
tut s i qua litats que es req ue reixen segons el dre t universal i par·
ticular per a la cura pastoral de la parròqu ia. El bis be nomenarà
el que, cocom nibus perpensislt, judiqui que és idoni per a realitzar

18. Cltrislus Dominus, núm. 31.
19. ¡ d.
20. l, 18 § I.
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la cura pastoral de la parròquia concreta , exclosa tOLa accepció
de persones.
Però, com judicarà el bisbe diocesà la idoneïtat d'un candidat?
El projec te concreta els següents mitjans: a) que escolti l'arxiprest; b) que faci les inves tigacions adients, escoltant i cal determinats preveres i fidels; e) de manera indicativa s'explicita també l'examen, si es considera necessari o convenient, perqu è el bisbe tingui certesa moral de la idoneïtat del candidat.
Aquests mitjans no són taxatius. El bisbe diocesà pod rà escoltar els pre veres de la parròquia o de l'arxiprestat, tots els preveres de l'equip sacerdotal rector d'una o de diverses parròquies
per nomenar un membre de l'equip, el Consell pastoral parroquial
o arxipresta l, etc. Pel que es refe reix a l'examen , apareix ben c1a~
ra ment que no es trac ta d'un concurs, ni gene ral ni particular.

Estabilitat
El projecte modi fica el que es ta bleix e l Codi vigent sobre e ls
rectors inamovibles i els amovibles.lI Es coherent amb ci que va
de te rmina r el Conc ili Va ticà II respecte de la supressió d 'aquella
distinció entre amov ibles i in amovibles. Z2 El Conci li ha donat
a quest princ ipi: . Que gaudeixin d 'aque lla esta bilitat en l'o fici que
ex igeix e l bé de les àn imes».2J
El projecte rati fica que el rector ha de gaudir d'estabilitat en
el seu nomenarnent i, per això, es dóna com a norma general que
ha d'ésser nomenat per a un te mps inuefinit.
Per afavorir una major mobilitat de ls rectors i facilitar la tasca difi cil i de licada de la confecció de ls nomenaments parroquial ,
alguns són de parer que convé de fer els nomenaments per a un
temps de terminat. Aques ta possibilitat està prevista en e l projecte, però e l bi sbe només ho podrà fer així si la Confe rè ncia e piscopal respectiva ho ha admès e n virtut d'un aco rd juríd icament
vinculant."

21. Cf. Càn. 454 § 2.
22. Cf. Christus Domil1us, núm. 31.
23. [d.
24. S6n els acords presos amb els requisits establerts en el decret
conciliar Cl1ris tus Dominus, núm. 38, 4, que el projecte incorpora en
tractar de les Conferències episcopals.
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Aquesta lim itació que e l projecte imposa al bisbe en la confecció dels nomenaments parroquials per a un període de termina t
sembla poc encertada, puix la realitat de cada diòcesi dintre e l
te rritori d'un a Conferència episcopal pot ser molt dive rsa i , a la
vegada , no es veu que sobre aquest punt sigui necessa ri adoptar
una pràctica comuna en totes les diòcesis.

Funcions
El projecte reune ix en tres cà nons una llis ta de funcions que
el rector té obligació de rea litzar en la seva parròq uia . Aques ta
llista de funcions come nça per la predicació, la cateques i, l'evangelització dels que han deixat de p rac ticar i dels que no professen la fe ca tò lica, Ics obres que promouen l'esperit evangèlic i la
justícia social.
El rector ha de procurar que l'Eucaristia sigui e l centre de la
congregació dels membres de la parròq uia , que aquests celebrin
els sagraments, especialment l'Eucaristia i la Pe nitè ncia, que preguin - tam bé en famí lia- i que pre nguin part ac ti va i conscien t
en la litúrgia .
Es diu també que e l rector ha de conèixer e ls reli gresos. Que
e ls ha de vis ita r a la seva lla r, es pecialment e ls malalts. Que ha
d'estar a prop dels pobres, de ls que pateixen, dels que es troben
sols, dels que viuen ll uny de la seva pàtria . Que ha d'animar e ls
esposos i pares perquè realitz in la seva mi ssió i perquè s'increme nti la vida cl"Íst iana en la família.
El rector ha de reconèixe r i promoure la participació q ue correspon a tots e ls laics cristians en la missió de l' Església, i ha
dc fomen tar Ics associacions de lai cs amb finalitats eclesia ls.
Finalmen t, s'expliciten unes funcions que corresponen més específica men t a l rector sobre la celebració o adm inistració dels sagraments i de les exèq uies.

Residència
L'obligació de residi r e l rector en la pròpia parròq uia ha esta t
una norma reiterada freqüentment en l'Església. El projecte ho
estable ix de nou. Concreta com a norma general que e l rec tor reside ixi en la rectoria, prop de l'església parroquia l. Malgrat a ixò,
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hi ha circums tàncies pastorals hunlanes i familiars que dificulten
el compliment d'aquesta norma. Per això , quan hi hagi causa justa, l'Ordinari del lloc podrà permetre que el rector visqui o resideixi en un altre lloc, sempre que pugui realitzar degudament la
seva funció pastoral.
Cal posar en relleu que el proj ecte explicita com a causa justa
el fet de poder viure en comú alguns preveres. El projecte és sensible a la impo rtància de la vida en comú dels preveres i als beneficis que comporta. Respon a les necessitats pasto rals de les diòcesis rurals en les quals un grup de rectors resideixen junts en
un centre de comarca i tenen cura de les respectives parròquies.
Té a més grans avantatges, com ha posat en relleu el Concili: . Per
tal que els preve res trobin un auxili mutu en el cul tiu de la vida
espiritual i in teHectual, perquè puguin col'laborar més adequadament en el ministeri i per sostreu re's als perills tal vegada origi·
nats per la sol itud ».l)
El projecte contempla també les vacances dels rectors. El Cod i
de 1917 ja ho estableix i en aquest aspecte es pot considerar pioner en relació a un dret laboral que ha reivindicat la societat civil. Però el projecte redueix el període de vacances previ st en el
Codi vigent. El rector podrà fer un mes de vacances, sep:uit o interrumput, sense que el temps dedicat a exercicis espirituals es
computi en aquest mes.

Cessació i jubilació
En relació a la cessació de l'ofici de rector en una parròquia,
cal distingir entre el que és prevere diocesà i e l que és membre
d'un institut de vida consagrada. El primer pot cessar pe r aquests
motius: a) per la remoció o trasllat decidlts pel bisbe diocesà, fets
segons les normes del dret ; b) per renúncia del rector amb causa
justa i acceptada pel bisbe diocesà; e) per haver acabat el període
de temps per què va ser nomenat, en la hipòtesi que el nomenament no fos per temps indefinit. El rec tor que és prevere religiós
cessa si el bisbe diocesà ho determina o si el superior rel igiós ho
decideix; sempre s'ho han de notificar, l'un a l'altre, però no hi ha
necessitat del consentiment.
La jubiiació del rector és una novetat important del projecte
25 . Presbyterorum Ordinis, núm. 8.
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res pec te de l Codi vigen t. S 'estableix que, en complir l'eda t dels
seta nta-cinc a nys, el rector ha de presentar a l bisbe diocesà la
renúncia al càrrec, i aq uell decidirà si l'accepta o difereix l'acceptació. S'explicita que el bisbe diocesà haurà de proveir a la còngrua s ustentació i habitatge del rector a qui ha estat accep tada la
renúncia.
El projecte conclou un p rocés iniciat en el Concili Vaticà 11.
Aquest adoptà una postura suau sobre la renúncia dels rectors,
afirman t que «si per edat avançada o per una altra causa greu,
es veuen impedits d'exercir bé i ¡mctuosament e l seu càrrec, són
vivament prega ts de presentar la r enúncia al seu càrrec, ja es pon·
tàniament, ja invitats pel bisbe _. u El M. P. Ecclesiae Sanctae, aplica nt aques t desig conciliar, fa un pas endavant i es table ix que e ls
rec tors «s6n p regats que, a bans de complir els selanta·cinc anys.
presentin espon tàn iament a l seu Bisbe la renúncia al càrrec».ll El
projec te, com hem vist, obliga a presentar l'esmen tada r en úncia .

III.

VICARI , ADMINISTRADOR , CONSELLS

El Vicari parroquial
Després de regular la figura del reclor, el projecte trac ta del
vicari parroquial, que és el que en el Codi vige nt es denomina vicari coadjutor. En relació a l vicari parroquial s'afirma el següent:
a) Ju stificació. Es justifica el nomenament d'un o de diversos
vicaris parroquials si es considera necessari o oportú per a l bon
exercici de la cura pastoral de la parròquia. Es preveu que poden
tenir distintes funcions: 1) Exercir totes les tasques de l ministeri
pastoral propi en tota la parròquia o en una part d'aquesta o per
a un determinat grup de fidels de la parròquia. 2) Exercir un
ministeri determinat en diverses parròquies.
El vicari parroquial és un sacerdot cooperador de l rector i que
participa de la seva sol'licitud pastoral.

26. Christus Dominus, núm. 31.
27. l, 1J.
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b)

Nomellament. El vicari parroquial és nomenat lliurement

per l'Ordi.nari del lloc, havent escoltat -si ho crcu oporlú-

el

rector o els rectors de les parròquies per a les quals és designat
i l'arxiprest.
e) FaCIlitats. Els drets i deures del vicari parroquial vénen
determinats pel dret comú, pels estatuts diocesans, pel nomename nt i especia lment pel rector. Segons el dret comú explicitat en
el projecte, e l vicari parroquia l té l'ob ligació, per raó de l sell ofici ,
d'ajudar e l rector en l'exercici del ministeri parroquial , a excepció de l'aplicació de la missa 'pro populo».
d) Altres aspectes. El projecte estableix ci mateix que per n i
rector en relació a la residència i a les vacances del vi cari parroquial. Exhorta també que hi hagi co nstant intercomunicació cntre
aquell i el rector respecte de les ac ti vitats past oral s que es realitzen i que es fomenti la convivència e ntre ells.

Administrador parroquial

J:.s un prevere que designa el bisbe perquè realitzi Ics run cions
de rector quan la parròquia queda vacant o bé quan el rector està
impedit per exercir la cura pastoral. El projecte explicita que l'administrador parroquial no pot fer res que comporti un perjudici
a ls drets del rector O un mal als béns parroquials. Un cop hagi
acabat la seva funció, l'administrador parroquial en donarà comp·
tes a l rector.

Consell pastoral I Consell d'economia

El projecte estableix la constituci ó de dos ol-ganismcs parro·
quials: el Consell pastoral i el Consell d'cconomia. o diu rcs d'al·
tres poss ibles organismes parroquials . La seva constitució es deixa a la iniciativa del dret particular o de les parròquies.
Sobre l'obligatorietat de constituir el Consell pastoral es determina que si és oportú a judici del bisbe diocesà -escoltat el
parer del Consell pre biteral- s'ha de constituir en cada pa rròquia el Consell pastoral. Aquesta obligatorietat condicionada pot
aparèixer un xic tímida, especialment en les nostres diòcesis que
fa anys que ja han estable rt l'obligato rie tat de la seva constitució
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i on e n general ja estan constituïts a gairebé totes les parròquies. lI

Pot j ustificar-se per raó de l'àmbit uni ve rsal del nou Codi. Però
és una norma que fa costat a les orientacions pas tora ls preses en
Ics nostres diòcesis i que és coherent amb l'eclesiologia del Concili .
E l projecte concreta la na turalesa dels Consells pastorals parroq uial s. Diu que esta n presidits pel rec tor i que per mitj à d'ells
els fidels, juntament amb els que participen de la cura pastoral
de la parròquia per raó de l seu ofici (preveres), p res te n el seu aju t
a l'acció pastoral parroquial. Pel que fa referència als membres
del Consell pas tora l, s'afirma que el composen preveres i fid els
(Cltris t i! idelcs). incloent entre aques ts últi ms els lai cs, els re ligiosos i les re ligioses.
S'explici ta que el Consell pastoral té només vot consultiu i que
es regeix per les normes establertes pel bisbe diocesà.
Pel que fa a la naturalesa d'aquest organisme , cal dir que el
p rojec te ha aplicat a l nive ll parroquial el contingut de l decret
Christus Dominus :n i del M. P. Eccles ia e Sanc/ac,JO i que és cohere nt a mb la Carta Circular Omn es christifid elcs , de la S . C. del
Clergat, de 25 de gener de 1973, que preveu e l següent : . Res no
impedeix la creació, en el marc de la diòces i, de consell s de la
matei xa na turalesa i a mb les maleixes funcions, a nivell de parròquies.».31
S'ha de valo ral' positivament que el projecte estab leixi aque lla
obligatorietat dels Consell s pastorals i que deixi la m àxima llibe rtat a l dret diocesà respecte a la seva regulació, puix la realita t de
cada diòces i i de cada parròquia sov int és bastan t diferent.
Pe l que fa re fe rència a l Consell d'economia, el projecte explici ta l'oblj ga torietat de constituir-lo en cada parròqu ia. Aquest Consel1 es regirà segons el dret comú i el dret diocesà. S'afirma que
mitjançant l'esmen ta t Consell els fide ls ajuden e l rector e n l'adminis tració dels béns de la parròquia .

28. Vegeu la realitat actual dels Consells pastorals a ]cs diòcesis
catalanes en el número monogràfic de . Quaderns de Pastora1», n. 69,
70, desembre de 1981.
29. Núm . 27.
30.

r,

16.

31. Núm. 12.
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IV.

APROXIMACIÓ VALORATIVA

Cada lector podrà fer la seva valoració d'aquesta part del projecte del nou Codi. Per la meva part desi tjo exp¡jcitar la següent:
I. En general es pot afirmar que el projecte és coheren t amb
la normativa i les orientacions postconciliars que la Santa Seu ha
donat respecte de la parròquia. S'han assum it també experiències
pastorals que es realitzen en molts indrets de l'Església . com els
equ ips sacerdotals, la parti cipació de no preveres en la cura pastoral de la parròquia i els Consells pastorals i d 'economia.
2. El projecte reitera l'opció per la parròqui a com lIna institució eclesial important per a la vida crist iana dels fidels. La considera com la unitat base on la immensa maj oria dels fidel s ce·
lebren i alimenten la seva fe cristiana. Això és coherent am b Ja
preeminència que el Concili atribueix a la parròquia en lre les distintes assemblees de fidels infrad iocesanes.
3. El projecte preveu la integració de les parròquies veïnes en
una unitat bàsica de pastoral de conjunt que és l'arxipres tat (vieatiat forani) . Això apareix especialment en parlar de l'arxiprest,
puix el proj ecte especifica com a primera funció d'aquest càrrec
la de «promoure i coordinar l'acció pastoral com una en el vicariat».
Cal dir, però també, que el projecte no imposa al bisbe diocesà
l'obligació de constituir arxiprestats; estableix que es pot fer per
assolir la cura pastoral amb una acció comuna.
4. La regulació de la parròquia posa molt en relleu la funció
del rector, que és qui exerceix la cura pastoral, i explicita els drets
i els deures d'aquesta funció. Però no apareix suficientment regulada la participació que han de tenir e ls altres membres de 13
comunitat en l'acció pastoral parroquial. Malgrat tot, el projecte
en aquest punt millora el Codi vigent i cal tenir també present
que e n els cànons que tracten dels sagraments i de l'acció catequètica s'expliciten funcions dels laics en aquests camps de la
pastoral, a més de la llista de drets i deures dels fidels que per
primera vegada es promulgaran en l'Església.
5. El projecte contempla encara massa la parròq uia en un context sòcio-cultural rural. La problemàtica de la parròquia u rbana
hi troba poca solució. tS cert que no es pot esperar d'una normativa que solucioni «ex opere opera to. aquesta problemàtica, però
sí que ha d'ajudar-hi oferint instrumen ts j canals institucionals de
solució. Potser els canals que ofereix el projecte són la possibi l itat de confiar diverses parròquies a un equ ip de preveres «in so-
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lidum . com a rec tor cie totes e lles, la majo r ampli tud per poder
cons tituir parròquies persona ls i la remissió al dret diocesà per
proveir la cura pa stOl"al de les petites comun itats.

