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LES LLiÇONS DE CARDIJN
Aquest número de QUADERNS DE PASTORAL vol
liOm e/1(iljar Joseplz Cardijn i deixar leslimoni del solc
que va obrir ell la llostra Església; en el qual ens ins·

crivim.
Cardij" va prendre consciència, ben aviat, de la profUl1da influència que el seu medi exercia sobre la fe
d'aquells noiets així que deixaven l'escola i entraven
li

la fàbrica. Tamb é nosallres creiem en la profunda re-

lació que hi ha entre la fe ,- la vida, i no només e lt
les seves dimel1sions personals: també les coHeclives i
estructurals.
Cardijn va prerldre's seriosament la inc redulitat, la
1

descreença. d el medi obrer. També nosaltres volem
prendre'ns seriosament la in credulitat, la descreença, d e
molts dels nos tres ambients socials i del nostre àmbit
cultural.
Cardijn va plantejar una pastoral missionera, és a
dir, evangelitzadora: no era qüestió de separar i aïllar
per tal de conservar, a la defensiva, sinó de posar en
relació dialèctica, int erpef1adora - des de dins- la fe
i la vida. També nosaltres optem per una pastoral miss ionera que no tingui por d'i1'lterpeHar la vida des de
la fe i la fe li tot el que s'hi relaciona) des de la vida.
Cardijn va esta r pro fundam ent co nvençut que els
apòstols dels obrers són els obrers. També nosaltres
optem per una pastoral d'encarnació: és des de dins,
a 1ra vés de la co munió humana, com passa la paraula
de la fe.
Cardijn va confia r en els joves obrers: la JOC és
un moviment de joves obrers, per a joves obrers, co nstruït pels nwteixos joves obrers. També nosaltres c reiem
en una pastoral activa en què el Poble de Déu no és
sub jecte passiu, sin6 actiu i co rresponsa ble en la construcció de l'Església.
Cardijn va dedicar-se a la formació de militants:
nois i noies que integrin profundament la fe en la seva vida. També Ilosallres creiem en una Església edificada sobre la te dels seus membres, una fe personalmeni assumida i contrastada amb la vida.
Cardijn va elabo rar una pedagogia de petits grups
i va ajudar a donar ulles dimensions humanes, familiars,
a la comunitat creieut. També nosaltres c reiem que la
fe es viu i s'alim enta en grups de talla humana, que
permetin la presència acti va, l'ex pressi6 dels propis
problemes, la interco municació en profuuditat .
Cardijn va crear un ampli moviment d'E sglési1l que
n.o anava a remolc de cap projecte temporal o civil determinat, ni donava consignes d'ac tuació, i que no fe ia,
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dorlcs, la competència frontal a ca p projecte d'organització social: a ca p sindicat, li cap escola, a cap partit.
També nosaltres creiem en WJQ Església de vastes proporcions, acollidora dels petits grups i construïda sobre comunitats de fe i no pas sobre ambígües institu-

cions cris tianes -escola, partit, sindical- ni sobre ambígües pression s institucionals damunt la vida social
i politica .
Este rn convençuts que aquestes gra ns intuïcions de
Cardijn con tinu en vàlides avui. Però també som cons-

cients que cert s sectors influents de l'Església les afirmen m és de paraula que no pas de fet. Per això les
expressem en el PORTIC d'aquest número com una
professió de les nostres conviccio ns i els nOllres compromisos pastora ls.
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CARDIJN I L'EVANGELITZACIO
DEL MON OBRER A CATALUNYA
JOSEP M . TOTOSAUS

L'a ny passat es van com plir cen l anys del naixement d'tUl profeta dels temps moderns: Josep" Ca rdijn. Amb aquest motiu, els
r1'lOvimenls apostòlics obrers, a Catalunya com arreu, van homenatjar aquell que és realmeu! el seu pare.
També QUADE R NS DE PASTORAL ve a sumar-s'hi amb aquest
número, que hem preparat amb iNu sió i que ara oferim als nostres lec tors. Ens hem beneficiat dels materials de l'acte d 'ho m e-

natge que el 19 de novembre passat la JOC i la JOBA C varen organitzar al V erdum. T enen aquest origen, concretam ent, els textos
d e Josep Fernàndel., Josep Hor tet, Enlestina Ródenas, Josep
Ma ria Rovira Beltoso, i Maribel Viedma . Des d'aq uí en deixem
constància ag raïda.
J. Un primer article _Vida
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acció de loseph Cardijn.-,

preparat per Mil. Jose p Hort et, vicari episcopa l, const itueix una
bona semblança, que va seguint el fil d e la vida de Cardi;n, com entant -lo amb paraules d'el1 mareix.
2. S egueixen unes taules cronològiques que han estat preparades per la nos tra Reda cció.
3. Els articles que véne'1 després volen ser un recorregut, naturalm e nt parcial, so bre la influèl1cia de Cardijn a Catalunya:
a) Jo se p M. Totosaus ressegueix els primers pa ssos de la JOC
a Catalunya a cava ll de la guerra civil;
b) set tes tim onis cobreixel1 l'es pai que va de 1945 a avui mateix: són escrits per altres rants tes timonis i protagonistes: Mercè Arriau, Lleonard Ramiret, Em esrina R ódenas, Josep Farràs, Rafa el Hinojosa, Jo rdi Ber tran, i Maribel Viedma;
el Salvador Bardt/Ier, antic consiliari de la JOC d e la zona de
Catalun ya i Balears, asse nyala quatre de les fecundes intuïcions
d e Cardi¡ll, en un tex t que reproduïrn de «El Nus» (revista int erna que publica la fed eració d'Osona i el Ripol1ès; novembre de
1982), i Mn. Josep Maria Rovira Bel1oso subrat/la cinc punts en
què conflueixen l'ex periència dels moviments obrers i la refl exió
reològica actual;
d) aquest apartat s'acaba amb un tex t de Gaietà de Casacuberta, actual cons iliari nacional de fa JOC a Catalunya, «Homenatge d'un cons iliari », i amb un altre que va llegir Jo se p Fernàndez,
dirige nt de la JOBAC, en nom de la JOBA C i d e la JOC, i que recuU
les gral1 s /inies d'aquests dos moviments evange litzadors de joves
obrers.
4. A la secció TEXTOS pu bliquem una ca rta que Mn. Pere
Tarrés escrivia des de Núria, l'agos r de 1948, a unes noies de
Sarriil, i que ens evoca - amb la m entalitat i el llenguatge propis
de l'època i d el seu aulOr- la JOC d'aquells anys. Doncs bé, és
bo de saber que a la publicació «Frutos y e nse ñan la s~ que l'octubre de 1950, dos mesos i mig després de la seva mort, li dedicaven co m a homenat ge e ls ce ntres d'Acció Catòlica femenina d e
Sarrià i les seves obres socials, aquesta ca rta de Tarrés hi és reproduïda, però havent-ne amputat pudo rosament les referències
a la JOC, als ¡Deis tes i al ¡ocisme: ére'm a la JOC de la clandes tinitat tole rada!