6. E l projecte de ixa molta ll ibertat a les diòcesis i a les mateixes parròquies pe r completar la configuració pasto ral cic la
parroquja. Hi ha un amp li camp per a la iniciativa c readora que,
sense oposar-se al que estableix el projecte, pe rme t trobar camins
i solucions pastora ls d 'organització i configuració parroquials que
responguin més adequadament a la seva funció eclesial i pastoral.
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PARRÒQUIA O COMUNITAT?
PERE TORRAS

Era cap al migclia d'un jorn de finals de gener quan va locar
el tel èfon.
-Voldria parlar a mb el S r. rector de la nova parròquia .
- Sóc jo mateix.
- Miri : sóc de la redacció de l'ÀNCORA i em cuido de posar·
hi cada setmana els bateigs. enterramen ts i matrimonis que hi ha
hagut. Com que ara aquí també és parròquia ... Si li sembla, cada
setmana li trucaré perquè em pugui donar els noms.
I el bon home va anar trucan t durant tres o quatre setmanes
sense que ma i se li donés cap nom.
Després de discutir-ho amb la j unta, s'havia decidit no comunicar aquestes «notícies», i vam fer arribar a l'ÀNCORA una nota
explica tòria.
Raons: la comunitat no vol do nar ni fomentar la imatge de
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ser una nova ofici na de ba teigs, casaments o en terramen ts. Aquestes coses es fa n a la parròquia pe rò no són a ctes de la parròqu ia .

Una mica d'històr ia
Pe r entend re això cal veure una mica la nos tra his tòr ia.
Vi la rtagues és u na nova ba rriada d 'uns 5.000 habita nts de SI.
Fe liu de Guíxo ls. Una típica barriada de pe rsones, sobre tot immigrades. La p la nifica ció pa sto ra l de la ciuta t ja fa a nys que va
deci dir que aq u í s'hi havia de fer una nova parròquia.
Quan, ara fa cinc a nys, el S r. bisbe va dir-me pe r an a r a Vila rtagues, ta mbé va di r-me que ja tot estava pla nifica t (plànols i
lloc de la nova parròquia, elnpresa cons t ruc tora, finançació ... ).
J o, de moment, ha uria de viure en un apa r ta ment. Di fic ult a ts en
e ls corresponents per m isos municipals va n re ta rdar el començament de les obres un s tres m esos. Van ser su fi cients perquè comencés a dubtar molt de la conveniència de fer la nova parròqu ia i, sobre tot, l'esglés ia. Vaig suggerir que s'ha uria de pa rlar de
possibles a lternati ves. Pe rò es va ti rar endava n t.
Me ntrestan t, a l menj ador d'un a petita comunita t de monges
carmeli tes, vam come nçar a dir-hi missa els diumenges. Cinc, deu,
quin ze, vin t pe rsones. Va n éixe r una pe tita comun ita t cristiana.
Du rant més d'un any aques t menjador va ser el nostre ll oc de
reunió.
Va se,· per a nosaltres una sort començar com comencen totes
les coses vives: des del mín im vi ta l via ble. Després hem ana t creixen t, amb a lts i baixos natu ra lmen t. Avu i la comu nitat, sense tenir
lím it s defi nits, som lInes 100-200 persones . E ls cami ns de participació s6n va ri a ts i no tothom s'apunta a tot. Per a uns el cen tre
és la missa; pe r a a ltres , alguna ac ti vitat. Però to ts ens sen tim comuni tat i n'es tem con tents.
ParaHelamen t i d 'una ma.ne ra totalmen t in dependent de nosaltres una em p resa a nava fent el «complex» parroquial. Casa per a l
mossèn , locals per a reunions i fi nalment una església. per a duescentes persones.
Com que vare n d ir-me que la ca sa e ra per m i, quan va ser fe ta
m 'h i va ig ins ta Har. També va m fer ser vi r, q ua n van esta r llestos,
els locals de reu n ions, pui x e l menjador se 'ns havia quedat pe tit.
També al fi nal es va acabar l'església. Ai xò ja ens preocupava
més. E ra un ves tit que ens anava gran .
Pe r so r t va m poder deixar-la per a escoles durant dos a nys.
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Però ara s'han [et escoles noves i l'església ha queda t lliure. Ja
no tenim cap excusa per no fer-la servir. Un decret del bisbe de
1'1 de gener ens converteix oficialment en parròquia.
Fins aquí e l nostre creixement havia estat o rdena t, al rilme de
la vida, lent, enriquidor.
Ara sentim l'amenaça sobre la nostra comunitat. Oficialment
hem passat a ser cinc m il persones. S'ha donat un

fo n so trac al

ritme de la nostra vida. Ningú de nosaltres no l'havia demanada
una església; ningú de nosaltres no havia fet passos per convertirnos en «parròquia ». Senzillament ha anat aiXÍ perquè així estava
previst des del principi; perquè és «normal» que les coses vagin
així. Personalment crec que ha estat un error tant pastor-alment
com sociològicament parlant. Però a ixò no deixa de se r una. opin ió.

Església diocesana i comunitats vives

L'interessant està en la vida de la comunitat. Una cosa és que
unes persones siguin comunitat teo lògicament parlant i una altra
és que a més sc'n sentin, ho celeb rin i en frueixin.

Això té unes conseqüències que, tot i ser normals, són sorprenents i provoquen un cert recel en els nostres ambients ecles ials.
M'explico: Una comunitat viva és una comunitat que necessi ta
expressar-se. Vu ll dir amb això que han nascut i ens van sortint espontàniament una teologia i una litúrgia pròpies. Ens sentim profundament units a l'església universal i ens adonem que tenim coses a rebre'n i coses a aportar-hi. Veiem la nostra teologia i la
nostra litúrgia com a aportacions. Més exacte: la nos tra manera
fàctica de connectar amb l'església es fa mitjançant l'expressió
concreta de la nostra vida comun itària .
Està preparada l'Església pcr atendre i acollir les esgl és ies o
comun itats vives? Penso en Girona i crec que no, de momen t.
Aquest és el nostre més gran parany, com també el parany de
força comun itats com la nostra .
Hom no margina ningú; ningú no és marginat. Amb tot sovint
hom té la impressió que l'Església oficial és com una gran bola
ben rodona i llisa sense cap ansa per agafar-s 'hi.
Estic tocant un punt important, delicat i actua1. Seria eq uivocat bucar culpabilitats. No és qüestió de culpes sinó de nous camins.
Quan he parlat d'una teologia i d'una litúrgia nascudes com expressió de la vida de la comunitat em referia a una litúrgia i a
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una teologia rabiosament eclesials. Ningú com nosaltres no ex perimenta la necessitat de sen tir la pròpia fe confirmada pel bisbe.
Ningú com nosaltres no sap que e l bisbe hi té una feina a fe r, una
fe ina que és la seva feina . Ningú com nosaltres no se sent E sglés ia. I amb lOt quan es dóna d'una manera fàct ica el contacte amb
l'Església oficial (j erarquia, teologia, pastoraL. .), aleshores veiem
desiHusionats com la comunió sembla relliscar entre nosaltres sense trobar on agafar-se.
Al gú pensa : aques tes comunitats pe tites, ocasionals i tancades
e l que fan en rea lita t és trenca r la unita t de l'Església. La seva
comunió no és autèntica pe rquè està al marge de la comunió de
tota l'Església. I un argu ment que provaria això és el mateix fet
de pa rlar de teologia i litúrgia pròpies . No pot have r-hi cris tianis me al marge de l'Església.
Tot i reconèixer la possibilita t d'a quest perill , rebutjo aquesta
acusació. L'autè nt.ica unitat i comunió de l'Església no consisteix
e n e l fet que tots tinguem una mateixa teologia, una mateixa litúrgia o una mateixa pastoral, sinó que aq ues tes diferents i variades expressions són signe i man ifestació d'un mateix esperit i
porten a un mateix terme.
No es po t desconèixer la realita t d'aq uestes comunitats en nom
d'u na comunita t diocesana que no exis teix m és que com a categoria teològica.
Si en un camp he decidit sembrar-hi blat, tota flor, tota vida
que hi ne ixi espontània ment serà vista com una ma la herba que
fa nosa. Però si no tinc la ment bloquejada pels propis programes,
pe r pastorals de conjunt o pe r objectius prioritaris, a leshores seré
capaç de mira¡" i veure; seré capaç de descobrir, meravell at, tota
la força, tota la vida variada i bella que un a lt re (serà potse r l'esperi t?) hi ha sembra t . Per variades que siguin les flors no per a ixò
dei xe n de ser del mateix camp. I per espontani que sembli e l seu
sor gime nt no per a ixò deixa de ser necessari que algú les conreY j
les mimi .
A ViJa rtagues hi ha una pe tita comunitat cristiana, com n'hi
ha a tan ts i tants de llocs . Però tenim la impress ió que 50""1
com una flor en un camp de blat: se 'ns de ixa fer , però veie m que
som incòmodes i fins i tot se'ns a cusa de no ser blat.
Pe r a ltra b a nda quan es parta dp.I «hIat" la majoria es tem d'acord a reconè ixe r que està en crisi.
Que avui l'Església aparegu i com un camp de blat (en plena
crisi) i no com un jardí de flors, no és un fet teològic, 5inó pu"
ramen t h istòrico-socio lògic. La fe només ens diu que l'Església és
un camp fecundat pe l- la força de l'Esperit, i que hi ha unes per.
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sones que tenen per m issió estar atentes a la vida de cada ¡ns·
tant , tenir·ne cura, protegir· la i confirmar·la.

Vida i mort de les comunitats
El na ixe ment i la vida d 'aque tes comunitats depenen d'un a
colla de factors: pe rsones, ambient. ..
La nostra és una típica comunita t de barriadu. No ha uri a estat
possible ni en un pob le ni en una zona cènt r ica de la ciutat. Millor
dit: si s'hagués donat e n aquests ll ocs seria sens dubte molt diferent.
So l haver·hi sempre a lguns e leme nts que serveixen de catalitzado r: una idea, una necessitat, un projecte, unes persones ... Aquí
està la força i la debilitat d'aquestes comunitats. Satisfeta o desapareguda la necessitat, exhau.rida la idea, acomplert el projecte,
canviades les persones ... és molt possible que la comunitat es
desfac i. Això no s'ha de veure com un mal, ni menys com una
excusa per no accep tar-les; ben al con trari. Aquestes comuni tats
(com tota vida cris tiana) no viuen per a el1es ma te ixes. En la seva
form a concreta no són més que manifestacions, de pe r s i tempora ls, d'una realitat més pregona i p ermanent: la gran família humana. Per tant el seu primer objectiu no és mantenÍl-·se. Això no
seria cris tià (. Qui busca la seva vida la perd ...• ).
Si a lgú un dia vingués a Vilartagues i preguntés on és la nostra comunitat, i se li pogués respondre: la comunita t cri s ti ana
ja no hi és, pe rò ara aquí tots som com una fam íl ia, aquesta res·
posta seria el millor elogi que se'n s podria fer. es allò de la sa l
que sala .. .
Qua n preguem, treballem o ens divertim junts -cosa que fem
sovint- tots sabem que el lligam afectiu que ens une ix no s'a tu·
ra en aqueste persones concretes q ue tenim al dava nt , sinó que
s'estén a tots els homes. La desa parició d'una comunitat concre ta
no suposari a e l trencament d'aques t vincle, encara que lògicament
aquest prendria formes potser ben di ferents. Això fa que en cada
una de les nostres trobades tinguem consciència que és un fe t
ecles ial; més encara : humà , universal.

Parròquia - comunitat?
E l decret del Sr. Bisbe de començament d'any constitueix Ja
nostra comun itat e n parròquia . Però, ho som realment?
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Evidentment a ixò depèn del conce pte qu e es tingui de parroquia .
Per aq uestes la tituds sovint s 'entén la parròq ui a com un ser·
vei en un lloc concret (en aquest cas un a barriada) que respon :1
una possible demanda . La gent vo l batejar, casar-se, anar a missa,

confessar-se

O

combregar. Una nova parròquia vindria a facilitar

aquests ser veis.
To t i que la pa raula servei avui està de moda, vull dir claramen t que no he pensa t mai la nova parròquia a Vila rtag ues com
un servei. Ha estat u na opció meva (després compartida) de la
qua l prenc tota la respo nsabilitat. J:.s clar que sj a lgú vol Wl
ba teig, batejo; i s i a lgú vo l una missa, li fai g ... Pe rò a ixò no té
res a ve ure a mb la comunitat ni amb el projecte de parròquia.
':'s un «sen 'e i» per sonal m eu; una espècie d 'act ivi tat paraHela,
ocasional i ben discutib le . La pa rròquia, però, no està pensada
com un servei d'aquest tipus. I!s legítim a ixò? Està bé que un a
parròquia e n una barriada populosa i popular com Vilartagues no
tingui organitzada la catequesi pre-b a pti smal ni la pas toral de
mala lts? Que no es tingu in moviments pe r a la joventu t ni ac ti·
vita ts per a la q uitxa ll a que corre pe ls carrers? e.s legítim que no
s 'organitzi un servei d 'ajut a ls atura ts i un a pastoral de rehabilitació d'alcohò lics? O, almenys, és possible que no es tin¡!l.Ii un
horari de misses?
Jo suposo qu e to t a ixò és o pot ser bo, p erò de moment no
ho te ni m. No sé s i un a lt re dia ho tindrem: vés a sa be r de qu è
és capaç una comunitat cristiana. En to t cas quan hi ha gi la capaci tat ja se'n discutirà la conveniència.
Quina és, do ncs, ara la nostra preocupació? Crear un espai de
vivè nc ia c ri s ti ana, obert a to thom i p rojec tat a tothom.
El que pugui sortir d'aq uest espai és que lcom que a tots nosa lt res en agrada ri a saber, però no ho sabe m . J a se sap que un
és el que semb ra i un alt re e l que recull.
Aquest es el «servei» que pre tenem oferir et la nos t r'a barriada .
No intentem satisfer necessi ta ts, ni tan sols les «necc'isit =l ts reli·
gloses ». Preferiríem que ningú no les tin gués aquestes necessita ts.
Però enmi g d'una socie tat que té com a mo tor ta compe tència i
com a dogma indiscut ible la fe e n la mort. vo ldríem oferir un
espai on es condensés i es fes vis ible tot l'a lè de vida Que ens
e nvolta. Desitjaríe m aj udar que el mó n sàpiga que la Vida existe ix, i qu e ens hi podem apun tar.
~ I fe t de. se r pa r ròqu ia e n cert senti t ens ajuda (ens legitim a
socIa lme nt) I en cert sentit ens des torba. Globalm ent c rec que
ens des torba més que no pas ens ajuda.
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La parròqu ia encara és vista per molta gen t (i sobretot per
bona part de la jerarquia) com una estructura de poder (un po·
uer tan estrany i infundat com vulgueu; però pode r) . l , a lmenys
segons la nostra teologia, el poder és l'Enemic, el Contrari , el Pecat. Així de simple i així de tràgic.
Per això el nostre projecte de comunitat inclou un explícit p ro
pòsit de lluitar contra tota forma de pode r, sobretot dintre l'E s·
glésia. Evidentment no hem pas reeixit totalment en aques t afany
ni tan sols en el si de la nostra comunitat.
Per nosalt res lluitar contra el poder no vol dir caure en l'anarquia sinó entrar en la comunió. ~s intentar entendre i fer
realitat les paraules de Jesús: a ningú no digueu parc ... A ningú
no digueu mes tre ... A ningú no digueu cabdi ll ... perquè tots sou
germans (Mt 23) .
Això no ho hem pas aconseguit, i és que no som més que una
pe tita, bon ica i pecadora comunitat a la qual falta encara molt de
camí per córrer. l per això demanem ajuda a tothom que ens en
vulgui donar.
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DOTZE ANYS A MALLA
XAVIER FRADERA