5. A 10 secció QU ESTlONS publiquem dos textos que fan re5

ferència a l'evangelització:

« A ctil1.~d s

pastorals da vant una nova

situació. són unes refl exions preparades per la . Unió sacerdotal
de Barcelona» i recollides a la seva circular interna del mes de
gener. . Sobre l'eva ngelit zació. són unes notes presentades per
Raimon Ribera en U/Ta t robada del . Moviment cristi1l de professionals. i recollides en el S eti . Missatge. del mes de febrer .
6. Només cal afegir-hi els 4 VENTS per a completar el contingl/l d'aq uest mímero que el lector té a les mans.
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VIDA I ACCIO
DE JOSEPH CARDIJN
JOSEP HORTET

Vocació ( 1822·1 906)
El 13 de lIovembre de 1882 neix Cardijn a la zona ind us trial de
Braballt (pa ís flamellc, B èlgica), OIL radica tamb é Brussefl es. El

pare té una bot iga d e carbó i la mare,

Lm

petit bar; cap de ls dos

no sap l/egir.
Als 15 (III)'S ( 1897) demana e/llrar al Semina r i. Estudis.
Als 21 all)'s (1903) mor el seu pare.
H auria d'escriure tot un lli bre per a recordar el meu descobri·

me nt de l p.-oblema obrer, sobretot el dels joves. Jo e n lloc d'anar
a la fàbrica com els meus companys de l'escola va ig poder anar
al Seminari i ar ribar a ser sace rdo t. Però evidentment no podia
oblidar·los. Durant les meves vacances a casa e'n parlava diària·
ment, els ve ia passar en grup a l matí i a la tarda anant cap a la
fe ina. A fi de descobri r d 'una manera viva llur abandó i degradació, vajg recó rrer les regions industrials del país. Quan va morir el meu pare, l'any 1903, a l seu llit de mort vaig fer el jura.
ment que hav ia de decid ir tota la meva vida, consagrant-la a la
sa lvació de la joventut de la classe obrera (Laics en primera U·
nia, pròleg).

Primers temps de capellà ( 1906-1912)
Als 24 anys ( 1906) és ordel/al sacerdot ; fa eS ludis socials a Lo·
vaina.
D el 1907 al 1911 fa de professor d 'Humanitals en un collegi
diocesà. En aquesta tasca segueix la pedagogia activa i busca la

relació personal. Apro fita els es tudis per a viatjar i te nir contact es
amb el m ed i obrer d'Euro pa i es tu dia r la condició de la jovent ut
ob rera .

Cal tenir la decis ió deguda per a pensar e n els mè todes veri-
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tables de massa. Els proced imen ts llibrescs, purament inteHectuals,
són inoperants, com tampoc no ens podem deixar iHusionar per
les manifestacio ns mass ives ni lim itar·nos a una acció superficial .
exterior, que es pot manifestar a través de la rà dio, la premsa, el
cinema, o bé mitjançant moviments polítics i socials, O bé amb
iniciatives d'ordre cultural o merament recreatiu.

Els mitjans coHectius no han de ser desde nya ts però sí ultrapassats am b contactes més pe netrants, més personals, que només
es poden donar a la vida diària, als medis habituals de la massa
obrera, la família, el Ireball, el conj unt de les re lacions ordinàries
(Laics ell primera línia, p . 49).

Treball amb nois

noies del món obrer (1912-1922)

Als 30 anys ( 1912) com ença el treball de base i posa els fona -

ments del movim ellt jocis ta. Va de vica ri al barri obrer de Laeke n
( BrusseHes).

Tenia tren ta anys quan vaig come nçar la rea lització del meu
projec te a mb un jove treballador. Durant tretze a nys vaig haver
de tornar a començar a mb altres joves treballado rs . Jo sempre he
recalcat això: comença de nou , torna a començar sempre (1949,
a Comillas).
Aneu a un barri. No hi trobareu mai un jove sol; sempre són
dos, tres, quatre, i entre ells hi ha un petit cap de grup, un pe ti t
militant natural. A partir d'aquests mititanls naturals, hem de
formar militant s mi ssione rs . Els mi litants obrers no es formen
mitjançant lliçons o simplement se rmons, sinó donant·Jos respon·
sabilitats (Comillas).
Els qui pensen que la JOC és obra de Cardijn no ho han en tès
bé. La JOC és fonamenta lme nt l'obra de la mateixa joventut treballadora. Exac ta men t com ho volia Cardijn. Però Cardijn és l'home que s'ha guanya t la seva confiança (Ba rlolo Pérez, president
de la JOC , 1962).
Als 32 anys (1914 ) veu la guerra. La resist~ ncia con tra l'invasor alemany (homilia, carta de pro t esta) el porta a la presó (desem bre de 1916), on passa se t mesos.

La ceHa d'un pres no és mai buida; l'omplen totes les visions
d'ideal que constitueixen la vida de la seva vida i la imatge del
qual el persegue ix ( ... ) Allò que fa suportable l'estada a la presó
10

és e l des ig apass iona t, l'esperança ardent que demà e t podràs tornar a cenyir e l cabestre; qu e podràs tornar a la tasca amb mil
vegades més d'entusiasme que ahir, amb una convicció més profunda i una fermesa més decidida. La separació esperona el desig
fins a l'exaspe ració; e l sofriment forja el valor con tra els obstacles i les difi cult ats (La vida d'u l1 pioner , p. 54).
El 1915 és nomenat direct o r de les obres socials de la regió de
BrusseNes, 011 treba lla per l'autol1omia de l es organit zacions obre-

res i la formació de res ponsables obrers en el sindicalisme, el cooperati vism e i les mutualitats.
Anave n a robar-nos la inde pendè nc ia i l'autonomia de les nosorgani tzacions. Pe r això preferírem ficar-nos en un a cova abans
d 'accepta r una tutela deshonrosa, i de deixar la llibertat dels nostres sind icats a ma ns d'un s polítics. A la fi som lliures! (La vida
d'ul1 piol1er, p . 6 1).
t res

El 1919, SO la el nom de «jove1'llut s indicalista », comença el
viment de joventu t obrera. Tonnel n'és el president.
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Des del I;,wl de 1919 fil1s a la primavera de 1920 Cardijll ha de
t er repòs absolut a l'hospital militar de Calmes.

Em sento tan es trany a qu í ! Vai g néixer pe r a treballar, i em
fa pa tir això de no tenir res per a fer! Amic meu, malgrat el bon
te mps i e ls pai satges magnífi cs , la cosa no marxa. El cor no està
aquí, i per tant. . M'ofego veie nt aq ues ts rics, aques ts mandrosos,
aquests incon scien ts ... La sang em buJ1 a les venes quan em topo
amb ells i penso en els tuberculosos dissortats que ningú no aconsegueix coHocar. .
Mai nin gú no sabrà com he estimat el Moviment, a mb quina
passió m'hi he consagrat, com he des itja t fer-lo bonic, gran i indepe ndent. Com m'han fet pa tir certes taques ! Comprendràs aleshores com sofriria si l'ha gués de deixar. La classe obrera és com
la personificació de Crist a la terra. I veure-la tan abandonada, tan
pros tituïda, ta n inconscient de la seva decadència em parteix el
cor. Jo que hauria vol gut consagrar tota la vida a Ja seva redempció ! (La vida d'lIl1 piol7er, pp. 67-68).

Vers un moviment de masses (1922-1925)

El 1921 mor la seva mare, Louise.
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Problemes amb la burgesia, el nzoviI1lent obrer, l'Acció Catòlica i la pastoral diocesana.
E l 1924 té lloc l'opció d'Ull bon nombre de consiliaris.
Pel març de 1925 visita Pius XI.
Sí, vós heu de tenir aquesta san ta ambició d'organitzar no solament una minoria selecta sinó la massa de la classe obrera. La
vostra minoria ha d'estar composta de multiplicadors que produeixin irradiació fins a l'infinit sobre la massa, que es multipliquin
per deu, per cent, mi tjançant llur influència i propaga nda vers
els companys de treball.
Cada ànima d'obrer té un valor infinit i mentre no les hàgim
posat totes sota la influència de Crist i de l'Església, la nostra
missió no haurà acabat, vós no podreu descansar ... (La vida d'un
pioner, p. 95).

Fundació i creixement de la JOC (1925-1939)
El 18 d'abril de 1925 dos·cents joves imlden la JOC. Cardijn n'és
consiliari general, als quaranta anys.