La parròquia de Malla té 260 habita nts. Vaig arribar-hi ara fa
dotze a nys. Les seves característiques e ren les prò pies d'una parròquia rura l. Fora que el rector, de 65 anys, ves tia clergyman i la
missa era e n ll engua ve rnacle, no s 'havia introduït cap modificació. Hi hav ia to tes les associacions i confraries, amb e ls seus pabordes i les seves fes tes tradicionals que cons is tie n en un a processó i un a rifa. Església plena d'imatges i de c iri s. Junta de pabordes «m ajo rs», com pos ta per propietaris i grans masovers. Cada
diumenge, abans d'aco miadar els fide ls amb la benedicció, el cap ellà rifava una am poll a de xampany en combinació a mb cI nú'
m e ro que hav ia posat a l fu ll diocesà. Inte rvencionis me dels poder osos en la marxa de la parròquia i marginació dels qu i no tenien
aq ues ta grà cia . Fi scali tzació de to ta activitat recrea ti va pe r part
de l ca pellà i els se us seguidors.
La primera tasca va consis tir a es timu la r la ge nt a la pa rticipaci ó ac ti va a la litúrgia (cants, lectors ... ) i a res po nsa bilit zar i
a do nar autonom ia e n e ls d istints càrrecs que tenien.
El segon pas va consistir a animar a lgun s joves a fer colòn ies
d'es tiu i, pa rti n t de la materialitat de l'acció, anar-los despertant
sobre object ius, fina lit a t i m itjans.
Tot seguit va néixer un equip de matrimonis del Moviment Ru ral. A través de la Revisió de vida varen anar descobrint la necessi tat d'un compromís, després d'haver debatut les petites angoi xes de la fa míli a (fil ls, d ià leg en e l matrimon i, na ta litaf . .. ).
A partir d'aquí es va a na l- c I-cant un a comu nita t d'animació
h umana i cris tia na: caramelles, fes ta dels avis, explotació agrària
en comú; trans formació de l clàssic nove nari en setmanes de form ació i pregària, g rups de catequesi i dc Revis ió de vida, trobades
de joventut, etc.
Aques ts grups han sofert d is tintes tra nsfonnacion s en e l dec urs de ls dotze a nys. Alguns s'han declarat inde pendents a mb la
vinguda dc la democràcia perquè ja no era necessària la funció de
su plènc ia i s uport que exercia l'Església. L'e nhorabona !
Globa lment el plan te ig ha estat molt s imple: al La fe és un do
de Déu a l qua l l'home ha de respondre lli urement. b) ~s necessàri a una fc raciona l i I-aonable. Si als pares, se'ls podia exigir una
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fe de carboner, no es pod ia exigir al jovent que, pel ret de te nir
una cultura supe rior, estan acostumats al raonament, a la crítica
i als diferents corrents culturals. Pe r tant, no se'ls podia oferir
un text desco nnectat del seu va lor exegètic, ni una lle i moral sense la seva veritat antropològica, ni una transcendència deconnecta da de l'ara i aquí. e) Partir dels valors de la persona humana,
que han de ser viscuts com a carismes donats per Déu. d) El s sagram ents, en especial l'eucarist ia, han d'ésser signes d'una vivèn-

cia comunitària e n l'amo r; per tant, si no hi ha vivència comunitària no té sentit una celebració. Es dóna cabuda a tota celebració d'una fe viscuda en comunitat, i es fa estri ctament el just als

fidels que no viuen aquesta dimensió comunitària.
Actualment hi ha un grup de persones que s'ha responsabilitzat de les celebracions : el re t que el capellà en sigui el president
no vol pa s dir que n'hagi de ser l'animador O el cen /ell únic.
Actualment podem afirmar que qui ha volgut ha crescut o té
possibilitats de créixe r i que qui no ha volgut n'ha tingu t l'oportunita t així com el respecte per les seves opcions: contribuir a les
act ivitats humanes que es fan des de la parròquia i el poble, anar
a missa on més li ha plagut, etc. No per això s'infravalora la persona . Com que la parròquia és petita, els qui han volgut ava nçar
'han lligat a altres grups d'àmbit més ampli: ac tivitats comunes
amb l'única parròquia-comunitat de Vic, Moviment de Cris ti ans de
Pobles i Comarques, Escola de Teologia de Vic, trobades amb el
joven t de Ta izé, grup de pregària que es reuneix setmanalmen t
amb un cape llà sexagenari per sentir catequesi i celebrar l'eucaristia, Escola de Monito rs del Movimen t Júnior, c tc.
La rectoria scm pre és oberta pcr a acollir to thom. CI'CC que és
a partir de l'acolliment i la consolidació en et ca mp humà i en e l
camp de la fe que s 'ha de construir la parròquia-comunitat: tingue m present que amb els mitjans de comunicació, especialment
el transport individual, la parròquia es va difuminant fins en els
amb ients rurals. Els cris tians conscients es mouen, avu i, per centres que els impulsin a la fe, la pregària i el compromís. l aquests
cen tres, els cercaran allà on sigui , a la parròquia, al conven t, a la
comunitat de base, o al moviment. I el que els interessa més és
la vivència, no la legalitat.
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SEMBRADA CONCILIAR
A PETITES PARRÒQUIES
JOSEP VILA BOIXADER

A l'hora d'enrocar la incidència del Concili sobre la parròquia,
per la meva experiència, ho he de fer partint de la zona . La meva
experiència durant el Concili i el postconcili va lligada a uns
plantejaments inte rparroquials. perquè les unitats parroquials eren
tan mínimes que es fe ia inviable treballar·les d'una a una.

A l'arxiprestat de Torà, aquell 1966
Aquesta experiència es féu a l'arxiprestat de Torà, a la Segarra,
de disset parròquies, amb un total de 2.600 habitants, dels quals
1.200 viuen a Torà .
La majoria de capellans d 'aquell entorn (entre tots é rem set),
iHusionats pe r les possibil itats d'obertura i l'exigència d'agiornamento que cns oferia el Concili, ens và,-em llançar a promocionar
la nostra gent conciliarment, fent-los unes xerrades a totes les parròquies. El s temes foren: la paternita t responsable, la llibertat de
cu lte i l'a utofinan çam ent de l'Església (al nostre bis bat, «Ajuda a
l'Església »).
Un venturós mes de maig del seixanta-sis, amb una Bultaco i
una Montesa, per cam ins fresats pels conills de bosc i els Ilargandaixos, arribàvem, ara a les nou del vespre ara a les s is del
matí, per a buidar les nos tres alforges. La gen t es mostrava molt
recept iva.
Aquella gent amb un regui tzell de fill s, cada un dels qua ls els
naixia amb un pa sota l'aixella, escoltaven bocabadats: ni tants,
ni tan pocs. Ho diu el Concili !
Aquella ge nt per a la qua l ésser catòlic e ra la gara ntia inequívoca de salvac ió, escoltaven bocabadats: si quan us visita un protestant li o reriu e l porró i la llonganissa, també anireu al cel. Ho
diu e l Concili!
Aque lla gent de la Segarra, alguns dels quals han mort amb
les mans tancades i guardant una oliva a cada mà, escolta en bo-
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cabadats: la remor neuladissa dels deu cèntims que tireu a les
bacines per a les ànimes, no us redimeix; heu d'obrir la generositat de les vostres carteres i acceptar la responsabilitat que l'Esglés ia és vostra, no del Gove rn . Ho diu el Concili!
Em plau remarcar la frase . ho diu el Concili ., perquè poc
abans tot ho deia «el Pa pa • .
Mentre els uns ens esforçàvem a promocionar ci Conci li , encara que fos amb un estil bon xic simplista, un altre de la zona
repartia números de les revistes . El Cruzado Español» i to: ¿Qué
pasa ?. Això demostra que en aquell projecte d'informació ja hi
havia un pluralisme manifest.
Pe r acabar aquell cicle vàrem fer una concen tració de tot
l'arxiprestat al santuari comarcal de Sant Ramon . Com a peça
d'interès excepcional, d'obertura i de signe ecumèni c, tinguérem
una concelebració. Per a poder-la fer ens haguérem de barallar
amb la màxima autoritat arxiprestal i e ns calgué un permís escrit
de l'autoritat episcopal.

A tota la Segarra solsonina
L'experiè ncia de Torà prengué peu i es féu extensiva a tota
la Segarra solsonina i durant un parell de quaresmes vàrem anar
portant el missatge conciliar adaptat a la nostra realitat per tota
aquella Sega rra , dividida en tres arxiprestats.
Com que fórem molta gent a acomplir aquesta tasca, lambé
fou molt més variada la forma en què es transmetia e l con tingut
de les propostes conciliars . Mentre pe r a uns el Concili de ia «anemhi, anem-hi _, per a d'aItres, deia «compte, compte! •. El fe t és que
més de cinquanta parròquies varen reb re la remull ada conciliar
en forma de plugim que renta la planta i l'assaona. No hi ha dubte que pe r alguns altres això fou una autèntica pedregada .
Com responen avui?
Repe teixo que les parròquies s6n tan petites que no hi caben
estructures clarament eixides del Concili.
S'ha fe t una revisió de tot el barroquisme de la parròquia de
pagès, conservant, però, els trets més sign ificatius i que donen e l
color a la pròpia identitat.
Cal remarcar que, a l'hora de la sembrada , ta gent es mos trava
molt receptiva i a vegades amb clares mostres d'entusiasme.
Avui , en aquells llocs on es va sembrar i on els capell ans han
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esta t va len ts i convençuts, s'arriben a fer plantejaments pastorals,
q ue resu lten molt d ifícils en a ltres llocs del bisbat.
No cal dir que, en aq uestes com unitats lan poc expressives, la
influència de l clergat és decisiva i que tot l'esgarrifament postCOI1c iliar és més propi del clergat que del poble.
Podem afirmar, doncs, que fins av ui, en nom del Concili i des
del Concili , les parròquies abans esmentades han tingut i tenen
una certa capacita t de co mprensió i de transformació, sense traumes.
Concretament a la zona a què m'he referit s'ha demostrat que,
sense perdre la personalitat com a parròquia , e ls plan tejaments
pastorals conciliars de pastoral de COfljUt'lt són e ls més apro piat s.
Aquesta és l'orien tació que, de temps, es conrea a la Segarra. l , de
moment, el Concili és una bona pauta.

AI Pla d'Urgell

Si la consigna de la Segarra fou . Concili , Concili! ., a l Pla d'Urgell fou . Seny, Seny! .
Aquesta zona té una de nsi ta t de població molt més important,
amb tres nuclis principals de deu mil , quatre mil, i vuit mil habitants.
Els ,-esponsables de la pastoral, estimulats per un Bisbe que,
segons ma les llengües, s'havia passat e l Conci li a la cafeteria conciliar, feren la proclamació d'un missatge tan filtra t, que avui ja
en diem descafeïnat: que si l'autoritat papal quedava disminuïda
per la coHegia fit a t; que si l'autoritat episcopal quedava di sminuïda pel Consell presbite ra l; que si l'autoritat rectoral quedava disminuïda per la corresponsabilitat de la pastoral de conjunt.. . Com
s'aguantaran, clones, t'Església , el Bisba t, la Parròquia?
Pe r això, i pe r altres sospitosos concep tes, quedava demos trat
que el Conci li va ésser una feb rada eclesial, e ls més afecta ts per
la qual val-en ésser els holandesos.
Aquesta forma cari caturesca d'expressar la sembrada a l'Urgell
solsoní vo l dir que, quan era l'hora oportuna, es va sembrar sense fe, sense esperança i sense alegria. D'això en van dir seny.
Ca l assenyalar, tanmateix, que va quedar constància que havia
passat tot un Concili perquè es va girar l'altar de cara al poble ..
Avui, a la parròquia, com respira el Concili ?
~s innegab le que, de bon gnll O a con tracor, la seva empenta
s'ha fe t sentir en tot l'a mbien t eclesial: les no ves estruc turacions
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tenen una clara influència conciliar. Però la imatge que la gen t
s'ha forjat del Concil i és desafortunada. Així, la gent, respon a qualsevol reforma amb una contestació pre-conciliar i amb una tendència al trauma i quan invoques el Concili sembla que invoquis
la dissor!.
La gen t més ac tiva de la dècada dels cinquanta són els que
encara avui emplenen bona part d e les nostres esglésies. Si se'ls
ha mentalitzat degudament encara avui animen bon xic les nostres
comunitats . Si no se'ls ha mentalitzat degudament són uns nostàlgics empedemi ts i converteixen qualsevol nove tat e n una va ll
de llàgrimes.
Segons la meva manera de veure, avui Ics nostres parròquies,

o tenen una tendència clarament «carca» o tenen una confusió que
ja haurien d'haver superat fa anys, si s'hagués parlat del conci li
com un veritable do de Déu.

A manera de balanç

A les nostres contrades, el fet que Ics parròquies es confonguin
amb el poble les fa més entranyables. Però és difíci l que puguin
ser ateses com fins ara, amb un estil gairebé de jerarquia familiar.

Tanmateix, no és bo que siguin tan funcionals que semblin pures oficines. t.s bo que tinguin regust de cases pairals.
En alguns llocs els agents de la pastoral ja ha.n trencat l'esquema jurídic de l'encerclament en el petit reialme parroquial i
han fet efectíva la corresponsabili ta!. Els assaigs de pastoral de
conjunt ens demostren que avui els plantejaments pastorals han
d'ésser superparroquials. La gent, però, volen ésser atesos en pa rròquia.
Aquestes planes potser no constitueixen una anàlisi que ens
porti a descobrir la incidència del Concili en tota la varietat d'expressions pastorals parroquials hagudes i per haver. J!s evident.
Tampoc no era el meu objectiu.
Però, tornant al començament, repeteixo que he parlat d'un
entorn de parròquies mrals i poc poblades, i que totes tenen un
tarannà molt similar. He descrit dues realitats pastorals, Segarra
i Urgell, que han respos t a la dinàmica conciliar segons la manera amb què se'ls va anunciar. Per als uns els va representar una
font d'inspiració i d'iniciativa; per als altres una pèrdua de valors.
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es molt difícil avui que ja hem fet tantes passes endavant i
tan tes passes endarrera, poder di r que hi ha possibilitats d'adreçar la parròquia des d'una visió conciliar i que els altres s'ho cregu.in. Però amb esperit optimista repeteixo que, ara com ara, el
Concili és lIna bona pauta.
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EN EL MOVIMENT
I EN LA PARRÒQUIA
JOSEP MAR T!