La JOC no serveix només per a reunir els joves treballadors, per
a cantar o anar a passejar amb ells. No n 'hi ha prou amb tenir
joves i fer qualsevol cosa amb ells, no. La JOC és un moviment de
joves treballadors que els ha de formar i ajudar a organitzar-se
entre ells mateixos, per ells i per a ells (Comillas, 1949).
Un moviment, és il dir, una organització que posa els joves en
moviment, que els fa moure, que els impulsa a obrar. Vosaltres
ara, en aques ta sala, no esteu en movimen t, esteu asseguts . Aquestes reunions no són moviment. El moviment és el conjunt d'actes,
d'iniciatives dels joves al carrer, a casa, al medi de treball i no
en reunió. A la reunió es prepara el moviment, se'l prepara i se'l
controla, però el moviment es fa, es forja fora de les reunions
(Comillas, pp . 48-49) .

El 1927 s'introdl/eix la JOC a Fra llça. l /lvitat per Guérin, Cardijl1
hi és present.
El 1931, té l/oc a BrusseHes U/la reunió de consiliaris de països en procés d'in iciació de la JOC (Suïssa, Portugal, Holanda, Anglaterra, Croàcia, Hongria, Lituània, Canadà) . Hi participa Alb ert
Bonet, consiliari de la Federació de Joves Cristians de Catalunya.
El 1934 Cardijn passa per Barcelona (.La Federació de Joves
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Cristians de Cataltmya", Ed. Nova Terra, 1972, pp. 76-77 J.
El 1935 té lloc a BrusseHes un Congrés de la JOC, amb cent mil
assistents de diterellts països. La JOC catalana, que aleshores comptava amb 33 grups, hi té 250 representants.
Un jove dirigent nacional di u a Cardijn: ha estat formidable!
Crec que abraçaria tot el món! Cardijn l'anima a la seva manera: Sí, ha estat molt bé. l ara comença el treball de debò (La
vida d'un pioner, p . 136).
Resistència de la JOC a l'ascensió del feixisme a Europa. Ni
contaminació, ni tensions internes ni cap baixa.

Segona Guerra Mundial i represa de la JOC
a la postguerra (1939-1950)

Clandestinitat i resistència.
Detingut el maig de 1942 per la Gestapo, passa tres mesos a
la presó. Allà comparteix la cella amb el president de la joventut
socialista, amb el qual projecta una futura coHaboració_
Tonnet és assassinat a Dachau. Hi ha un bon nombre de víctimes de la guerra .
Plant e jame nt missione r de l'Església francesa.
Qüestions amb els altres moviments de joventut.
No a l'anticomunisme negatiu.

Expal1Sió mundial de la JOC: viatges de Cardijn.
El 1947, represa de la JOC a Espanya.
El 1949 Cardijn visita Comi/las.
Si Pius XII h agués d'anar actualment a certs països de SudAmèrica a difondre-hi e ls seus ensenyaments, us asseguro que
aviat fóra denunciat com a comunista i tancat a la presó (abril de
1949).

La internacional jocista en marxa (1950-1962)

Per l'agost de 1957 té lloc la reunió mundial de la JOC a Roma.
Hi participen 32.000 jocistes, de 91 països. S e celebra el primer
consell internacional, amb 450 delegats, centrat sobre els Estatuts
i l'estruc turació d emocràtica.
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El futur de la JOc! Tothom comprendrà que, a la meva edat,
em preocupi a mi més que a ningú. El conjunt dels problemes que
decidiran aquest futur és per a fer tremolar qualsevol. D'altra
banda, sembla que aquest conjunt conté tantes contradiccions internes i tantes dificultats externes que humanament parlant sembla insoluble (25 de ma rç de 1955).
Hem vist aquí la JOC transfigurada, en l'apo teosi. Aquesta no
és la JO C veritable. Podríem dir, com els apòstols al Tabor: . insta Hem aq uí tres tendes •. No. Nosaltres hem de marxar d'aquf...
per anar a le s masses que sofreixen, que no tenen els mitjans per
a viure humanament, que no sabe n llegir ni escriure, que no coneixen la seva dignitat d'home, ni el seu destí cristià. Aquesta és
l'única JOC, aquesta comença avui. Els qui estan escrivint aquesta bella pàgina de la història de l'Església són els milers de petits militants, ignorats, desconeguts, que són l'única, la JOC veritable que transforma la joventut de la classe obrera del món, a la
qual és necessari restar fidels (agost de 1957, Clausura del Consell de la JOC a Roma).

Viatja per tots els continents on porta el seu missatge i
a descobrir la realitat.

apr~n

Neix un món nou davant els nostres ulls: el creixement de la
població, sobretot als continents pobres, el poder de la tècnica
que ningú no aturarà i que afecta tothom.
D'altra banda, les masses treballadores no paren de créixer en
número des de) subproletariat fins al prol etariat tècnic, passant
pels treballadors rurals. Aquestes masses prenen consciè ncia de la
situació escandalosa d'injustícia en què les mantenen els poderosos i concretament els Estats.
Cal reconstruir una societat la primera meta de la qual ha de
ser servir i desenvolupa r la dignitat de cada ésser humà. Els grans
problemes del nostre temps (la lluita per la justícia entre els individus i entre les nacions, les di scriminacions racials, e l dilema
guerra-pau , les migracions permanents, la utilització dels progressos científics) han de se r resolts a partir de l'home i al servei dels
homes.
La classe obre ra, conscient, solidària, compromesa, ha de convertir-se en la punta de llança d'aquesta revolució pacifica. La JOC és,
a tots els països i a totes les situacions sense excepció, l'escola
on els nois treballadors i les noies treballadores aprenen a transformar·se a si mateixos per convertir-se en llevat dins Ja massa,
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fins a. esdevenir cada un responsable de si mateix i de tots els altres.
L'Església ha de d ifondre el seu missatge al si dels valors t errenals, intrínsecament I1iga ts al misteri de )a creació. La seva teologia, la seva pastoral , la seva acció missionera han de ser pensades a partir d'aquests valors, de les necessitats concretes dels homes, e n part icu lar dels que pateixen més mancances.
Els la ics c ri s tians són els testimonis i els agents immediats i
insubstilu',bles de Déu al cor de la vida del món, en el qual porten
a terme la missió d'evangelització de l'Església. Cal ajudar cada
laic cristià a descobrir la seva vocació missionera i a viure'n l'expe riènc ia dins la seva vida diària. L'ambient habitual de la seva
vida és on el cristià trobarà cada dia creien ls d'altres religions i
no c reients , amb els quals treballarà per la construcció d'un món
com Déu el vol.
Els sacerdots han de ser e ls animadors d'aquest laïcat amb
vista al seu paper en el món profà. Encara són pocs els sacerdots
que ho han entès així. E ls missioners han creat obres dignes d'admirac ió, però ja és hora que s'obrin (ells mateixos i llur acció)
a les crides del món .
La JOC participa evidentment a la tasca miss ionera i evangelitzadora de l'Església en tota la seva acció habitual. Cada jocista
és un mi ssioner, no expatriant-se necessàriamen t en un país del
Tercer Món, sinó a qualsevol lloc. La JOC cada vegada més ha d'arrelar a cada país e n el context que li és propi; només a ixí encarnarà l'Evan geli i l'Església, per fer de cada noi treballador i de cada
noia treballadora un fi ll i una filla de Déu (La vida d'un pioner,
pp. 246-247).
A parlir de l'experiència i de l'iHserimen t entre els joves, Cardijn fa d'interlocutor am b Joan XXllI ( . Mater et m agistra .) i
Pau vr.

Final de camí (1962-1967)
E l 2 de desembre de 1962 Cardijl1 compl eix el 80è. aniversari.

No sóc ni un professor ni un escriptor, sinó un home d'acció,
un home en moviment, en exploració: «cerqueu i trobareu .. . cer.
queu primer el Regne de Déu. (Lc 12,22). AI cap de cinquanta
anys aquest «cerqueu» és encara la meva divisa (Laics en primera línia, pròleg).
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El 1963, en ple ambient co nciliar, apareix te Laics en prim era línia». Cardijn participa al concili Vaticà II.
El 1965 deixa el càrrec de consiliari.
Als 83 anys és designat cardenal.
L'any 1966 intervé a fa vor de la pau al Vietnam.