PAOUITA CARLES

Ja en la nostra joventut , la parròquia va ser la nostra plataforma de llançament en la tasca d'apostolat, segons les idees de
fa trenta anys. Se mpre he m es tat vinculats a la parròquia, tot i
que, a causa del nostre canvi de barri, tenim l'experiència de dues
mentalitats; per això donarem testimoni de les dues per separat.
De primer. joves i casats de nou, la parròquia ens va fer descobrir e l món re ligiós, si bé d 'una manera jeràrquica. Els capellans eren els qui en definitiva havien de decidir les coses i els
altres érem e ls ajudants i potser alguna cosa més . No ex is tia cap
comunitat, tota vegada que tot sortia del mateix cap.
Després -actualment- amb una mentalitat més del nostre
temps i segons la nostra forma de pensar, to ts els membres de
la parròquia formem una xarxa, i si alguna vegada alguna cosa

falla no podem dir que hagi estat per falta de voluntat dels sacerdots . Per això hem de demanar-nos si els laics potser no som
tan responsables com voldríem en teoria i s i e l que volem no és
en realitat una E sglésia on només haguem de fer allò que ens
manen els de dalt.
Des de fa vint anys estem vinculats a ls Equips de la Mare de
Déu, moviment d'espiritualitat matrimonial. De vida parroquial, en
portem trenta anys ... Això vo l dir que va ser la parròquia qui ens
va portar a fer vida de moviment. i aquesta no ens ha apartat e n
cap moment de la vida de la parròquia, ans al contrari. Els equips
e ns van fer veure que la parròquia era un dels llocs on podíem
realitzar el nostre compromís com a equ ipers en les diferents
tasques que existeixen o han d'existir dins d'una parròquia, I així
ha estat: per mo1ts compromisos i responsabilitats que el movi.
me nt ens hagi demanat, mai no hem deixat de viure plenament al
voltant de la parròquia, perquè hem comprovat que ens ha ajudat
a créixer i a camjnar en la nostra fe.
Potser per la nostra experiènci a de vida conju nta de parròquia
i moviment quedem sovint sorpresos davant l'actitud d'algun sacerdot de la parròquia que no accepta de bon gust la formació
d'algun equip de matrimonis per por de perdre els qui l'integren
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com a membres aclills de la comunitat parroquial. En realitat
sol passar cI contrari. Perquè un dels primers compromisos que
la parella assumeix és prestar un servei a la parròquia.
La nos tra iHusió seria que to tes les parròq uies fossin nuclis
de vida oberta a lot i a tothom , i que totes les petites comunitats
i comi ss ions que viuen al seu entorn creixessin fe nt una gran comunitat d'Església.
Creiem en e ls consells parroquials sempre i quan tots els seus
membres s iguin igual s de de bò. N'hi ha molt s on això és ja una
realitat.
Ens agradaria mol t que les parròquies tinguess in molt en
compte la joventut. I això pensem que s'hauria de fer no pas
crean t amb la nostra mentalitat una estructura per als joves,
sinó deixant-los que ells per si sols se la formin, comptant, però,
amb la nostra ajuda i confiança. Creiem que és difícil d'aconseguir, però que tot i això tenim l'obligació de treballar per fer-ho
possible.
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DUES REALITATS
TEÒRICAMENT COMPLEMENTÀRIES
RAIMON RIBERA

Em sembla que podríem agrupar la gent que ens movem pel
Moviment Cristià de Professionals en tres grups segons la seva
relació amb la parròquia:
a) per a uns, encara que pocs, la parròquia és un lloc de
participació eclesial. Hi són actius, a través del Consell parroquial,
o de la preparació de les celebracions, o de grups de joves o d'esplai, etc.;
b) per a uns altres, potser força d'ells, és un lloc de celebració dominical, on van a missa el diumenge, on comparteixen
la fe amb gent ben diversa;
e) finalment, i jo diria que per a la majoria, és una realitat
ignorada, de la qual es fugí per avorriment i per la que hom no
se sent gens atret. Això no vol dir que no s'experimenti la necessitat d'un àmbit de trobada creient més ampli que el grup
petit i que el moviment.
Aquest darrer grup, segurament el més representatiu, se situa,
així, en una relació conflktiva amb la parròquia. S'hi sent atret

per la idea : un espai de trobada fraternal de cristians ben diferents d'edat, procedència, concepcions ... I se'n sent, en canvi,

rebutjat per la realitat que hi troba: un lloc on és difícil la participació (on es pot anar a «ajudar., però no pas a «creant), que
ofereix una litúrgia rutinària i passiva, i on la gent que s'hi mou
sovint té un estil de fe massa diferent del que hom crea i desitja.
La pràctica, llavors, és de no anar-hi; però el desig no mor. D'aquí
crec poder deduir que una reorientació de l'estil parroquial
sí que podria incorporar molta de la gent que pertany al nostre
moviment.
De fet, hi ha força consciència que parròquia i moviment són
realitats teòricament complementàries, i que la «doble militància., territorial i funcional, esdevé un ideal a assolir. Però encara
s'han de fer molts passos per tal que això sigui possible.
De moment, probablement les relacions parròquia-moviments
hauran de passar per una fase de coneixement i interpeHaci6 mutus
en el marc dels Consells pastorals arxiprestals, espai on haurien de coincidir idealment, a parer meu, ambdues menes d'enti98

tat s, o si més no en els Consells de Zona o Diòcesi, ni que sigui
de manera més indirecta. Potser en la mesura en què treballin

plegats en el marc de la pastoral de conjunt, el que ara són entit a ts aï llades i estils sovint con traposats aniran esdevenint mons
en tre lliga ts i complementads, capaços d'enriquir·se mútuament.

A més d'aquest contacte a través dels Consells pastorals s'hauria d'aconseguir també que les parròquies obrissin una mica les
seves portes, especialment en el terreny litúrgic, camí principal

per a la connexió amb la gent dels moviments. Si poguessin oferir es tils de celebració més variats, més participatius, més oberts
a la innovació, els moviments no haurien de dedicar el temps que
ara dediquen a una tasca que no els acaba de ser pròpia, com és
po tenciar marcs de celebració de la fe.
Jo diria que ara «toca tirar» a les parròquies. Després serà
l'hora que els moviments responguin a aquest desig d'aproximació i enriquiment mutus.
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PARRÒQUIA
I MOVIMENT RURAL DE JOVES
PERE DALMAU

El meu pun t de vista ha estat elaborat a parti r del poble -un
poble més o menys petit-, dels joves i dels moviments especialitzats. Crec que com més es concreti la situació des de la qua l
un parla, més reals poden resultar els pun ts de vista.
Ja d'entrada haurem de tenir clar -posada la proliferació de
moviments que hi ha al nostre país- que ni tots tenen les mateixes perspectives ni es relacionen igualment amb la parròquia.
Si distingim els moviments en tres menes -de militància, d'educació, d'espiritualitat- veurem que cada grup té un paper dins
la parròquia. Els moviments d'espiritualitat treballen i viuen intraeclesialment; no deu ser, doncs, difícil de dir quin pape r tenen
a la parròq uia. Jo ara parlaré dels movime nts de milit ància, ]a
preocupació dels quals ha de ser de fer créixer el Regne de Déu
en el medi on viuen, on treballen i on es diverteixen els seus
membres.

Una necessitat mútua
Per a ex pressar d'una mane ra gràfica què és una parròqui a,
sc m'acut de comparar-la a una lloca que ho agombola tot: vells,
xiquets que fan la primera comunió, nuvis que volen «passar per
l'església. per casar-se, malalts ... Per això la parròquia es converte ix en aquest gran centre d'acolliment que no vo l excloure
ningú i que s 'ha d'organitzar per tal que hi càpiga tothom. Quin
lloc, han d'ocupar-hi, doncs, els moviments?
Entenc que la parròquia no so ls ha de trobar un lloc per als
moviments, sinó que e n té necessitat per tenir aquella vitalitat
que els seus grups li poden donar i per arribar allà on no arribaria per e lla mateixa.
Al ma teix temps, així com els braços i les mans necessiten el
cos des d 'on els arriba la força, de mane ra semblant els grups
evangelitzadors i els militants - que són com els membres que
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es troben als extrems del cos- necessiten la gran comunitat, que
els mantingui, els aculli en cas de can sament i pregui per ells
perquè arribin plens de vigor allà on tenen la seva missió. Els
moviments no ho poden fer tot, de la mateixa manera que els
braços i les mans no ho poden fer tot.
La parròquia -i més en els pobles- és aq uella plataforma vàlida on poden néixer e ls moviments. Rarament es deu donar en
e ls nostres pobles més petits que els moviments de joves sor·
geixin al marge de la parrÒQuia. Entre altres motius, perquè els
que ens trobem en els pobles acostumem a ser «sempre els ma·
teixos » i no podem pas ser uns altres, començant per l'únic capellà i pels pocs joves que tenen una mateixa edat.
L'Església ha de potenciar la dimensió missionera que li poden donar e ls grups evangel itzadors. Els nostres pobles necessiten aquell . home nou » que no té por al futur, que estima el seu
lloc i la seva gent. E ls nos tres pobles necessiten trobar sen tit en
ells mateixos i no viure lamentant-sc. Els moviments evangelitzadors hauran de portar-los aquesta visió optimista del món que
pot ser transformat per la força de l'Es perit que és dintre seu.
Els moviments hauran de portar aquest dinamisme no solamen t
en els grups on e lls es reuneixen, actuen i preguen, sinó que han
de fer-lo arribar també fins al mateix nucli de la comu nitat parroquial. A més, el jove esperançat és testimoni del treball fet pels
més grans: diu , amb la seva simple existència, que la sembrada
no ha esta t inútil.
Tal vegada puc atrevir-me a d.ir que no hem de cercar l'equilibri en e ls moviments: aquest els vindrà de participar en la parròquia, on es troben les persones i les situacions més diverses.
Pe r això donaria la raó a aquell que deia: «Els moviments tenen
l'escalfor necessària per mantenir la temperatura suficient dins
l'Església • . Amb l'esperit de Revisió de Vida, els moviments mante nen una actitud fonamentalment c rítica, tan t respecte al med i
on es moue n com respecte a la comunitat parroquial. Les ganes
cons tan ts de transformar el nostre món perquè vagi esdevenint
aquell medi on es fa possible el cre ixement del Regne fan incòmoda la instaHació d'aqueUs que sempre han fet i fan el mateix.
Deu ser per això que els moviments creixen entre aquelles parròquies i aquell s grups que tene n perspectiva de futur i visió esperançada.
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Ni absorció dels moviments per la vida parroquial
ni una autonomia tal que desconegui la parròquia
La parròquia doncs, reconeixerà, potenciarà i anjmarà els moviments d'evangelització com a cosa ben pròpia: com una necessitat per al seu propi funcionament i la seva missió.
Els moviments poden caure en la temptació de voler ser autònoms: de voler satisfer per ells m ateixos toles les necessitats.
l això no pot ser. A la parròquia es troben les dimensions que
un moviment, normalment, no tindrà. El lloc de la celebració de
la fe ca l que sigui normalment la comunitat parroquial. Això no
treu que, en ocasions determinades, es puguin fer celebracions en
altres llocs. La parròquia pot oferir locals, material pedagògic,
llibres i -no cal dir·ho- diners, que no sobren entre els joves
i que sovint es despenen en coses que, al costat de l'evangel ització, són ben secundàries. La parròquia pot oferir també contactes amb alt res persones que poden fer bé als moviments i als
seus militants.
L'activitat de certes parròquies en el camp de la catequesi especialment és ben digna de lloança. l el creixement constant de
les activita ts intraeclesials permet que molts joves estiguin integrats a la parròquia. ~s cosa bona. Però aquí hi ha també un
perill que hem d'evitar. Perquè ci comprom ís que han de pren-

dre els joves cristians militants no cal que pas i per la parròquià: els militants han de trobar el lloc de la seva acció i el seu
compromís transformador en el poble. Quan algú ens pregun ta
què pot fer, caiem fàcilment en la temptació d'oferir-li la catequesi d'infants o d'adolescents. Però la parròq uia no ha d'absorbir el compromís dels militants. Això els fari a sempre dèbi ls i,
cn definitiva, no els faria evangelitzadors, que es l'opció que tenen
els moviments.
Els moviments educatius considero que són un sen 'ei tant a
l'Església com a la ma teixa comunitat civil. Són sempre d'agrair.
A mol ls joves que volen fer coses, sovint els va bé que existeix in :
s6n un lloc on s'autoed uquen i on exerceixen una pila de valors
que en altres llocs difícilment es viuen en grup. Que es mantingu in, doncs! Però que no pretenguin tampoc tenir-ho tot. Tots ens
necessitem, i cada vegada més, els uns als altres.
V01dria de ixar constància d'un altre conflicte, en aquesta reflexió. Posat que la creació dels moviments par teix fonamenta lment del capellà i que és aquest el que «proposa. un determinat tipus de moviment, ¿com conj uminar en un poble o en una
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zona els moviments que es necessiten amb els joves que hi ha?
Cal que hi hagi tots els moviments a cada lloc? E.s que el mossèn s'ha de fer consiliari de tots e ls moviments? Depèn de la «mania . que ell tingui ? Si és cert que no tothom ha de ser militant, ¿ també és cert que no tothom ha de ser d'un moviment d'espiritualitat o d'un moviment educatiu? Com fer possible aquesta
triple dimensió en els llocs petits?
¿No creieu que fóra bo que h.i hagués un intercanvi de responsables, entre els pobles i les zones, i més que no pas treballar
exclusivament a partir del lloc geogràfic es pogués ser consiliari
d'ambients o es tils determinats, més enllà del marc estrictament
parroquial?
Vull acabar dient que em miro els moviments especialitzats
amb molta iflusió i que tinc moltes ganes de tirar-los endavant.
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LA PARRÒQUIA VISTA
DES DELS MOVIMENTS OBRERS
GAIETÀ DE CASACUBERTA

Tot al servei de l'evangelització
Pal~lo des de la meva experiè ncia. molt limi tada dins ci mó n
obrer i a més a més no gaire llarga.
Considero que parròquia i moviment són dues realitats impresc indibles i complementàries avui a l'Esglés ia; tant l'una com l'a ltra són per a acomplir totalment la missió que Jesús va donarnos: «Aneu, convertiu tots els pobles batejant·los en el nom del
Pare, del Fill i de l'Esperit Sant . (Mt 28 ,19).
Per això és sem pre l'Església qui evangelitza. L'evangelit zació
neix de la força que té la Bona Nova de ¡'Evangeli, del dinamisme
de l'Espe,;t en la seva acció. Pe rò és l'Església qui evangel itza
perquè és el1a qu.i envia els evangelitzadors. La comunió eclesial
entre les diferents mediacions és s igne de l'Esped t , el qual mou
l'Esglés ia en un lloc i en un altre.
Ta mbé es po t afegir que , en la seva acc ió missionera , l'Església és evangelitzada per l'Esperit quan, en contac te amb noves
cu ltu res, descobreix valors evangèlics, ta l vegada viscuts novament, amb més fidelit at. Per això li cal, a l'Església, es tar ben oberta, a mb un a mirada de fe pe r acollir la to talita t del Mi ste ri ecles ial .
Ens cal avu i, com ahir i de mà, relat ivi lzar els nostres c riteris
d'eficàcia o relativitzar la fe cega en uns mitjans en contra d 'uns
altres. No som nosa ltres qui fem e ls creients. Nosalt res sols podem aco mpanya r processos de fe i coHab orar en l'acció de l' Esperit San t en cada persona i dins l'Església. To t això no nega un
veritable discerniment en Esperit, e l qua l impulsa vers la creació
de noves m ediacions pas toral s i la permanència i el perfecciona ment d'altres.
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L'ideal que encara no és realitat:
dues mediacions pastorals complementàries
Es trac ta de d ues mediacions pas torals necessàries per a respo ndre a la diversita t de persones, d'ambients, dc processos. Gen t
diferent necessita que l'anunci i Ja iniciació a la fe es faci d'una
manera diferenl. Però aquestes ducs realitats estan molt entrelligades. Hi ha qui estant plenament integrat en una com unitat parroquial és membre d'un moviment , sense que això li demani deixar res. Igualment, militants qualificats dels moviments troben en
la parròquia e l q ue no els donarà mai un moviment.
E l m ovi m ent neix per a a rribar a l nucli de la vida, a llà on es
j uga la vida de ls homes: a ls barris, a les Escoles de Formació
Professional, a l treball , a les organitzacions. El moviment té en
compte e l món, ci protagonisme de les persones en aquest món
per transformar. Pcr tot això, e l moviment agrupa la gent a par·
tir de centres d'interès vital i sobre la base d 'un agrupament sociòlogic.
Els movimen ts parteixen, doncs, de la vida i de la problemàtica social en què estan immersos els individus, els quals des d'aquí són iniciats a l moviment. A t ravés de la Revisió de Vi da, e l
moviment ajuda a viure la vida com un tot, pel lliga m que esta·
bleix entre fe i vida en el grup. E l moviment intenta formar militants cris tians que visquin coherentmen t el compromís de la fe
en J esucrist i el compromís en el món.
La parròquia és la casa de tots, la casa pairal, la casa comuna,
ll oc de l'eucarist ia i de la comunió eclesial. J:.s una presència eclesial en el territori , lloc d'aco ll ida de tot el poble cristià, plint de
partida d'una rcsposta diferenciada , segons e ls processos de cadascú . La parròqu ia, que neix en un context rural, o n to thom es
coneix, arriba a la ciutat i, en engrandir-se, perd e l seu sen tit origina l. Però, des de fa uns anys, als barris urbans populars hi ha e l
rena ixement d'una vida cívica intensa, i la parròquia redescobreix
la seva identita t, amb ta l que visqui en comunió amb les angoixes,
accions i festes que van teix int la història del s nostres ba rris.
Tot això no es rea litza plenamen t. l cal que ho reconeguem. Si
fóss im més I-ealistes ens adonaríem que sovint en les nostres confrontacions i els nos tres judicis part im d'uns ideals no aconseguits.
La realita t és ben diferent.
Uns i a ltres te ndim ca p a les intuïcions de fons i cap a l'ideal
que considera les dues eines com a complementàries i no fàci lment esquematitzabl es. Es pot d ir que una acce ntu a l'evangelització i l'altra crea la comunió. L'una evangelitza i l'altra també és
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lloc de comuni ó eclesial pels seus lligams locals, nacio nals i internacional s.
Un lloc clar de compleme ntarie tat es pot don a r en l'educació
de la fe. Avui ningú no discute ix que la cateq uesi ha de 1Jartir de
la vida. Segui nt el c reixe ment necessari de ta fe, en arribar n l'adolescència, cal continuar educant-la, pe rò «altramenb. En efecte, els dinamis mes de vida (estudi, treball, fes teig, autonom ia, decisions a prendre, etc.) ho envaeixe n tot : és, doncs, una b iogra fia
sot ragada per ta vida e l que cal seguir educant en una fe adu lta
i compromesa. En aquest sentit, la intuïció 1 la resposta dels mOA
viments apareixen com a necessà ries. Si això es veu a ixí, les dues
eines pas torals són comple mentà ries des de l'educació i cI creixemcn t de la fe .
Parròquia i moviments poden se r tots dos evangeli tzadors. Però
- i per a ixò es fa difíci l esquema titzar- les dues e ines poden ésser
ambi gües. L'evangelització des dels sagraments ho pot ser, com
també ho pot ser l'evangelització des de la vida.