On es fabriquen Ics armes més mortíferes ? Quants obrers hi
t reballen? Quins beneficis en treuen els propietaris, els administradors i els accion istes d'aques tes empreses? Si tots els treballadors d'aques tes fàbriques es neguessin a l'hora a tot el món a produir per a la guerra .. . Més encara: si totes les organitzacions internacionals, patronals i obreres volguessin teni r la iniciativa d'oposar-se a aquesta producció ...
Per què a Ja gent li ha de fer vergonya reconèixer que prefereix els homes a una victòria?
És més important conquerir la pau que conquedr la lluna! (La
vida d'un pioner, p. 293).
Que el servei militar sigui substituït per un servei civil o cultural inte rnacional que permeti a la joventut conèixer els a1tres
països ... , desenvolupar entre ells el sentit de solidaritat inte rnacional (març de 1958).

Cardijn defensa la JOC d'Espanya davant el Papa.
Continua viatjant per tots els continents.
Mor el 24 de juliol de 1967, als 85 anys, després d'uns m esos de
malallia.
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TAULES CRONOLCGIQUES
Any

Dades biogrlltiques

Cot/text sòc;crpo!ftic

Josep M . Urqumaona, Constitució espanyo la
bisbe de Barcelona.
de 1876. Com e nça la
Restauració.
Lleó Xll/ .

1876
1878
1879

Benet Vilamitjana, ar- A Bèlgica, entre 1879 i
qucb isbe de Tarragona. 1886, innombrables vagues per la misèria i
la desesperac ió del proletaria t .
El P. Antoni Vicent
inicia el s «Cercles d'Obre rslO, a Barcelona.

1880
1882

Context eclesial

18 de novembre. Neix
a Schaerbeek (país f)a-

Valentí Almirall funda
el . Centre Cat alà •. A
Sevill a , Il Co ngrés de
• Federació de Treballadors de la Regió Espanyola.. ( A Catalunya té 13.000 membres.)

mene).

1883

Jaume Català, bisbe de

Barcelona.
Valen tí Almiral l,
Catalanisme.

1886
1888
1889
189 1

1892
1893

Lo

Torras i Bages, El clero en

la

vida social

moderna.
Tomàs Costa i Fernaguera, a rquebisbe
Tarragona.

de

- Jo tenia nou anys Lleó XII I, Rerum tlo- Creació de la . Uiga democrà ti ca belga. per
Qua n aparegué la . Re- va rum .
fer front a l socialisme
rum novanlm _, Ha uria
i mill o rar la situació
d'escriure lol un lli·
ma terial i moral dels
bre per recordar el
obre rs .
m eu descobriment de l
problema obrer .•
Bases de Manresa . To rras i Bages, La tradició ccHalatta.
[ogressa a l Sem inari; Assemblea dels . Cer- Fundació, a Bè lgica,
té 11 a nys.
cies d'Obrers., a Va- d el oc Partit Popular
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Any

Dades biogrMiques

COlltext eclesial

Context sòcio-polític

Cristià», d'estil paternalista. A Catalunya,
afebliment del moviment obrer de masses , influència creixent
de l'a narqui sme j inid de la cadena d'atemptats .
Naixement de Guillem Assassinat de CAnovas.
Rovirosa, a Vilanova i
la Geltrú.
Pèrdua de Cuba, Puerlo Rico i les Filipines.
Josep Morgades, bis.
be de Barcelona, i Ja-sep Torras i Bages,
bisbe de Vic.
Salvador Casañas, bis- Fundació a Barcelo·
be de Barcelona.
na, de la . L1iga Regianalista». Ascensió de
Lerroux .

lència , i creació del
Consejo Nacional de
las Corporaciones Ca·
tólicas de obreros, presidit pel Marquès de
ComiUas.

1897

1898
1899

1901

1903

Mort del seu pare. Pius X .
• Vaig fer davant el seu
lli t de mort la prom~
teoça Que havia de decidir tota la meva vida: dedicar-me a la
salvació de la joventut
i de les classes obrores ." Té 21 anys .
Secretariat generaL de
les Associacions professionals de Bèlgica,
en la línia del sindicali sme cristià.

1904

Separació entre l'Església i l'Estat, a França.

1905
1906

1907

1909

18

Its ordenat de prevere. Fa estudis socials
a Lovaina.
Professor
d'Humanitats en un coHegi dia-CCS~ (1907-1911).

Moviment de .Solidaritat catalana».
Acció Social Popular,
a Barcelona, en la Unia del sindicalisme
cristià.
Joan Laguarda. bisbe Vaga general i Setma·
de Barcelona. Torns na tràgica, a Barcei Bages, La glòria del lona.

Any

Dades biog r àfiqu es

Conlext eclesial

Cont ext sòcio-volitic

--------- -----------------~--martiri. Joan Maragall ,
L ' Església cremada.

Prat de la Riba , lA. na-

1910

cionalitat catalana.
1911

1912

A
Barcelona ,
Congrés fundacional de la
C.N.T. A Madrid , constitució de Ja Confederació Patronal Espanyola .
Assa ss inat de Canalejas. Primer Celler coo-peraliu d'Espanya a
l'Espluga de Franco lf.

Vicari al barri obrer
de Laeken, a BnlsselIcs .

1913

Antolín López Pelaez,
a rquebisbe de Tarragona.

1914

La resistència a l'in- Benet XV . Enric Reig, Creació de la Mancomunitat de Catalunya .
vasor alemany el por- bi sbe de Barcelona.
I Guerra mundial.
la a la pl'CSÓ durant
sct mesos.

1915

Congrés
litúrgic,
a
Montserrat .
Mor Josep Torras i Ba- Di ssolució d'Acció Soges.
cial Popular.
Revolució russa . Assemblea de parlamentaris, a Barcelona. Vaga general revolucionària. Fundació, a Barce lona. d 'Acció Popular; Enric Pla i Denie!
n'és un dels redactors
dels estatu ts.

1916
1917

1918

1919

Acabament de la I
Guerra mundial. Govern d'unió nacional
(Maura-Cambó).
Inicia el moviment de Francesc d'A. Vidal i
joventut obrera amb Barraquer, arquebisbe
el nom de «Joven tut de Tarragona.
sindicalista_ o

Vaga de la Canadiense, a Barcelona. Fundació de la Confederació espanyola de sindicats catòlics. Gran
ca mpanya catalanista
per l'Estatut d'autonomia.

19

Any

1920

192 1

1922

1923

1924

1925

1926

1927
1929

20

Dades biogrMiques

Context eclesial

Context sòcio-polftic

-----------------------------------Ramon Guillamet, bis- A Catalunya, màxima
be de Barcelona.
agitació social i lluita
en tre el sind icat únic
i el sindicat lliure .
Aparició del pistoleri sme i assassinat de
Francesc Layret. Crisi
del Banc de Barcelona.

Assassinat de Da to.
Fundació del Partida
Comunista de España. Desas tre d'Annual.
Constitució de l'Estat
lliure d'Trlanda .
Pius XL Encfclica Ubi La C.N.T. reafirma el
arcana, sobre l'Acció seu apoliticisme. FunCatòlica.
dació d'Acció Catalana
i d'Es tat Català, aquest
últim per Francesc Macià. Confederació Internacional de Sindicats Cristians. Mussolini ocupa ci poder a
Itàlia.
Primer Congrés de la
Unió de Rabassaires.
Assassinat de Salvador
Seguí. Fundació de
Unió Socialista de Catalunya. Directori militar de Primo de Ri vera.
Mort de Lenín i ascensió de Stalin. Fundació de Ràdio Barcelona.
Llei del descans domiDos-cents joves funden
nical a Espanya. Sula JOC. Carrujo o 'és
e l consiliari general.
pressiÓ de la Mancomunitat de Catalunya .
Josep Miralles, bisbe Conspiració de Prats
de Barcelona. Funda- de Molló.
ció de la JOC, a França.
Fundació de la F.A.I.
Tractat del Laterà i Exposició internacional
creació de l'Estat del a Barcelona.
Vaticà.

Any

Context eclesial

Di rigeix, a BrusseHes,
una reunió de consilia·
ris de països en procés d'iniciació de la
JOC . Hi participa Mn.
Albert Bonct de la
F.J .C.

Manuel lrurita, bisbe Caiguda del Directori
de Barcelona.
militar de Primo de
Rivera. Pacte de Sant
Sebastià. Fundació del
Bloc Obrer i Camperol.
Crisi econòmica mundial.
Encíclica Quadragessj- li República espanyomo anno. Fundació de la. Generalitat de Cala Fe deració de Joves talunya . Crisi del Banc
Cristia ns de Catalunya. de Ca talunya . Plebiscit
Pas toral coHectiva de pro Esta tut d'autonol'Epi scopat espanyol. mia (Estatut de Núri a) .

1930

193 1

Context sòcio-polftic

Dades biogra¡iques

1932

1933

1934

De pas per Barcelona,
té contactes amb la
Federació de Joves
Cristians de Catalunya
(Subfederaci6 obreraJOC) .

1935

Congrés Internacional
de la JOC , a Brusselles , amb motiu del X
aniversari: 100.000 assis tents.

Dissolució de la Companyia de Jesús. Uei
del divorci i secularització dels cementiris.
Pronunciament del general Sanjurjo. Les
Corts aproven l'Estatut
d'autonomia. Fundació
d'Unió Democràtica.
VII Setmana socia l Universi ta t Autònoma
d 'A.C., a Madrid, i III de Barcelona. FundaAssemblea d 'Acció S0- ció de Falange Espacial Popular, a Vic.
ñola. Victòria electoral
de les dretes : inici del
Bienni negre. Mort de
Francesc Macià. Uuis
Companys,
president
de
la
Generalitat.
Hitler , canceller amb
ple ns poders i el Nacional-socialisme, partit únic.
Llei de contrac tes de
conreu. Revolució del
6 d'octubre a Barcelona. Fundació de la
Unió de Treballadors
Cristians de Catalunya.
Assass inat del canceller d'Austria, Dollfus.
250 militants de la Suspensió de l'Estatut
F.J.C. assisteixen al de Catalunya. Fundació
Congrés internacional del P.O.U.M.
de la JOC.
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Context eclesial

Comext sòcio-politic

1936

Església de la clandestinitat i de la persecució. Exili del cardenal Vidal i Barraquer.
Mort dels bisbes frurita, de
Barcelona,
Huix , de Lleida, i Borràs, auxiliar de Tarragona.

1937

Encícliques Mit brenender Sorge, contra
el nacional-socialisme,

Triomf elec toral del
Front Popular. Represa de la Generalitat.
Reforma agrària a Espanya. Fundació del
P.S .U.C.
Aixecament
militar i Guerra civil,
revolució i persecució
religiosa. Llei de collcctivi tzacions de la
Generalitat. Estatut i
govern d'Euzkadi.
Fets de maig i assassina t d'Andreu Nin .
Unificació: F.E.T. y
dc las J .O.N.S .

Any

Dades biogrdfiques

i

1938

1939

1940

1941

1942
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Divini

redemptoris,

contra el comunisme.
Pastoral coHectiva dels
bisbes espanyols a fa·
vor del Movimiento
nacional.
Gestions per al resta- Ocupació d '.Austria per
bliment del culte pú- Hit1er. Batalla de l'Ebre (80.000 baixes reblic.
publicanes) i ofensiva
sobre Catalunya.
Cardijn passa a la clan- Pius XII , papa. Miguel I d'abril , acabament de
destinitat i participa a de los Santos Oíaz de la Guerra civil . Guerra
Gómara, administrador mundial.
la Resistència.
apostòlic de Barcel~
na. «Bases para Ja
reorganización de )a
A. C. española-. Es
dissol la F.J.C.C.
Frente de Juventudcs.
e .N .S. Afusellament de
Uu1s Companys. Eix
Al emanya-Itàlia-Japó.
Fundació de « ~cono
rnie et Humanisme_, a
Lió. El P. Locw comen·
ça a trebaJJar a Marsella.
Zacarías de Vizcarra, Llei de Cooperatives:
Curso de Acción Ca- les cooperatives subortólica . Obertura del Se- dinades a la C.N.S.
rninaTÏ de Ja «Mission
de France_. Gregorio
Modrego, bisbe de Bar·
celona.

Any

Dades biogràfiques

COlltext eclesial

COIttext sòcio-polltic

1943

Mor, a l'exUi, el car·
denal Vidal i Barraquer. Godin-Daniel, La
France, pays de missiou?

1944

Manuel Arce Ochoto- Desembarcament aliat
rena, arquebisbe de a Nonnandia.
Tarragona .

1945

Bomba atòmica. Final
de la Guerra mundial.
Fundació de la HOAC. Primer llibre en català
Aparició de c¡Tú! •. de la postguerra. GuerA Catalunya, primers ra d'Indo-Xina .
equips de JOC de la
postguerra.
Festes de l'entronització de la Mare de Déu
de Montserrat .
Bloqueig de Berlín. Estat d'Israel. Declaració
dels Drets de l'Home.
A Randa, l Cursillo de OTAN. Guerra de CoCristiandad. La revis- rea.
ta «¡Tú!. passa a set·
manari, amb un tiratge de 40.000 exem·
plars. Benjamín de
Arriba y Castro, arquebisbe de Tarragona.

1946

1947
1948
1949

1950

1951
1952

1953

Fa una estada a la
Universitat pontifícia
de Comillas i exerceix
una profunda influència entre els estudiants .

A França, fundació de
l'ACO i primera reunió
nacional dels capellans
obrers. Encíclica Hu·
mani generis. El Sant
Ofici prohibeix la collaboració amb els comunis tes. Any Sant.
Supressió definitiva del Vaga de tramvies, a
«¡Tú! •.
a Barcelona. Bomba H.
Contactes entre els
grups de IOC i la
IOAC oficial. Congrés
eucarfstic internacional de Barcelona.
I Curset de grups cIe- Concordat entre la
sús Obrer., a Vic, per Santa Seu i l'Estat esa seminaristes de Ca- panyol. Mort de Stalin.
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Any

Dades biog ràfiques

Context eclesial

Co1l/ext sòcio- politic

talunya . La JOC catalana participa a les
VI Jornadas Nacionales de la JOAC.

1954

Esclaten les dificultat s Bien·Dien·Phu.
del Vati cà amb els
sacerdots obrers francesos.

1955

Pacte de Varsòvia.

1956

1957

1958
1959

La
JOC
espanyola
(abans JOAC) és reconeguda per la JOC internacional. D.D.E. a
Barcelona i a Vic. Pri·
mer de maig, festa de
Sant Josep Obrer.

Participa amb 32.000
jocistes a l'Assemblea
mundial de la JOC a
Roma.

Sublevació d 'Hongria i
Polònia. Crisi de Suez.
Ascensió de NikHa
Khru ~tov . XX Con grés
de l Partit comunista
de la Unió Soviètica i
revisió de l'estalinisme.

Jocistes de Barcelona , Sputnik I. Trac tat de
Girona, Ta rragona i Roma : C.E.E.
Vic assistei.Jten a l'Assemblea de Roma.
Cri si del Líba n. ExpIoJoan XXIII.
rer I.
Prohibició
definitiva Fidel Castro.
dels capellans obrers.

1960

A Madrid , participa al Un miler de jocistes [ndependència del ConCongreso Nacional de catalans participa en el go i de Jes colònies
franceses.
Juventud Obrera.
Congrés de Madrid.