Tres tipus de parròquies
Des la meva experiència veig que es donen diversos tipus de
parròq uies. Forçosamen t he d'esquematitzar i , per tant, no puc
mati sar massa.
1. Hi ha parròquies plenament integrades a la vida del barri
on es tan situades. Els moviments s'hi troben com a casa i Ja parròquia és un veritable camp de cultiu dels movimen ts. Podem
enumerar-ne algunes característiq ues:
a) la presència i la participació de la parròquia en el que es
viu i es fa al barri ;
b) una clara opció pels pobres, enmig dels quals és present
tot col'laborant en e l seu a ll iberament;
c) l'orientació catequètica, que encam ina els joves ca p als moviments: l\1IJAC, JAC, JODAC , JO C ;
d) l'exis tència, dins de la gran comunitat domini cal, de la pe·
tita comunitat que participa plenament de la vida de la parròquia,
p ren part setmanalment en la celebració i llegeix atentamen t la
Parau la de Déu, tot lligant-la a la vida i comentant-la entre tots
Els militants del s nostres movimcnts s 'hi troben bé, en aq ucsta
comunitat, i esdevé un àmbit propici per a llur iniciació a la celebració litúrgica de la fe i a la pregària. Els seus me mbres sovint són in iciats als moviments adu lts;
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e)

l'intent de coordinació de tot el que es fa mItjançant el s

consell s pastorals , en e ls quals resta cla r que la parròquia no pot
fer la competència a l qu e fan les organ itzacions obreres, s indicals,
polítiques o cíviques .
2. Hi ha parròq u ies que són del tot igual s a les anteriors,
però que no ha n arribat a iniciar moviments tot i ser aques t el
se u des ig. Però el seu interès facilitarà que e ls moviments s'iniciïn quan aquests siguin més forts i puguin donar-los una mà.

3. Parròquies on els moviments «no són a casa». Això po t
passar en plena ciuta t i en po bles q ue s 'ha n fe t g ra ns i on la parròquia es tà s ituada al centre des de sempre. Aquests darrers vin t
a nys, en aquests nuclis urbans s'hi han afegit barris d'obrers immig ra ts del Sud espanyo l; a ixí, a la mateixa ciutat existeixen di·
fe rè ncies sociològiques importants i els assidus de la parròq uia
acos tume n a ser el s na dius, gent d'un nivell sòcio·cul tura l supe ri or.
Aques tes parròquies depenen de la seva his tò ria i també de la
teo lo gia q ue orienta la seva acció pastoral; sovint , la seva orientació catequè tica no s 'encamina vers una pastoral dc joventu t
gu iada per la lín ia dels moviments i la com uni tat global no ha
es ta t educada a viu re un cristiani s me coherent amb el compromís pe r una soc ietat més humana . Ta mbé sovint viuen tan ca des

o la realitat i en conseqüència estan molt pendents de la problemà lic:l intraec les ia1.
Així, les noves ba rria des han qu eda t sense una r es posta ec1es ia l ada pta da . Si a lgun moviment hi ha a rrela t, els seus mi lita nts
experimenten una llun yania de la parròquia . Aquesta difi culta t no
la no te n aque lls cri s ti ans que són del món obrer i que van ocas ionalme nt a la parròquia pe r ce lebrar algun sagrament (en gene·

ral, avui són molt ben a tesos), sinó el militant quc veu la parròqub
ll uny del barri i qu e no es re troba en la celebraci ó ni e n l'educació cristiana dels se us fill s. La pa rròqui a pa rtei x dc l'experi ència
cris tiana i del culte, i els mili tants voldrien una comunitat que
tin gués e n compte llur cultura, el que es viu dins la lluita de la
c1asse obrera i sobretot que la parròquia estigués obe rta a l'evangeli tzació de ta nta !lent .

L'interrogant que aquí es formula és com la parròquia és signe de comuni ó en tre cristians «diferents»: si es nega la divers itat
es nega un a part dels cristians.

Ouè esperem de les parròquies els moviments obrers
De les parròquies dels tipus 1 i 2, n'esperem , naturalment, que
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continuïn en el camí que ha fet possible el coneixement, la col·
laboració i la complementarietat entre parròquia i moviments.
Cal, però, reconèixer que encara queda molt de camí a recórrer.
En general, el que es pot demanar de totes Ics parròquies, des
de la pers pectiva dels moviments, forma una llarga llista. Per exem·
ple:
- que superin el mutu desconeixement;
- que acceptin que els moviments són encara recent s en la
història de l'Església i, per tant, que han d'avançar molt en el
descobriment de la comunitat àmplia;
- que es deixin interpeHar e n allò que els moviments tencn
a dir sobre la marxa global de la parròquia;
- que vetllin perqu è els moviments existeixin, perquè neixin
i arrelin, perquè creixin; que facin tot el possible per a la seva
convergència;
- que s'interroguin sobre la manera d'arribar a tothom d'una

manera profunda . En aquest punt, estic molt d 'acord amb la ti·
pologia que presenta un document de la Delegació de Pas toral
Obrera de Barcelona, que fa la següent classificació: «militants
en el medi social : s6n, de fet , la punta de llança d'un cristianisme

nou, que neix en el si de la lluita. Això els comporta també una
certa tensió amb els cristians de la parròquia, militants de medi
eclesial, e ls coHaboradors, els practicants habituals, els ocasionals.
els independen ts». Per això cal: «una mena de cop d'ull pastoral
per copsar e ls diferen ts tipus de persones que passen pels nostres despatxos, les reunions de pares, les celebracions. Una sagaç
i amorosa mirada pastoral que discerneix, amb la major precisió
possible, la idiosincràsia de la persona o el grup de persones que
tenim a l davant, la història que hi ha al seu darrera, l'itinerari
que les ha dutes fins a nosaltres i les possibilitats d'una acció
pastoral amb elles» (<<Massa i minoria a l'interior de l'Església».
Delegació diocesana de Pas toral Obrera de Barcelona, 1977; pàg.
15-23-25). Per tant, les parròquies haurien de demanar la coHabo·
ració dels moviments. En aquest sentit, els moviments poden ser
la punta evangelitzadora de la gran comun itat.
Mossèn Joan Carre,"a Planas escrivia l'any 1975: «En a lguns ma·
ments hem tingut una punta de llança tant o més va luosa que ]a
d'altres països. Però no hem lingu t "llança ..... i la punta sola no
pot ser eficaç » (<< Per una Pastoral Obrera». Delegació de P:\storal
Obrera, Barcelona, 1975, pàg. 1). Ell es referia a Barcelona, però
les seves paraules són vàlides per a tot Catalunya. Podríem afegir
que una llança sense punta no forada res. (A aquest problema intenten de respondre molt encertadament la JOBAC i altres que tre·
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ballen per supe rar e l divo rci existent entre parròquies i movi.
me nls);
- que la ge nl més inquieta de les parròquies siguin el lligam
entre la comunitat àmplia i els sectors més avançats, actius i dinàmics de la societat i aportin així e l seu gra de sorra a Ja ca·
munió eclesial;
- que deixin pa rlar i escoltin els militants del s moviments.
E l que e lls viuen, ho haurien de poder expressa r: necess iten compa rtir la seva acció missionera, les dificullals de l'anunci de l'Evangeli i la iniciació al movime n l ( llegiu l'a rticle de Josep Caslaño
a QUADERNS DE PASTORAL, n. 64-65, desembre de 1980, pàg. 95);
- que acu ll in el pluralisme a ulèntic. E ls movime nts, sobrelol
e ls de joves, qües tionen el poc plu raJisme que veue n e n algunes
parròquies i que 1110lts parroquians no es prenguin prou seriosamen t les contradiccions d'una societat classista i materialista;
- que sàpiguen fer un veritable discerniment de les persones;
que no vu lguin acaparar-les; que els ofereixin e l que e ls pugui ser
més útil pe r al seu creb::ement e n la fe;
- que sàpiguen acollir els antics militan ts de movimen ts i donar·los participació i protagonisme en tasques de què són capa·
ços;
- que les seves celebracions acullin més la vida real i parlin
un lIengualge asseq ui ble; que els consell s pastorals sàp iguen coordinar experiències c reie nts dife rents i afavorir l'e nriqui men t i
la inlerpeHació mulus; que estigu in més preocupats de les pedres
vives que no pas d'obres, ni diners;
- que no se situïn amb por davant la política, les organitza·
cions sindicals, socials o cíviques.

Què poden esperar les parròquies dels moviments

-

Que acceptin e l desafiament constant de les parròquies, en

ci sentit de viure millor la comunió ecJesial. l, per tant, que s'ho
plantegin eriosa ment i busquin sortides vàlides;

- que vet llin pe l lli gam moviment·Església local e n cada mili·
tant , tot preparan t·lo per a trobar·sc amb realitats eclesials interclassistes i en alguns casos tancades en la problemàtica ¡ntra·
eclesial. Així com e l militant obre r és sovint comprensiu amb la
base obrera, també ho ha d'anar essen t amb la comunitat ampl a : és des de dins que podrà col·laborar a la seva lransformació;
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- que fomentin entre els militants la pregan a comunitària i
els facin sentir la necessitat de celebrar a la parròqu ia amh tot c i
Poble de Déu;
- que els portin a participar plenament en moltes petites comun itats, possible pont en tre el moviment i la comunitat gran .
Sense la participació concreta en unes comunitats, el pas pe ls moviments juve nil s podria quedar re duït a un s «bonics anys » de
joventut.

A manera de conclusió
Cal no ignorar·se els uns als altres. Pe rò tampoc no cal estar
obsessionat pels lligams mutu s. Tot va venint. Estem preocupats
pe r la relació i aquest número de QUADERNS n'és un signe. e.s
cosa bona. Però també és necessària la tensió i la mútua interpe llació; pe r exemple, entre dues teologies possibles, entre comunió
i evangelització, respecte a l'estatut del laic dins l'Església. Aquesta tensió serà un enriquimen t si es fa en diàleg. En el fon s és la
tensió que hi ha entre el Regne ja acollit i e l Regne no realitzat
e ncara.
Cal també que els moviments no depenguin tant de les afeccions
o dels «hobbys. persona ls, d'una simple volun ta t. e.s tota l'Església diocesana, tota l'Església catalana que ha de vetllar per la scvo
existència, continuïtat i creixement, com fa per a altres med ia·
cions pastorals.
r, cosa que és més important, cal que la nostra Església respongui a tothom, que no hi falti mai ni l'atenció als cristians de
tota la vicia i als ocasionals , ni l'anunci de l'Evan!!eli arreu, allà
on maj ha estat predicat. Que a més a més de ser litúrgica, cate·
quètica i cari tativa, l'Església sigu i també missionera, lot cncar·
nant-se en les noves cultures i en els nous temps. Sense ser present en tota la realitat, i preferentment entre els més pobres, l'Església no seria del tot l'Església de Jesucrist, l'Església no seria
del tot creïble.
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CAPELLANS DE PARRÒQUIA
I CONSILIARIS DE MOVIMENTS

El curs 1978-79 el co f/ ectiu d e consiliaris de joves del bisbat
de Barcelona va consagrar dues reunions a esll/diar la problemdtica derivada de la situació de molts d'ells, que treballaven alhora
en parrò quies i en moviments especialit zats de joves. Fruit de la
seva reflexió va ser un document-resum, que Itan fet arribar a
les nostres mans i del qual extraiem i publiquem aquells aparta/s
que incideixen més directam en t en el tema gene ral d'aquest nÚmero de QUADERNS.

Problemes de la doble dedicació
I. A llivell personal. Ens sen tim cridats vers moltes direccions. El fet de ser jove és un rec1am i una garan tia de renovació ,
lan t per als capellans com per als laics.

Hem sentit la crida evangelitzadora corn l'única capaç de ser
viscuda amb coherència i amb illusió, perquè ens situa en el cor
de la vida tot segu int el ritme de la història, i no al marge del
mÓn.
Aquesta opció, però, ens deixa bastant a l'aire, sense gaires
seguretats . En canvi, ens trobem més segurs a la comunitat esta blerta : homologació del treball, estabilitat, etc.
La parròquia és com un pop que ens demana molta dedicació i ens fa moltes propostes, la m ajo r part, però, en teoria.
Veiem que la parròquia té sentit, però trobem difícil realitzar e n
la mateixa persona l'experiència parroquial i l'experiència missionera.
La varietat de tasques fa difícil una igualta t de dedicació i
d 'atenció i viure-ho tot en una síntesi. De fet ho vivim com a
realitats juxtaposades, independents o contradictòries.
2. A nivell de companys de zo na. Se'ns fa difícil intercanviar experiències entre els que no hem optat per una mateixa
línia. També hi influe ixen la manca de temps i de comprens ió.
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Entre els que treballem en un ma teix camp topem amb l'individualisme dels capellans i amb el caràcte r de singularitat que
donem de vegades a cada experiència, cosa que ens situa en un
atzucac suïcida car així pretene m que tota l'experiènc ia eclesial
passi per la nost ra pell .
La manca dc continuïtat en el treball tanca moltes possibi litats. Pe l fet de ser joves ens veiem e n cor d'aguan tar-ho to t, mes
això cansa i impedeix que altres conti nuïn la tasca no com mers
«escolanets •. Cal més reflexió sobre el treball , el qual és un mitjà
no un f j en ell mate ix.
3. A nivell del mateix treball . A la nostra tasca no trobem la
realització del nostre min isteri amb to ta la seva ampli tud, a causa
de la li mitació del nostre accent i de la necessitat de complemenlar-!a amb altres experiències eclesials.
Sovint reali tzem la tasca de consiliaris com a aficionats.

4. A llivell de bisbat. De moment el bisbat no és una plataforma de trobament de tota l'expe riència eclesial, i, quan ho és,
la seva amplitud ra difícil que aquesta experiència incideixi en
la vida.
Com més amunt tirem en les estructu res més prenem consciència que el problema és al nost re nivell. Cada cosa que aconseguim és una arma que es torna en contra nostre. Per la nostra
part no hi ha unes condicions que faci n viable el procés i el
bisbat no reconeix gaire la nost ra tasca i la lín ia que seguim.

A spectes positius

La presència al moviment i a la parròquia ens exigeix no fer
élites.
Constatem que és una resposta a certs sectors de joves.
Evangelitzem des de la vida.
Això dóna sentit al nostre ésser de capellans.
La presència al moviment ens situa en un lloc nou com a ca·
pellans, la qual cosa ens encamina vers una experiència creativa
i una nova identitat del mateix ministeri.
El laïcat que formem consti tueix una presència de l'Església
en el món i és ll iurat a la comunitat eclesial.

112

Algunes propostes
Demanem que es nomenin capellans per als moviments amb
estabilitat econòm ica, de convivència, de capacitat de decisió, etc.
Demanem que, a partir d'una anàlisi seriosa i de tallada de l'ac-

tivitat de cada parròquia, es racionalitzin molt més els càrrecs i
les funcions dels capellans a parròquies i llur d istribució. No creiem
que calgui omplir totes les parròquies amb alguna persona·capellà
responsable com a prioritat en els nomenamen ts. Caldria imaginar
la possibilitat de centres de culte que no fossin parròquies, poten·
ciar els arxiprestats (en el fons , barris i parròquies antigues) com
a unitat pastoral, promocionar els equips de capellans responsables
de d iferents parròq uies am b capacitat d'estructurar·les autònoma·
me nt, si tuar laics o religioses com a responsables de parròquies.
etcètera.
Demanem que el fet d'estar e n una parròquia o en un moviment
sigu i fruit de l'opció lliure de l'interessat, confrontada degudament
amb les necessitats de la diòce i, i que es racionalitzi el treball de
l'in teressat a toles dues bandes pe r la i d'evitar càrrecs o in stitu-

cions envelli ts, funcions pràc ticament incompat ibles per la fe ina
que donen, o per la capacitat d'atenció que requereixen, o perquè no

responen a les qualitats de la persona, o bé que són ideològicament
contradictòries i, per tant, inadmissibles en una mateixa persona.
Demanem que es creï un lligam més fort entre parròquies i en·
tre parròquies i movimen ts; que el bisbat procuri conèixer molt
de prop la dinàmica de cada parròquia, comunitat o moviment, llurs
activitats, línies de fons, criteris, problemes, etc., mirant, d'una ban·
da, si se segueixen les línies de fons del Vaticà II i si hi ha alguns
buits, i, de l'altra, s i hi ha autèntiques necessitats materials. psi·
cològiques o morals per part de les persones implicades, que cal
atendre. (Això fóra una renovació de l que era abans la visita pas·
toraL)
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AI Miracle eren tres mil: l'Aplec de l'Esperit
Primers passos

glésia». Els desti nata ris no eren
pa s, exclu sivament, la gent dels

Durant bastants mesos, de l'Aplec de l'Esperit, se'n parlà. Projectat com operació de tot un
any, a iniciativa de l'Escoltis me
Catòlic, responia a una certa idea
de la pas toral de joves : crear
espais i temps o n els joves, sentint-se protagon is tes de l'acc ió,
esdevinguessin actors d'Església.
Era ambiciós també, com a

projecte. La convocatòria anava
signada per una vintena de «moviments , entitats i serveis d'Es114

movime nts, s inó qualsevol grup
de joves de més de 15 anys que

es referissin a la fe cristiana. I
l'àmbit era el de l'Església catalana.

Acceptada la idea a les Jornades de Consiliaris de moviments
de joven t de l mes de setembre
de 1981 a Lleida, prengué forma
gràcies a una taula coord inadora
que es reuní mensualment i que
ten ia tot el poder de decisió. Un
secretariat actuà d'equip cxecu-

t.iu .i donà forma
plec.

fesomia a l'A-

Un llarg camí cap al Miracle
Per començar, una Crida als
joves. de la qual es repartiren
més dc quinze mil exemplars. i
una rece rca de gent in teressada ,
a mb la qua l es pogués es tar e n
con ta cte. Un Full I nfo nnatiu, un
pòs te r, el Llibre de les 40 peljades editat per Missa jove, com
a cina de refl exió d u ran t la quares m a, Cons ta ntme nt es rebien
ma tc rial s i informació mentre
prenia cos la idea original.
To ta l'operació havia de cul mina r per la Pentecos ta a l Sa ntu a ri del Miracle, a l Solsonès.
S 'havi a escoll it el Mira cle, per
ser s itu, t a l be ll m ig de la nost ra te rra, pe r comptar amb uns
espais suficien ts per a l nombre
de pa rt icipant s, i també perq uè
tancava com qui diu )'anella de
llo cs on an terio rment l' Escoltisme havia aplegat joves pe r celebrar Pa squ a i Pe ntecosta : Montserrat ( 1976), Siurana (1978), Ripoll (1980) i, ara, E l Miracle.
Ca l reconè ixer que l 'Aplec
co mptà amb una bona cobertura
pu bli cità ria, que el féu possible.
La no ticia ar ri bà a to ts e ls racons de Ca ta lunya, i a ixò féu q ue,
mal grat la proximitat dels exàmens escolars, tant s de grups hi
prenguessin part. No era pa s «la
gl: n l d e B a rcelona_, tol i éssernc qu as i la m e itat; com no eren
ta m poc el s mo viments «de sem·

prc », s inó la rica varietat de moviments de tota mena, de gent
d e la catequ esi, d e grup s parroqu ials, i de molts d'altres creien ts
que no es de ixen institucionalitzar. De bisba ts, podem dir que
els més pe ri fè ri cs fore n ta mbé
els me nys re prese ntats, el s bons
con tin ge nt s e ls d o naren Barcelo na , Vic, So lsona i Tarrago na.
E ra objectiu pedagògic de l'Aplec que es caminés i es descobriss in al hora terra i gen t. Pcr
això ,'anada al Mirac le s 'argani t7..à sense presses , en dues etapes i amb una parada en e l camí, en una població, el jovent de
la qual s 'ha via d 'haver posat d 'acord per preparar l'aco ll ida dels
«pereg rins» , per ensenyar-los la
ciutat o vila, i per interessa r-los
p.::r les seves rea litats joves. Manresa, Súria, Ca rdo na, Solso na,
Cerve ra de Segarra i Artesa de
Segre veieren el migdia del di ssabte, vetll a de la Pentecosta, arr iba r els autoca r s de joves. l els
joves guarden molt bon record
de la rebuda qu e els companys
cri st ia ns e ls don al"en .

La Vetlla

Encara que e l te mps no acompanyà, puix que plogué .intermiten tment ma tí i tarda, a l Miracle s 'hi hav ia d 'ar ribar a peu, i
a peu s 'hi a rribà , j amb el somriure a ls llav is. Cinc columnes,
amb noms de ve nts, i m a rxaires
am b ful a rds de colo r s diferents ,
avança re n a l cap tard cap a l Mi115

racle, on les ind ispe nsables insta Hacio ns per passar la n it havien es tat preparades pels ma·
teixos joves voluntaris. Hora-3,
E scolt isme, Servei de Colònies,
J oves Cristians d'Urgell , i Ca-

vidus:

formaven comunitats, de

pas a lmenys _ Era ben clar e n
les intencions dels que l'havien
convocada, i ara interessava ex-

pressar qui eren aquestes comunitats i quins projectes d'Esglémins Ober ts, de Tarra gona, s'ha- sia portaven en tre man s. L'intervicn responsabilitzat amb temps canvi d'idees, l'entesa i la c reade la pre paració, i eonsequent- tivitat feren que aquell mati de
ment també, de l'animació dels Pentecosta quasi dos-cents grups
cinc sub-camps, p lantats entre de joves cristians de ca a nostra
les boscúries que rodegen el San- es definissin i expressessin on
tuari.
volien anar i què volien fer.
La pluja impedí que la Vetlla Te mps hi hagué també perquè
de l'Esperit es pogués fer a l mig e ls uns diguess in els seus projecde la plaça, i no tots pogueren tes als a ltres i perquè bo i comenlrar a l'església per seguir la partint, tols se sen tiss in un xic
llarga vetlla, seriosa i poèti ca, responsables dels projectes de
tranquiHa i iHuminada, amb l'ho- tots.
milia de lluís Planas, superior
Era migdia, quan desparades
de la comunitat del Miracle, i les tendes, per iniciar una nova
unes paraules finals del Bisbe Mi- c tapa, les cinc columnes que porquel, de Solsona, content d'aco- taven el s noms dels vents -Xalli r els joves a les terres del seu loc, Mestral, Migjorn , Garbí i
bisbat.
Gregal- confluircn a la plaça del
No tothom pogué dormir aque- Santuari pe r fer-hi el Llibre del
lla nit, perquè, i és llàst ima, a i- Miracle, gros vo lum que conté
xÒ de dormir a les acampades e ls quasi dos-cents projec tes de
no es dóna a casa nos tra: sembla grup i les signatures dels 3.000
com si, a ls joves, els requés d'ha- protago ni stes de l'Aplec i de l'Esver d'anar a dormir i com si les glésia jove a Catalunya. Set d'hores fossin poques per fer gat- aquests projectes foren llegits a
zara. Però això no impedí que a l'eucarist ia de la tarda com «a
bon matí, desvetllats pel tro de continuació de l'evangeli segons
les traques que havien preparat els cristians joves, avui, a Cataels de Cardona, tots anessin per lunya., i el mateix Llibre fou portal en processó junt amb el Lecfeina.
c ionari, perquè quedés ben clar
com eren presos seriosament e ls
Illots i els desigs i e ls comproLa feina
misos de tants joves . Finalment
A l'Aplec de l'Esperit els tres era anunciat el que ja ha estat
mil joves no eren simples indj· dut a te rme a final s d 'estiu : que
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el gros vo lum del Llibre del Miracle seria ofrenat a la Mare de
Déu de Montserrat , després de
fotocopi a r-lo en tama ny redLÜt
perquè e ls joves i tots els qui
s'hi inte ressen puguin fullejar-lo
i - pe r què no?- es tudiar-lo: en
trobareu exemplars al Secretaria t de l'Aplec de l'Es pe ri t, Ronda de Sant Pau, 80, 2_°", Barcelona-I.

la festa
A la fe ina segueix la festa _ També a l'Aplec fou així. Hi ha detalls que donen el to, i el compromís pels organitzadors, que
prou malsdecaps devia portar-

los, fou un senyal de res pecte
als joves i de ganes de fe r les
coses ben [e tes : un di nar de festa major fou servit als tres mil
ass istents, àpa t calent, amb canelons, pollastres, i gelat a l'ho-

ra de les postres_ Què té a veure això a mb la pas tora l?
E nd insats ja en la f esta de la
ter ra, aque ixa s'escampà un xic
pertot a r reu : sardanes, ball de
bastons, ball de ls ÓSSOS, correbo u, i un mim alemany desembarcat per casualitat que acaparà l'ate nció de tothom .

L'eucaristia

Fins a arribar a la missa. «Hi
som to ts» va dir en Gents Sam-

per, que havia estat des del princip i c i fac tòtum de l'Aplec. No
hi fal ta ven ni el Dr. Pont i Gol,

President de la Conferència Episcopal Catalana, ni el Bisbe Miquel, de Sol sona i els joves. Algú no va en tendre què hi feia a
pri mcra ma el Pres ident de la
Generalit a t: és normal. Potser
ma i un president de govern no
hav ia fe t atenció a un esdevenimen t dels joves, i per allò de la
mal fia nça, cla r, de seguida dedu!
que ... Sortosament no era, ni fo u
així, to t i que una bona polèmica sob re la presència del Presiden t en ac tes d'Esglés ia aixecà
polsegue ra e n certa prem sa.
També hi hagué e l missatge
que des de Roma envià el Papa
Joan Pau 11 , i que era e n català
per expressa volunta t de Roma.
Cosa nova!
La parau la de Déu ressonà viva i ac tua l: la lectura dels Fets
de ls Apòstols sobre l'aplec de Jerusalem donava pas al s p rojectes de ls joves, desp rés que el text
evangèlic fes arribar al jovent
crist ià de Cata lu nya la bona nova de perdó i de pau, nom de la
salvació des de sempre.
Qu ina marxa, la de les ofrenes!
Tampoc no h i fa ltà res. Des de
les es pigues de l'a ltiplà sol soni ja
madures , i els sarments i ceps
del Penedès, l'artesania de víme t
del Vallès, la ginesta com a flor
de to t Cata lunya, i l'ofre na de la
festa mitjançant la hieràtica sar da na pu ntejada pels joves de
Sú ria.
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L'arreveure

Les tradicions vives de Cardona, amb el seu corre-bou, i l'hora dels adéus, amb s is mil mans
enllaçades, abans que els fulards
onegessin polícromament a l'aire, remataren 1a joia de l'Aplec,

i feren que els grups de joves
que confessen Jesucrist vivent,
arrelats a la nostra terra i solida-

ris de la nostra història i la nostra gen t, s'adonessin que val la
pena i té sentit ser Església.
L'Aplec no ha estat ni pot romandre un bell i folklòric espec-

tacle fruit de la iniciativa d'uns
quants, sinó un pas endavant en
la construcció amb els joves et'un

poble que s'ha de dir Església .
L'Aplec necess ita un demà
Un que hi era

Trobada de consiliaris de joventut a la Ruca
Fa sis anys que els consiliaris Primera jornada
del MUEC varen invitar a les seves
jornades consiliaris d'altres moEl primer dia foren presentaviments (JOC, JOBAC, grups de re- des diferents monografies sobre
visió de vida de comarques i al- el pas de la catequesi, o pastoral
tres rea]jtats incipients), per tal d'adolescents, al moviment de
de reflex.ionar conjuntament so- joves, a càrrec de la JOBAC del
bre la necessitat d'una pastora] Baix Llobregat (Joventut de barjuveni l evangelitzadora al país.
ris d'ambient obrer cristiana) i
Aquest any, de l'I al 3 de se- del Moviment de joves cristians
tembre, a Moià, a la casa de la de comarques de Vila-seca (TarRuca, convocats pels delegats de ragona). Després foren presentaPastoral de J oventu t de les diò- des comunicacions breus sobre
cesis catalanes, ens hem trobat Trobades de joves de Montserrat,
uns cent cinquanta animadors, Servei de Colònies, Hora 3, Escatequistes i consiliaris, d'edat i coltisme, 'UJAC (Moviment infancondició molt diverses (joves, til i juvenil d'Acció Catòlica). A
matrimonis, capellans, re]jgiosos, l'hora del debat ens adonàrem de
re]jgioses .. . ), per tractar el tema la importància que va prenent al
. Catequesi d'adolescents i movi- nostre país la pastoral d'adolesments de joventut».
cents, fins i tot més enllà de la
118

mateixa catequesi de confirmació o d'adolescents en general. però trobàrem dificultats al momc nt d'esca tir la qüestió fonamental de la trobada: què és el
moviment, què és la catequesi, si
l'estil pastoral dels moviments és
incorporable O no a d'altres
camps de la pastoral sense caure
en confusions ...

S egona jornada
Aques t dia hi hagu é la presentació de difere nts ponències, seguida de treba ll de grups . La primera ponència fou sobre . Què és
avuj la catequesi d'adolescents
al nos tre país?» , a càrrec d'un
membre del SJ.C. (Secretariat inte rdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes). El ponent manifestà que ac tualme nt s'intenta
partir de la realitat de l'adolescen t, compartir amb ell i transme tre-li l'experiènci a de fe no
d'una manera teòrica si nó vivencia l, per tal que arribi a una acc ió compromesa enn11g dels altres adolescents. Florenc i Costa
presentà una ponència sobrI.!
«L'especi ficitat de l'estil pastoral dels moviments evangelitzadors>. Trac tà del mètode de revisió de vida, e l protagonisme
dels la ics, la resposta als desafiaments de la modernitat, la diferència que hi ha en tre la catequesi més doctrinal o intraeclesial i
la que inte nta relacionar la fe
amb la vida ...

A la ta rda re fl exionàrem sobre
la tasca en líni a evangelitzadora
que es plantegen dues institucions tradicionals: Antoni Domèneeh , del Centre Salesià de Pastoral Juvenil Martí Codolar, parlà de l'ideari d'una escola cris tialla, de les experiències i possibilitats de transmi ssió de la fe als
joves i adolescents en el marc escolar. Salvador Bardulet, rector
de Manlleu, parlà sobre la parròquia. Tot i que aquesta ponèncIa
l'csu Ità polèmica a causa de la
vo lguda ca ricaturització dels mode ls (el dels moviments i el de la
catequesi ), ajudà b as tant a situar
e l problema i e labo rar algunes
concl usions.
Al vespre celebràrem l'eucaristia, que presidí el bisbe de Solsona, Miquel Moncades, encarregat
de l'àmbit de joves per la Conferència episcopal catalana, el qual
ens comunicà la valoració que havien fe t els bisbes de l'Aplec de
l'Esperi t. Cal afegir que cI dia
abans rebérem la visita del Dr.
Masnou , bisbe de Vic, i del Dr.
Deig, bisbe de Menorca, eom també que cI Dr. Pont i Gol arquebi sbe de Tarragona, ens va
adreçar unes paraules de salutació i estímu l e n la nostra tasca.