1961

Encíclica Mater et ma- Primer home a l'espai
i mur de Berlín .
gistra.

1962

:es homenatjat amb Concili Vaticà lI. De- Crisi de Cuba.
motiu del 8Oè. aniver- daració de JOC-HOAC
sari .
sobre el s probl emes
obrers a Astúries i
conflicte amb el govern .

1963

Assisteix a Oviedo al Encíclica Pacern in Assassina t de Kennedy .
XVI Consell de la JOC terris. Pau VI. Declara- Vietna m. La nova cancions de l'abat Escar- çó.
espanyola.
ré a cLe Monde •.

1964

al
RalJye A Montserrat, festa de
Assisteix
europeu de la JOC a comiat dels delegats
catalans de la JOC Que
Estrasburg.
participen al Rallye
europeu.

24

Any

Dades biogrll./iques

Context eclesial

Context sòcio- polltic

1965

De i.xa el càrr ec de con· Acabament del concili
siliari general de la Vaticà IT. Reforma liJOC . es creat cardenal. lúrgica.

1966

Intervenció a favor de MarceJo Gonzàlez, bisla pau al Vi etn am.
be coadjutor de Barcelona . Campanya .. Volem bisbes catalans •.
Crisi de l'A.C.

1967

Mor el 24 de juli ol, als III Congrés mundial Guerra dels sis dies .
85 anys.
d'apostolat seglar, a
Roma: Blas Piñar presideix la delegació enviada per l'Episcopat
espanyol. Marcelo Gon·
~ l ez, arquebisbe r esi·
dencial de Barcelona.
Nous estatuts de l'A.C.
espanyola. Trobada de
300 consiliaris de la
JOC de tot Espanya a
Madrid , 71 de.ls quals
són catalans.

Assemblea constituent
del Sindicat democràtic d'Es tudiants de
Barcelona a ls Caputxins de Sarrià. Mani·
festació dI;! cape ll ans.

25

PRIMERS PASSOS DE LA J.O.C.
A CATALUNYA
JOSEP M . TOTOSAUS

Aques t article no pre té n sinó recollir i presentar de manera
ordenada una sèrie de dades sob re els primers pasos de la JOC
a Catalunya a cavall de la guerra civil de 1936- 1939 , que es troben bàsicament a:

- Josep Castaño i Colomer, M em òries sobre la JOC a CataItmya (1932-1970 ), Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona,
Barce lona 1974, coHecció Sa urí,

11 .

21, pàg. 26-64 .

- La Federa ció de Joves Cristians de Catalul/ya (coll tribució
a la seva Ilistòria), dive rsos coHaboradors, editorial
ova Terra,

Barcelona 1972, pàg. 75-80 ;
- Jaume Nualart, Orientació catòlica i profess ional del dependent a «L'Església a la Cata lu nya contem porà nia» . (_ Qües tions

de vida crist iana ' n . 75-76 ), Publicacions de l'Abadia de Montserrat , 1975, pàg. 54-58.
He interllat pel me u compte de compul sar alguna dada i de
parla r amb a lguns protagonistes d'alguns dels fe ts. També he
aprofita t les notes que vaig prendre vuit an ys enre ra pe r a preparar l 'a l-ti cle L'Es glésia d e la postguerra, que va aparèixe r a . Ser-

ra d'Or », març de 1975, pàg. 141 -145. Això és tol. Aixi han nascut
aquestes planes que véne n a sumar-se a l'homenatge a Cardijn
q ue cons titue ix tot aquest número de QUADERNS DE PA TORAL.

La JOC i la Federació de Joves cristians de Catalunya
(1930-1936)

Segurame nt el punt inicia l de la influència de Cardijn a Catalunya hauríem de situ ar-lo a da rreries d'octubre de 1930, quan
el Dr. Albert Bonet, que havia de fundar a fin a ls de l'any següent,
1931, la FJC ( Federació de joves cristians de Catalunya) , era rebut a BrusseHes, e n absència seva, per Fcrnand Thonet, secretari general de la JOC belga. D'aques ta conversa se'n va fer ressò
el mateix Bone t en tres dels articles que va publicar, a comen-
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ça ments de 193 1, al diari El Matí i que van ser recoll its, ben
aviat, en el vo lum U ll vialge de cara als joves ( Publicacions del
Sec retariat de Jo ve ntut , Llibreria Subi ra na , Barcelona, 193 1). Vet
ací el paràgraf in icial: «No un ni dos, s inó un a sèri e d 'articles
e ns caldria escriure so bre aquest movime nt de Jove nlu l Obre,.a
Crisli<lI1l1 (JOC, jocis me) que és, sens dubte, el de m és originalilat i tra nscendè ncia de to ts els que ve nim es tudiant , i qu e nas·
cu t i nò rid en la petita Bè lgica, es desen ro tlla amb èxü a França ,
passa a Àus tria, i s'estend rà seguramen t a to tes les nacions cris·
ti anes >. (p. 73).
L'any següen t, 1931, el Dr. Albert Bo net torna a BrusseHes
per a participar e n una reunió de consiliari s e n procés d 'iniciació
de la JOC, d irig ida, na tura lmcnt, pel ca no nge Cardijn .
No é s estrany, do ncs, que, to t just un any des prés de cons ti·
tuïda la Fede,.ació d e Joves Cri slian ys d e Calalunya, nasq ués la Sub¡edert/ ci ó ob re rll - JOc. A partir de 1933 apa reix cada mes la publicació multicopia da JOC. Butlletí dels ce,.cles d'estudis. AI con·
grés cie la Federació de l mes d'abril de 1934 hi ass isteixen delegats
de 33 g rups (o seccions) dels 36 d'aquesta subfederació obrera.
Cardi jn passà per Barcelona l'any 1934 i es reu ní amb cons i·
liar is i mi lit ants de la Federació . L'a ny següen t, 1935, 250 fejoc istes i ca pell a ns participaren al Congrés jubilar de la JOC belga
qu e tingué ll oc a BrusseHes a darreries d'agost. FLA t..iJ\ , el pe·
l'iòdic de la Fede ració , comen tava així l'enco ntre fina l del diu·
m engc 25 d'agos t : «A primeres I-:ores de la tarda començà la des·
filada d e joves cap a l'es tadi de Heyse1. Quan ts? Ce nt mil. Disci plinat s, jo iosos, convençut s, fervents . Cent mil joves. L'es tadi
és atapeït de joves. Hi ha una representació de les joventu ts ca·
tò liques femenines. El prin cipal con tin ge nt de joves és de Bèlgica. Hi SÓn re presen tats França, Suïssa, Canadà, Ho landa, Porlu·
gal, Colòmbia, Tuníss ia , Algè ri a , Congo belga , An gla te rra , Mada·
gascar , i hi som nosaltres )) (n . 182 , 13 set. 1935 ).
El congrés com m emorava cI desè an iversal"Ï de la JOC. En erecte , aq uella. Joventuf Sindicalista, nascuda e l 1919. qu e des prés
hav ia passat a diJ-·se Jovenlttl Socia l Catòlica, hav ia pres el nom
definitiu de JOl 'e H/uf Ob re ra Cristiana en un Congrés celebrat a
BrllsseHes el 1925 amb participació de 200 dirigents procedents
de Ics diverses zones ind us tri als del país.
Quan el Dr. Albe rt Bo ne t. té, doncs, els primers contactes amb
la JOC belga , aq ues ta només tenia cin c anys de vida ; lo t jus t
acabava de veure la llum pública l'ed ició definitiva del M al1ual.
J la JOC fra ncesa només tenia Ires a nys. Dos anys d es p rés naixia
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com he dit, la JOC ca talana , a l'in te rior de la Federació. El juliol
de 1937, 70.000 jocistes francesos es congregaven a la «Festa nocturn a del treball:o al «Parc des Princes» de París per a celebrar
el se u desè aniversari. Malauradament, no hi podia haver representació catalana : ales hores feia justament un any que l'alçament militar de 1936 i la s ubsegüent revolta i la guerra civil havicn segat la vida a la Fel!eració de Jo ves Cristians de Catalunya
i a la seva SL/bfederació obrera - JOC, la qual devia tenir aleshores una quarentena de seccions amb uns vuit-cents joves treba lladors.