Tercera jornada

AI deba t d'aquesta jornada arribàrem a alguns aco rds:
- tant la catequesi com els
moviments són necessaris;
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- es tracta de camins pas torals diferen ts, que cal no confonfondre ni barrejar mútuament;
- cal integrar totes dues realitats en un mateix p rojecte d'Es-

glésia, realitzable a tots els nivells (parròquies, arxiprestats,
moviments ... ), el contingut del
qual cal anar elaborant en la
pràctica però que s'ha de situar
en una línia d'Església, més propera el poble i compromesa en
Ics capes populars;
- cal construir una Església
tota ella més evangelitzadora,
més pobra, amb més protagonisme i corresponsabilitat dels laics;
- fer que l'Església parteixi de
la realitat i que la valori a la
llum de la fe per tal de portar els
seus membres cap a l'acció;

-

tant la catequesi com els mo-

viments porten a una lectura
creient de la realitat; hi ha d'ha-

ver, doncs, complementarietat
entre ells i tan t els qui posen
,'accent en un aspecte com en

l'altre han de ser capaços de presentar una fe realment cristiana,

que

uneixi la pregària amb el

compromís, t'espiritualitat amb

l'opció sòcio-política.
Al fmal de les jornades es proposà un índex de q üestions per
al Directori de Pastoral de
J oventut de Catalunya que durant aquest curs elaboraran diferents persones amb missió en

aquest camp (responsables de
moviments, grups, comunitats,
consiliaris ... ).
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Valoració
La valoració general fou positiva, malgrat alguns defectes d'organització deguts al nombre inesperat de participants (els anys
anteriors només havien estat uns
setanta).
Potser alguns assistents quedaren amb la impressió que eren
considerats vàlids tots els estils
pastorals, tots els continguts i toles les !fnies. L'he terogeneïtat de
les persones i de les tasques que
duen a terme podia produir certament aquesta impressió. Amb
tot, penso que la major part dels
assistents feren una reflexió nova,
difícil de realitzar altres anys, sobre un fet que va esdevenint clau
al nostre país i a l'Església: el
desenvolupament de la pastoral
d'adolescents , que cerca el seu
camí, i el fet que per primer cop
els moviments es plantegin globalment d'acollir-la. Ha estat la
primera vegada que la catequesi
i els moviments nous han connectat positivament, per tal de respondre a les noves necessitats,
per ser fidels a la tradició evangelitzadora i transformar l'Església amb un esperit renovador.
Crec que les trobades han estat una bona ajuda per a aquells
que no coneix.ien els objectius ni
els mètodes pastorals dels moviments evangelitzadors ni les persones que hi són implicades; crec
que els han ajuda t a replantejarse seriosament si allò que fan
(grups a les parròquies, als collegis, a la catequesi , e tc.) va se-

guint un cam í coherent amb
aques t nOli projecte d'EsglésIa ,
si es va o rien tant vers la relació
amb e ls altres grups i s i va obrint
perspectives.
Durant tota la convivència es
va respirar una gran joia, amb
mol t bon hum or i companyonia .

Hi ajudaren els à pa ts. l'esbarjo.
les passejades, la projecció del
vídeo sobre l'Aplec de l'Esperit,
la contemplació de les belleses
naturals i la visita a Sta. Maria
de l'Estany. Tots ens acomiadàrem amb ganes de retrobar-nos
en uncs futures jornades.
Joaqu.im M. Cervera i Duran

Girona : aquest estiu passat
la Catequesi en alça

A final s de juliol s'ha clos, al
co Hegi-santuati gironí de Santa
Maria dc l Collell, un Curs d'esti u
per a ca tequistes del Principat i
Ics I lles. Les notes de premsa
parlaven de tres-cents participants . Déu n'hi do! Els comentaris quc hc sentit han estat elogiosos: bona organ it zació, qualitat
de les ponències j comuni cacions, inte rès continuat dels tallers, òptim nivell de participació.
Amb tot, com a cron ista fidel,
no puc deixar d'apuntar alguna
critica, m és que al curset en si
mat eix , al substractc en què es

mou aquesta acció. Les queixes
són en cont ra de l'onada catequètica sense precedents que ens està e nvaint. Hom no acaba de ve ure ben bé a què respon. Hi va haver e l temps de la litú rgia, hi va
haver e l temps de la revisió de
vida, hi va haver e l temps de la
pas lora l popular. Ara és e l temps
de la ca teq uesi. Què vindrà després? IÒs aquesta l'acció que necessita la nostra Esglés ia en cris i,
o és un recurs més per entretenir e l personal?
No c rec que siguin qüestions
balderes. IÒS bo que hi hagi gent
que cregui de veri tat e n la catequesi com a acció d'Església.
Però cal ve tllar pe rquè aquesta
gent no es decanti pe r una altra
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moda, tan bon punt apunti la
c resta.
Semb la que el mal de fons de
la nostra Església catalana és que
no sap ben bé què vol. Que va
fent temps esperant que es dissipin les ombres i que s'aclareixi el
camÍ. La nostra Església catalana
ha de treballar amb agents serenament desanimats i estoicament
acara ts a un cul de sac.
Jo crec que els nostres bisbes
ho ensumen, però no saben qu.ina

estra tègia han de proposar. Algú
em deia que els nostres bisbes
són del darrer que els parla. Em
sembl a una afirmació un xic forta i relativament injusta. Però sí
que hi deu haver alguna cosa en
aques t sen tit. A Girona tenim
aques ta sensació.
Compadeixo els bisbes. En
aques ts moments, pe r res del
món no voldria ser bisbe.
L'Església i les finances

Enmig de l'escàndol de la Banca
Vat icana i de Mons. Marcinkus

-escric en ple estiu- ens arriba
una comunicació del Vicari general , amb data del 20 de juliol,
anunciant l'aprovació de la creació, per part de la Conferència
Episcopal Tarraconense, d'un
Fons Comll l nterdiocesà per a les
diòces is ca talanes (encara en estat
de projecte). Pe r a aques t fi s'institueix una coHecta a totes les esglésies i llocs de culte del Principat per al 21 de novembre proper.
Ja s'adverteix que no s'intenta
només recollir cliners sinó, sobre122

to t, fer prendre consciència als
catòlics que l'Església l'hem de
manten ir entre tots. Però, sense
embuts, als capellans, ens preocupa més l'aspecte pecuniari que no
pas l'aspecte catequètic de la
qües tió.
M'explico. A Girona, des de fa
uns anys, cada parròquia con tribueix a l Fons CIII1IÚ Diocesà amb
una quantitat anua l. Aquest any
1982 caldrà contribuir amb un
14 % dels ingressos bruts del 1981
(arrodoneixo les xifres) . Per excm·
ple: una parròquia concreta que
ha obtingut durant l'a ny 198 1 uns
ingressos bruts ( totals) de 265.568
ples., haurà de contribuir amb
36.146 ptes. (aques ts s6n números
exactes).
Aquesta pa rròquia ha recollit
en coHectes parroquials, durant
l'any 198 1, la Quantitat de 121.000
ptes. ; i 50.000 ptes. en donatius
d iversos. Això fa la quantitat de
171.000 ptes . Les despeses han
esta t de 11 3.000 ptes. Queden
58.000 ptes., a mb les quals la par·
ròquia pal comptar pe r a la seva
imaginació pastoral. Ja em direu
s i es pot tenir ga ire imaginació
tot un any.
Doncs bé; a més a més, ara
se'n s anuncia una altra coBecta
obligatòria anual, a més de la que
ja fem per al Fons Comú Diocesà.
Es t racta de l'esmentada coHecta
per al Fo ns Comú Interdiocesà.
La quantita t d'aquesta coHecta
cald rà resta r·la d'aquestes 58.000
ptes. de què us parlava abans
-cal ser realistes. Ja em direu
què po t fer una parròqui a com
la de l'exemple, a part de tenir

la botiga oberta, precàriament
oberta.
Certament que hi ha parròquies que fan molts més diners.
A Girona hi ha 16 parròquie quc
declaren més de 2 milions; 4 que
declaren més de 3 milions ; 2 que
declaren més de 4 milions. No
n'hi ha cap que declari més cic
S milions. N 'hi ha una vin tena
que declaren més de mig milió
an ual.
Sí, hi ha parròquies que tenen
uns ingressos relativamen t més
saneja ts que la de l'exemple, i
quc poden fer front a les coNectes sense desnivellar el pressupos t i sense minvar en les seves
ac tivitats pastorals. Pe rò n'hi ha
més de dues-cen tes que van fent
la viu-viu. Solidaritat pastoral?
Aques ta és una a ltra hi stòria .
No és pas estrany que hi hagi
molta gent -capellans sobretotque protesti i no acabi de veure
clar aq ue tes mesures. Almenys
fin e; que no es plantegi una autèntica solidaritat pastoral. O almenys fin que no es faci una planificaci6 econòm ico-pastoraI amb
cara i ull s" Però això, dc moment,
és una au tèntica utopia . D'aquí
ve l'escepticisme i la indign ació.
Si a a ixò afegu iu la quan titat
fabul osa de mi lers de mil ions que
re mena la Gerè ncia de l'Episcopat
Espanyol a Madrid, les derrames copioses que van a parar a
1:1 butxaca de certes Com issions
Episcopals, la Casa de l'Església
que s'acaba d'inaugurar a Madrid,
la compra majoritària , per part
de la Conferència Episcopal E spanyola, de les accions dc l'Edito-

ria l Católica (diari . Ya_ • Ecclesia _, BAC ... ), i les desp~scs que
hom preveu a l'hora de crear la
grall Universita t Catòlica de l'Església espanyola ... llavors no ealdrà explicar amb gaire mots la
indignació creixent de centenars
i de milers de capellane ts de base.
r la perplexital de milers i dotzenes de milers de ca tòlics espanyo ls, que no saben a qui paguen
i pcr què paguen .
Però tornem a Girona, i advertim del ma lestar que s'està congriant. Un malestar inútil i eixorc,
puix hom no acaba de veure realitat s pastor"a ls que justifiquin
aques ts plantejaments econòm ics .

El futur govern de la diòcesi
El nostre Bi sbe acaba de prorrogar, per temps inde finit, el mandat de ls Vicaris ge nerals. Diu que,
més cndavant, procedirà a la designació. Es molt fàci l que, quan
s urti QUADERNS DE PASTORAL - l'e tern problema dels croni stes, que hem d'escriure d'una
I"ealitat immediata que apare ixerà en lletres d'impremta uns
quant s mesos després-, la cosa
ja estigui decidida. Però també és
possible que encara no ho estigui.
E l mandat d'ambdós Vicaris
genclC\ls finia a primers de juliol;
havien estat designats l'any 1977.
En aq ucsta data , l'un d'clls ja
duia tres anys de mandat. Això
vo l dir que l'un ha exercit durant
vuit anys, i l'altre durant cinc
anys.
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A mitjan ma ig, el nostre Bisbe
adreçava a tots els catòlics gironins una carta pública, a través de
les pàgines del Full Parroquial.
En ella deia que havia decidit
ampliar el Consell episcopal de
manera que, en aquesta nova etapa, quedaria format per : els Vicaris generals, els Vicaris episcopals
de Zona - una modificació notable, puix fins aquest moment
havíem funcionat sense Vicaris
episcopals de Zona- i tres Delega ts ep iscopals que el Bisbe cridarà expressament.
Donat que a la Diòcesi hi ha
quatre Zones pastorals i que no
és previsible que el nombre augmenti o disminueixi; donat que,
tot i els rumors i alguns comentaris públics, és més factib le que
con tinuïn dos Vicaris general s en

lloc d'un; atès el nomb re de tres
Delegats episcopals, sense especificar més.. l'Equip futur de Govern diocesà quedarà format pel
Bisbe i nou persones més. Sembla que aquestes persones seran
tots capellans, tot i que s'havia
especu lat sobre la creació d'un

Delegat episcopal d'Economia
laic.
En l'esmentada carta pública,
el Bisbe demana que li suggereixin noms de capellans per a Vicaris generals, i dibuixa les con·
dicions que han de tenir aquestes

persones per a esdevenir candidats. L'un ha de ser competent en
dret; l'altre, un home coneixedor
del món present i del missatge
cristià que l'Església ha d'anunciar (la cita és textual). I convé
que ambdós siguin persones amb
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mentalitat conciliar, amb capacitat de treballar en coHaboració,
obert~ a un pluralisme legítim, i
a p tes per a impulsar la pastoral
diocesana a.mb veritable esperit
de servei al poble de Déu (la cita
continua essent textual).
Diu el Bi sbe que li faci n arribar noms, posant com a termini
la data de la primera setmana del
més de juny. Abans, però, s'havia
guardat un roc a la faix a. Deia
que, en aq ues t afer de l'elecció,
ca l conjugal' aquests factors: la
participació, la discreció i la llibertat del Bisbe, que és el que,
en darrer terme, ha d'e legir (referència a. una teologia i pra.xi
ecles ial amb què a tothom [a por
de retopar).
La crida havia esta t adreçada a
IOls els preve res, religiosos i laics
interessa ts en la vida de la nostra Església.
Jo no sé si hi ha hagut ga ire
persones interessades en la vida
de la nostra Església. Hi ha rumors que diuen que el Bisbe ha
rebut poques aportacions voluntàries. Entre parèntesi, di l-é que
crec que caldria que el Bisbe informés sobre aques t punt, tant si
ha rebut moltes aportacions com
si n'ha rebut poques. Tant en Ull
cas com en l'altre, la informació
realista fa bé.
Altres rumors diuen que el Bisbe no sap què fer; que es troba
e ntre l'espasa i la paret d'haver
de decidir i d'adonar-se que té
molts capellans que se n'han allunyat.
Què en sortirà de tot això?
Més rumors d iuen que ha fet

una consulta a ls arxipres tos i que
no se n'ha sortit; que no n'ha tret
l'a igua clara. I que algunes persones s ignificades li han aconsellat
que , en el futur, en lloc de amb
dos Vicaris generals, governi amb
un de sol.
Què sortirà de tot això?
Potser us podré donar la solució
e n ulla postdata, si és que aquest
número triga molt a sortir.
Però, s igui com sigui, una cosa
hi ha clara : aquest temps que vivim no és temps per a fi1i granes
pastorals. Els nostres efectius són
faves comptades. Els capell ans
que restem ja passem de les eufòrics postconciliars; ens hem pela t e l nas massa vegades; es tem
a veure venir.
Jo crec que tots, en c I fons del
co r, guardem un bri d'esperança
d'un canvi futur en profunditat,
tot i que aq uest canvi resulta
molt problemàtic.
Pc rò l'es perança hi és. Cada dia
esdevé més minsa; però hi és. l
ara no parl o d'espe rança escatol ò~ i c, . Pa rlo de la possibilitat
QUC', e n un futur no gaire llun yà,
J'es tructUl-a de l'Església faci un
tomb.

El conflicte de 1'" Escola
de l'Esplai »
A les portes de l'estiu ha esclatat un co nflicte, de petites dimens ions , pe rò que, a la meva manera de vcure, és co m una bo mba
de re llotgeria, d'efec tes re tardats.
E l conOic te ha tingu t lloc a
l'Escola de l'Esplai. L'Escola de

l'Es plai és una institució diocesana depenent del MIJAC i del Servei de Colònies de Vacances i Casals d'Es tiu i, indirectament, de
Càrilas diocesana, que és l'entita t
promotora del Servei de Colònies
de Vacances i Casals d'Estiu; promotora o coordinadora, d'això no
n'es tic ben segur.
El Patronat de l' Escola de l'Esplai va desautoritzar la Directora
de l' Escola. Va forçar la seva dimissió. En solidaritat amb ella ,
tol l'Equip executiu va presentar
també la dimi ssió.
Han circulat versions diverses i
contradi ctòries. Le s espases resten en lairades. Hi ha malestar i
enrrontaments inútil s . Una vi s ió
de npass ionada dels fe ts duu a
cons iderar que el Patronat tenia
tot ci dret a prendre una aital
mesura. Però que e l procediment
no ha estat correcte.
Hi ha coses que cal pensar
dues vegades, i millor tres, abans
d'executa r·les. Fets com aquest
enrareixen el món diocesà de les
ac tivitats infantils i juvenils. I , en
aques ts mo ments , no estem per a
lu xes semb lants.
Hi ha un punt fosc de la histOria que molts voldríem que s'aclarís. Quin paper hi ha jugat l'autoritat diocesana? Perquè sembla
que, en un conflicte d'aquest gènere, l'auto ritat diocesana hi té
alguna cosa a dir. l , de moment
(prime rs d'agost), encara no ha
dit res, almenys d'una manera públi ca i o ficial. En qualsevol entita t seriosa ja hauri e n rodat caps:
hi hauria hagut subs titucions i
explicac ions. Però es veu que l'Es125

glés ia mena una altra marxa. La
del «laisse'l. !aire, laissez passen.?