La postguerra' un primer intent fallit (1939-1942)
L'endemà de la guerra, res no pOL ser com abans, a Catalunya.
La Federació no pot rebrotar i la JOC tampoc. Però alguns del
milita nts i dirigents s'ofe reixen a coHaborar, a Barcelona, al Consejo diocesal1o de los Jóvel!es de Acciól1 Caló/ica Espa>ï.o/a (JACE),

«seguint. fins on era possible, els mètodes de la FJC -, ( ualart).
Així, el sete mbre de 1939 hi trobem, entre altres, Josep BagUlïà,
Enric Solé Galceran , Jordi Bassols, Jau me Nualart, Joan Pelli sa.
Era consiliari del Con sell diocesà d e joves el Dr. Ramon Cunill,
que ho havia esta t de la Sub[ede ració Obrera- JOC de la FJC.
També en d iversos centres parroquials, sobretot a la ciutat de
Barcelo na, ac tu aven antics memb res de la Federació,
En un prime r momenl s'in ten tà, do ncs , enllaçar, d es de dins
de Ics noves es tru c tures, am b el treball apostòlic juvenil d 'abans
de la gue rra . Però aquest esforç es mostrà invi able i aquesta c tapa va acabar en sec el 1942 amb una carta clel Dr. Díaz de Gómara - adminis trador apostòlic d e Barcelona- en què demanava
a un gru p d'aque ll s dirigen ts de la JA CE qu e en sortissin: la majoria eren antics militan ts de la FJ C.

Primera etapa de l'OCPD (Or ientació Catòlica i Professional
del Dependent (1943-1948)
L'any següent, 1943, Mn . Amadeu Oller, que havia estat consiliari de la FJ C a Sta. Madrona i que l'any 1949 havia de fundar
la parròquia d e Sl. Medir de la Bordeta, va crear l'oc l' O (Oriel1la ció Calòlica i Profess ional del D epel1denl), una organització que

28

des plega, de seguida , una gran ac tivita t. Pe rò aquesta embranzida
inicia l no po t dura r gai re. L'any 1948 marca lOt un tombant : de
fe l és liquidada LOla una è poca , com reconeix Nualart : «va ésse r
la fi d'una primavera esperançadora». La seva incidència en el
món social i parasindical li va originar atacs i denúncies per part
dels cenacles oficials del M ovi 11l iento i la seva independè ncia -de
direcció i d'espe rit- res pecte al Consell diocesà dels joves d'A.C.
li va portar l'opos ició d 'aques t. Les pressions fe tes a l Dr. Grega·
ri o M odrego, bisbe de Barcelona , van dur aquest a ob ligar l'aCI'l)
a canviar de rumb.

Aq uella pri me ra OC PD ( 1943-1948) cons tit ueix u na ex periència
mo lt interessant de la dècada de ls 40 que ha esta t poc his tori ada. A més, a l seu inte rior (o a l seu redós) va incuba r-se la JOC
de la pos tgue rra. De fet , ben av iat va aconseguir dues coses : recollir molt s antics m ilitants fej ocistes, força dels quals havi en

pe rt a ngut a la Subfede ració o bre ra- JOC, i atra u re un grup de
cape lla ns joves: no només els qui hi treballave n, sinó també altres , que s'hi reunien a ,'ombra de Mn. Amadeu Oll er i hi mante nie n e l caliu d'unes inq uie tuds apos tòliques que no podien expressa r-se pe ls cana ls o fi cia ls, ja fossin la sèrie de manifes tacions
públiques i espectacul ars a què tan aficionat es mos trava e l nou
bisbe Dr. Modrcgo, ja [os l'enq uadra men t d 'aquella JA CE que n o
hav ia pogut -n i vo lgut- en llaçar amb e l que havia es tat i e l que
havia s ign ifica t la FJC.
Jaume Nualan pa rl a de «l'ardor apos tò lic, llu itado r i obrerista de la JOC _, que caracteritzava l'ocllo i assenya la com a fe l destacable «en aque lls primers temps, l'actuació a l'es til jocis ta en
e ls llocs de tre ba ll , en l'ajut al personal més jove i e n la p resència act iva , en la prestació de serveis, dels militants de l'ocpo, tot
a ixò impulsa t pe r les cons tan ts reunions d'estu dis». Un primer
butlle tí intern mult icopia t s'anomenarà Radar. Després, la tardor de 1947, a pa¡"eixerà Tr ibuna, po rtaveu «redactat a mb fo rça
va lent ia i sense permís de ningú, que va arribar fàci lment a ls
2.000 exempla rs. Pe rò la seva difusió a na va més en llà d 'aques ta
tirada, ja que va infilt rar-se i passava de mà en mà e n ga irebé
to tes les o fi cines i botigues d'importància de Ba rcelo na » (Nuala rt ). Cas taño diu que )'OC I>O «cn aq ue lla è poca va tenir pro p de
4.000 socis. En aquest centre h i havia una acadèmia nocturna, un
grup de joves mo lt dinàmi c, un grup excurs io ni s ta ( ... ) i nombrosos serveis (assessoria jurídica , orientació profess io na l, borsa de
treball , barbe ria, més tard un menjador econò mic, l'Acadèmia de
tècni cs me rcantils , etc.)>>. To t això dó na idea de la vita litat d'aques t intent apos tò lic marginal.
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Perquè l'oePD representava un projecte apos tòlic ben distint
de l'A.C. oficial, almenys per aquests dos punts prou importants:
el seu arrelament a Catalunya i a la seva història recent, i la se~
va obertura a la vida (na turalment, en el con text de l'època) . Començant per Mn . Amadeu Olle r, el primer presiden t, Narcís Dausà, i la majoria del s seus fundadors, els que l'animaven tenien
ben viu el record de la Fede ració.

Reunions de capellans a l'OCPD
de la postguerra (1945-1949 )