Jo c rec que hi ha moments en
què ha de sortir el geni . Cada vegada que passa una cosa sembl ant, la gent es pregunta amb
crispació on és l'autoritat.
Dé u vul gui qu e no arribi mai
ci moment en què ja no ho preguntem.

Consideracio ns final s
He de tectat en molts companys
capell ans un neguit sord i, en cer-

ta manera, angoixat. Es tracta de
la necess itat de comunicar-sc. Jo
diria que to ts plegats hem aguantat com hem pogut el xàfec de la
secularització galopant i de les
fru stracions pastorals. Hem refl exionat; hem reflexionat molt, a
més de patir. I ara ens trobem
sols i desguarnits enmi g de la ¡ndife rència ambiental, xops de pessimisme i d'insegure ta t.
Però hi ha un ll igam comú: el
sent it d'Església diocesana. I
aquesta Esglé sia diocesana no fa
pas massa pe r ajudar-nos a compartir aquests neguits pe rsonals i
pas torals.
Crec que seria molt necessari
que el govern de l'Església diocesana ens facili tés unes plataformcs àmplies de comunicació. La
intuïció dc la Jo rnada Diocesanll
de Pastoral (la petició de manteni r l'Església diocesana en assemblea permane nt) crec que detectava una necessitat de primer
ordre.
El que tots comencem a tenir
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cla r és que no es pot fer de capellà cadascú tot sol, al marge de
l'Església diocesana. l que teni m
recels contra aquesta Església; recels que cal vèncer, certament ,
però que hi són.
E ns han d 'ajudar. Respectant
amb delicadesa les manies de cada
un , però deixant-nos parlar i facilitant-nos ca mins amplis de parti ci pació . Per a això cal tenir dues
o tres idees clares, i dur-les a la
pràctica. Em refe reixo a l'autoritat diocesana.
r. com sempre , la serp d'estiu .
Comença a córrer la veu que hi
ha a punt una gran roda de nomenaments eclesiàs tics . Quan aro
riba això, jo penso que la gent ha
de tenir moltes ganes de canviar.

Postdata: nous vicaris generals
Avui , dia vuit de se tembre de
1982, qua n faltave n dos minuts
per un quart d'onze del matí, hem
sortit de dub tes. Els eurQ-Canonges de nova creació i els curials
en safareig permanent j a poden
esta r tranquils. Els dos nous Vicari s generals han professat -en
lIatí- la [e de l'Església, i han
promès -«coram episcopo_ fi·
delitat al seu càrrec, a mb l'ajuda
de Déu; tot plega t en un cl ima fa·
miliar, no mancat d'a lguns tocs
d'humor, cosa que a to ts ens fa
falta un a mica. Jo n'he esta t testim oni presencial.
Continua com a Vicari gene ral
de Cúria Mn . Xavier Xutglà; i
Mn . Esteve Andreu és el nou Vi-

cari general de Pastora l. Mn. Esleve Andreu era, fins ara, Delegat episcopal de Càri tas Diocesana i Secre tari de la Vicaria de

Pas toral.
El Sr. Bisbe ha agraït a Mn .
Joan Busquets. Vicari general sortint, els serveis prestats i la seva
dedicació a la tasca. S'ho mereixia; estic segur que tots els presen lS ho pensàvem.
També el Sr. Bisbe ens ha fet
unes precisions sobre un tema
d'actu alita t; preci sions que
estic autoritzat a revelar.

no

Ah! Una altra cosa! Aquests

dies han sortit a la premsa gironina unes declaracions del nostre
Bisbe, que afec ten la visita del
Papa a Espanya i la flamant erecció de l'Opus Dei en prelatura persona l.

M'acomiado ja. Un ben sentit :
Per molts anys! (cinc) als nous Vicaris generals. I ara a p rojectar
el futur amb iHusi6 i amb aquell
esperit de renovació que espera
una bona part de la clerecia i del
laïcat diocesà; d'una bona part de
l'Església diocesana.
¿ O potser això ho haig de dir
en una altra cròn ica?
Quim Pla

Des de la Terra f erma
El te mps d'estiu no és massa
ric en notícies ni en felS re llevants. Les vacances són un stop
i un trencament d'acti vitats exa-

gerals. Això no obstant, aquestes
vacances han estat per a les nostres terres un temps, diguem-ne.
de troba lles, de fets que poden
canv iar la ima tge i la vida del bis-

bal. Atès, però, que el meu ofici
no és ci de futuròleg, no e m vu ll
aventurar

a

pronostica r

quins

vents bufaran o cap a on giraran
o c.:'1.p a quin indret fara n g irar.
En canvi, sí que deixaré constància d'unes quantes realitats.

Nous Vicaris generals
A l'altra crònica deia que s'csperava el nomenamen t dels vica-

ris generals . Doncs, ja ha sortit.
Mn . Josep Pallarol continua com
a vicari general de Cúria o afers
administratius i M n. Josep L1 a-

nas Forradel1as ha estat nomenat
vicari general de Pastoral, com a

substitut de Mn . Mà ri us Rodrigo,
canonge, que ha portal aquesta
càrrega ga irebé durant tretze
anys. Penso que no és atrevit dir

que la pastoral del bisbat de Lleida és tributària de l'acció i el
pensament de Mn. Màrius, el qual
juntament amb el bisbe -<¡ue
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aviat farà ca to rze an ys que és entre nosa ltres i del qual el fins ara
vicari de pastoral ha estat fid el i
íntim coHaborador- ha configu·
rat la imatge diocesana actua l.
A part del bisbe, que és català,
el s qu i de te ne n els altres quatre
càrrecs més importants de l bisbat són de l'Aragó : e ls dos vica·
ris generals, el provisor i et canceller·secretari ge nera l de l bisbal.
Els supe riors de l Seminari són
cata lans.

Nous rectors a Lleida
Feia te mps que Lleida no sen·
tia una sotragada tan forta a causa de nomenamen ts parroquials.
Hi ha hagut canv is a Sant Llo·
renç, la Sagrada Família, ost I"a
Senyora del Carme i Sant Martí.
I també a Fraga. Aquestes quatre
parròquies de Lleida són de Ics
que en altres èpoques -i també
l'any 1982, disset anys des prés del
Vaticà II- eren dites de term i·
ni. Els nomenamen ts no per espera ts han estat menys comentats. I!s clar que la his tòria , la
història de l'Església, tindrà la
darrera paraula.
Ordenacions sacerdotals
Sota e l signe de l'esperança cI
bisbat vo l viure aques ta tardor
l'orde nació sacel'dota l de dos dia·
ques. Aquestes dues ordenacions
sembla que trenquin el malefici
aparent que pesa sobre Lleida,
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o n fa dos anys que no hi ha hagut
cap ordenació i fins gai rebé d'a·
quí a dos anys no tornarà a haver-n'hi ca p.
Vint·i·cinc anys de colònies
Avui no se'ns fa es tran y parl ar
de colònies i treballar en aquest
camp, en canvi vint-i-cinc anys
enrera era diferent, no hi havia
res d'això. Gràcies que un bon dia
uns mossens i un grup de nois ¡
noies van començar, a Lle ida tenim colònies. Els llocs d'arrenca·
da foren Ullde molin s, c i Mo nt·
sant i l'erm ita de San t Antoni,
amb el seu sol i la seva ombra.
En l'actualitat cls llocs dc colònies i e ls torns que s'orga nitze n
són nombrosos.
El Se rve i de Colònies d ' Es tiu,
afecte a Càritas, està preparant
un seguit d'actes commemoratius
del XXVè aniversari. Sembla que
el més vistós serà una gl-a n acampada, projectada cap a la riba del
Segre, en què participara n tots
e ls grups, moviments, pan-òquies
i els qui organitzen colòn ies o treballen en l'educació en ci temps
lliure.
Celebrarem que fa vint-i-ci nc
anys que es va comença r, és cert,
però sobreto t celebrarem que fa
vint-i-cinc anys que es fan co lònies, que es realitza un servei Que
és de veritat un instrument desve tllador i educador de la fe, que
és expressió ne ta dc la volu ntnl
cie l'Església de servir els nens,
els joves i les famíli es, el qual

demana del bisba t lIna pas toral
de conjunt molt realista. El scgu iment de les noves generacions
és una cosa molt enriq uidora.

El Consell presbiteral

El s darrers dies d'agos t, al scminari d'estiu de Vilaller, a l pa·
rat ge de l'ermita de la Verge de
Riupedrós, vora les aigües del Ribagorça, s'ha celebrat la reunió
d'es tiu del Consell presbiteral. La
primera finalitat de la reunió e ra
l'estudi d'una ponència sobre
. Pasto ral de preadolescents, ado·
lescents i joves i la Confirmació »,
que servirà d'eix de la futura acció de la pastoral diocesa na en
aques t camp. En aques t mamen t

no sé més coses del Consell. Tan·
m a teix, puc informar que l 'ordre

de l dia preveu que e s tractaran

ass umptes de tipus intc lïl de cara
a la re novació de l Con sell , ja que,
e n acabar-se e l periode estable rt.
hi haurà eleccions per a la renovació de la meitat dels consell ers.

Més notícies

La Fraternitat Cristiana de Minusvàlids treballa fort e n la campanya de mentalització i sensibilització a favo r dels drets i la promoc ió dels minusvà lids i per ll ur
inserció e n la socie ta t i llur presència a mb persona litat a l'Església. Com a acció més directa, tam-

bé s'ha organitzat aquest estiu la
Colònia de la Verge de Riupedrós,
que ha tingut èxit gràcies a la
col'laboració de molta gen t. Recordem que per Pasqua va haver-hi una peregrinació de minusvàlids a Roma, a veure e l Sant
Pare, el qua l els tingué delicadeses es pecials. Tamb é info rmem
de la bona resposta que està tenint la convocatòria del Concurs
literari .
L'es peri t mi ssioner de la diò'
cesi ha reviscolat arran de la vinguda a Lleida a l llarg de l'es tiu
de cinc dels capellans lle idatans
que treballen a Cali (Colòmbia)
i d'altres missioners i mi ssioneres religiosos.
L'enquesta sobre l'assistència a
la missa dominical va endavan t.
El primer pas segons les dades
recollides és significatiu. El bisbat de Lleida compta amb una
població d'uns 250.000 ha bitants,
uns 237.000 dels quals te nen el
deure del prece pte dominical. Se·
gons e l recompte previ , entre el
dissabte i el diumenge van a missa unes 41.000 persones, el 19,4 %.
D'aquesta xifra de practicants, el
66,87 % són dones i el 33, 13 %
són homes. Més endavant sabrem
el nombre i el percentatge de
nois, no ies, e tc.
Amb el desig que els aires siguin bons per a tots en el començ del nou cu rs, una salutació
per a tots.
Jaume M on taña
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Crònica d'Urgell
El bisbe Martí en el
Vè. Simposi de bisbes d'Europa
El nos tre Bi sbe J oan la set ma·
na del 4 al 8 d 'octubre ha estat
a Roma participant en el V'. Simo
posi de Bisbes d'Europa. Amb altres bisbes fou elegit per la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola per
a representar l'episcopat espanyol en el Simposi.
Els pobles s'han d'estudiar
dins de la xarxa de relacions que
configuren la seva naturalesa.
Avui més que mai hi ha fenòmens que ult rapassen les fron teres polítiques i les divisions fixades per l'admi nistració.
Aquest fet, avalat sobretot pel
turi sme, les migracions i els
mitjans de comunicació, també
té importan ts conseqüències per
a l'home creien t i per al miss io-

ner. Europa està profundament
dividida e ntre l'es t i l'oest. J:.s un
co ntinent de dos grans blocs armats. Hi ha importants diferències socials i culturals entre el
nord i el sud. J:.s la creu de la divisió europea. En l'aspecte religiós hi ha la presència de catòlics, ortodoxos i protestants. No
tots els europeus tenen la llibertat suficient per a respondre a
la Paraula de Déu. Per damunt
d'aquesta situació històrica hom
coneix una Europa unida per la
his tòria i per uns valors cristians
comuns.
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Els bisbes són els primers responsables de l'evangelització d'aquests pobles i són cridats? ser
fermen t d'un itat i de comumó en
la fe. El bisbe no és solament el
responsable de l'evangeli tzació
de la seva diòcesi , si nó que, amb
el coHegi episcopal, participa de
la missió universal de l'Església
i comparteix aquesta responsabilitat. A t ravés de la comunitat
diocesana està vinculat a l'Església universal. Per això la responsabilitat local i universal, coHegiada amb els allres bisbes, són
dues cares d'un sol i únic ministeri.

El 18 de novembre de 1965 tingué lloc una trobada dels presidents de 13 Confe rències episcopals europees. Conscients de la
importància pastoral d'aquests
e ncontres , nomenaren una comissió de sis delegats i un secretariat, responsables d'endegar i
coordinar la coHaboració entre
les Confe rè ncies episcopals d'Europa. Així s'iniciava la història
dels ci nc simposis fins ara celebrats: 1967 , Noordwijkerhout ,
Països Baixos; 1969, Caire, Suïssa; 1971, 1979 i 1982, Roma. L'organi sme responsable d'aquests
encontres és el Consell de les
Conferències episcopals europees,
creat l'any 1971. El CCEE és l'exercici de la coHegialitat dels bisbes
d ' Europa.
El Simposi que acaben de celebrar els bisbes ha estudiat el tema de l'<< Evangelització d 'Euro-

pa » i ha esta t la pri mera vegad a
qu e hi han esta t presents gairebé
tots el s Pres idents de les Con fe·
rè ncies episcopals europees .

U'gellia - IV !
E n princ ipi e ra un projecte
senzill, sen se ga ires pre tension s.
Corn les coses del món rural. Ara
ja és una res pectable realitat.
Com la pe tita llavor_
Urgellia és una obra de quatre
volums que reculle n documentació i història de les comarques
que configuren la Cata lunya vella . El dia 15 de novembre de
1977 era constituïda oficialment
la Societat Cultural UrgeHitana.
AI cap d'un any era ja d istriblÜt
el primer volum d'U rgellia, ò rgan
d'expressió de l'esmentada societa t. A tra vés de les seves pàgines
dóna a conèixer la història, la
cultura i l'art de les comarques
del bisba t d'Urgell. Socie ta t Cultu ra l Urge¡'¡itana ha fet un recull
dels temes a publicar , els ha seleccio nat i ha busca t la col·laboració d'ex imi s es tudiosos i especiali stes en les dife rents matè ries.
Urge llia ha recollit ta mbé en les
seves pàgines es tudis monogràfi cs
sobre aspectes de la hjstò ria o
l'art de les comarques d'Urgell.
El P. Ceb r ià Bar aut, benedi ctí de
Mon tserra t i muntanyès de la vall
de Cabó, és l'ànima i el coordinador de la publicació,
Recentment acaba d'ésser publi cat e l quart volum . El P . Ce-

brià conti nua la publicació de documents de l'Arxiu capitular de
La Seu d'Urgell. Són gairebé
dues-centes pàg ines dedi cades a
la presentació i tran scripció de
documents dels anys 1010-1035.
Els es peciali stes i tots els que
senten interès per conè ixer amb
profunditat la his tòria de Catalu nya troben en U rgellia una valuosa font d'estudi i documentac ió. Es trac ta d'una obra que ella
sola dóna prestigi a una biblioteca.

Festival de Música
Vet ací una altra realitat, valuosa apo rtació al camp de la mús ica i que ha assolit fruits extraordinaris en la comarca de l'Alt
Urgell. Durant la primera quinze na d'agos t h a tingut lloc a La
Seu d'Urgell ei VII'. Festival de
Música Brud ieu. Enguany ha estat organitza t pel Centre d'Ini ciatives i Turisme, amb gran va rieta t en el programa: òpera, orques tres, soli stes, corals i balle t.
Cal remarcar l'ac tuació de l'O rques tra de Ca mbra d'Israel. L'ànima d'aquests fes tivals és Mn. Albert Vi ves, organis ta de la catedral.
Joan Brudieu és un cèlebre
compositor, d'origen francès, que
residí a la Seu d'Urgell. Des del
1539 al 1588 fou m estre de capella de la ca tedral. La seva millor
obra SÓn els Madrigals.
Antoni Mirabet
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CORRESPONSALS D'AQUEST NÚMERO:
Joaquim Cervera

(vl ce-delegat de la Delegació diocesana de
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