origens de la JOC

En aquestes circums tàncies, no és es trany que l'OCPD es con·
verlÍs en pol d 'atracc ió d'un nucli de capellans joves. Entre ells
hi havia Mn. Pere Tarrés ( 1905-1950) , el qual havia estat, a bans de
la gue rra, vicepresident de la Federació, Ingressat al Seminari
de Barce lona tot just acabada la guerra (que havia fet al front
republicà com a me tge) , era ordena t capellà el 30 de maig de 1942 .
r després d'un any i mjg de vicari a Sl. Esteve Sesrovires i d'un
any d'es tudis a Salamanca (desembre 1943-novembrc 1944), era nomenat viceconsiliari del Consell diocesà del s joves d 'A.C. de Barcelona el desembre de 1944. Aquesta viceconsiliaria es perllongà
ofi cialment fin s a l juny de 1948. De fe t, pe rò, ja feia molts mesos que pràc ti ca ment n'hav ia es ta t marg inat. Mn. Pere Tarrés era
víctima d'un típi c joc d'intrigues eclesiàstiques, o n no només es
ventilaven qües tions de pres tigi persona l, sinó qües tions d'orien ~
tació apostòlica: « Era públi c -escriu Mn. Joan Batlles- que dc·
term inats sectors del bisba t temien que per la banda del P e n e~
dès sorgís altra vegada e l "fantasma" de la Federació i no es tave n
disposats a consentir-ho. El pre tex t que va córre r era que en Tarrés s'hav ia de dedicar a l Secre tariat diocesà de Caritat » (C irc ular
de la Unió sacerdolal de Barcelolla, n . 19, novembre de 1975). Mn .
Bat ll es a Hude ix aquí a l nome nament de Mn. Tarrés per al «Se·
c re lariado di ocesa no de Benefi cencia» , que ja apareix al «BotelÍn
oficial . del maig de 1945; però la publi cació JACE dóna una al tra
explicació: Mn. Tarrés cessava per malaltia. Que el «fantasma »
de la Federació sorgís pel can tó del Penedès a Hudeix a Ics dues
Jornades comarcals de joventut que e l Or. Tarrés va promoure a
Vilafranca del Penedès el s anys 1946 i 1947, o n eren vicari s e ls
seus amics Francesc Ve rgés, primer, i Joan BaUles, després. Pe r·
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què a Mn , Tarrés se li hav ien confiat, com a viceconsiliari, els
centres de fo ra ciutat.
Do ncs bé, és prec isament durant aquests anys ( 1945-1947, sembla ; no m'ha es tat possible de confirmar-ho amb exac titud ) que
a ls locals de l'OC!'D de la rambla del s Estudis tenen lloc, amb
ce rta regu laritat, unes reunion s de capellans joves. A part de Mn ,
Amadeu Ollcr i de Mn. Pere Tarrés, que s'hi deixava caure de
vegades com d'amaga t, perquè la cosa no era ben vista pel Consell diocesà de joves ni pel seu consiliari , hi anaven , entre altres,
Mn , Joan Cortinas (antic cons iliari fej oci s ta, que havia portat un
grup de JOC), Mn . Francesc Ve rgés Vi ves, Mn . Joan Batlles, Mn .
Rogeli Duocaste lla, Mn . Francesc Sardà , Mn . Albert Viladric, Mn.
Joan Noguera, Mn . Jaume Tubella . Aques t darrer, que havia estat a Bè lgi ca durant la guerra, tenia material jocista i duia sobre
la sotana l'ensenya de la JOC. Som a les acaballes de la guerra
mundial, en què la vida de l'Església havia sofert un greu colla pse a tot Europa . Però de seguida les coses reprenen i també
s 'obre n, per bé quc molt tímidament , les fronteres i comencen
a pene trar algunes publicacions de França i Bè lgica. En Cas taño
es refere ix a Mn . Joan Noguera i a Mn . Joan Alemany que es tudi en a Lovaina. Som, doncs, e n presència d'un nucli renovador.
En aquestes re unio ns comencen a circular e l Manual d e la JOC
i Habla Cardijll . I és d'aquí que comencen a sortir, l'any 1945,
els p¡-jme rs grups que s'anomenen JOC. En aquest mate ix número
publiquem un tes timon i -« El Dr. Tarrés i la JOC . - que es remu nta a aquest mateix any. És una JOC tributària de l'expe riè ncia de la Fede ració, que es reviscola gràcies a petits contactes
amb França i Bè lgica. Qua n Mossèn Tarrés serà a llunya t de la
viccconsi li ar ia dels joves, quan aq ues t nucli de capellan s s'anirà
dis pe rsa nt amb ocas ió de les provis ions de parròquies (e l concurs general, convocat e l desembre de t 947 va comportar, l'any
1948, uns canvi s gene ralitzats que van afectar més de la meitat
de la diòces i), i quan el juny de 1948 vindrà la crisi de l'oerD i
el que, segons diu Cas taño , després van anomenar «la fugida del s
consiliaris», la JOC ja haurà comença t.
Dc to ta mane ra , e l naixeme nt de la JOC a la pos tguerra és
més complex del que podria deduir-se del que he escrit fin s aq uí.
Ben avia t sorgeixen també els grups de la congregació mariana
del ca rrer de Sa rden ya (animats, sembla, pel P. Arcusa) i el grup
de can Tunis, iniciat per Mn . Jaume Cuspinera l'any 1948 independentment de les reunions de l'ocpo.
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Una clandestinitat tolerada
La JOC vi u, doncs, un temps de semiclandest initat eclesial. Dc
fet no és fin s al maig de 1946 que la Direcció central de la Acció
Catòlica Espanyola publica «ad experimenlum » unes « ormes
generals per a l'es pecialització obrera». tS aleshores que neixen
la JOAC (Joventut Obrera d'Acció Catòlica) i la JOFAC (Joventut Obrera Femeni na d'Acció Catòlica), cadascun a a l'interior de la
seva branca, tal com precisava c i principi primer: «L'especialitt.ac ió obrera ( ... ) es desenrotllarà al si de l'Acció Catòlica Espanyola, sense dan y de la seva unit at, di ntre de les seves quatre
branques», i com detallava e l principi segon: «Per tant, cadascuna
de les branques de l'Acció Catòlica organitzarà s imultàniament

o successivament les corresponents agrupacion s d'apostolat obrer
amb les denominacions següen ts : 1) Joventut obrera d'A.C. 2 )
Joventut obrera femenina d'A.C. 3) Germandat obrera mascu lina
d 'A.C. 4) Germandat obrera femenina d'A.C.»: vegeu c i text pro·
visional i el definitiu a Eec/esia, n . 25 1 (4-V- 1946 ) l'ag. 483-484 i
n. 336 (20-Xn-1948) pàg. 8-9.
Però, com c ra d'esperar, aquesl intent d'harmonització no va
reeixir. Com diu Castaño, l'estiu de 1948 «el Consell diocesà dels
joves d'A.C. manifes tà a l prelat el se u descontentament per la
proliferació de grups de JOC a càrrec d 'algun consi liari s joves i
amb l'aixopluc de l'OCP!)>>, Un any m és tard tampoc no s'arribava
a cap entesa en tre els grups jocistes i la JOAC oficial, a desgrat
dels bons ofici s de Mn . Cortinas i d el P. Arcusa. Havien de passar
cncara dos anys perquè Ics re lacions s 'e nca rril essi n.

Consolidació de la JOC

primer reconeixement oficial

( 1950-1 953)

Mentrestant , l'agos t i el setemb re de 1950 cinc militants jo·
cistes i un cons ilia ri, Mn. I gna s i Casas, van participar en el Cong rés jubilar belga a BrusseHes amb motiu del vint-i-ci nquè aniversari, i tres militants (els únics de tal l'Estat es panyol) van
assistir com a observadors a la Setmana internaciona l d 'cs tudj s
per a dirigents de la JOC a Bra ine-L'Alleud . En tornar de l'estranger, els jocis tes eren rebuts pel Or. Gregorio Modrego (q ue
els havia facilitat l'obtenció de passaport), el qua l pràcticament
encarrega aleshores la JOC a Mn . Ignasi Casas. L'octubre d'aquell
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mateix any té també molta importància: sc celebra u na jornada
d 'es tudi s, es co nstitueix el Comitè federa l i s'adop ta Responsables
(que editaven setmanalment en ciclos til els grups de Sant s i de
St. Francesc de Paula) com a butlletí comú. Podria, doncs, cons iderar-se aques ta data com a fundac ional de la JOC ca ta lana en
tant qu e moviment organi tzat i mínimament es tru c tural.
Només faltava fer un pas perqu è s'arribés a un a entesa amb
l'Acció Ca tòli ca ofici al, qu e havia de produir-sc de seguida, per
bé que no sense temo rs i recels. El Dr. Grego rio Modrego va demanar a ls joci s tes qu e es vinculess in a l ConseU diocesà dels joves i aquests, Finalmen t, hi van accedir. Quan, a començaments
de 195 1, en Josep Cas taño -segons ex pli ca e ll mate ix- va insta l'lar-se co m a responsable de la JOC en una habitació de la
casa núm. 7 de l carrer de Llúria , encara era consiliari diocesà
de la branca de jo ves el Dr. Ra mon Cunill , tot i que les coses
hav ien anal canv ia nt força i ara actuava com a pres ident l'Enric
Mañosas, del Guina r dó. Però ben aviat es va prod uir e l relleu:
aque lla primavera , el Dr. Ramon Cunill passava a la branca d'homes i era subs titu ït pe r Mn . Ernest Ros, a mb Mn . Jose p Maria
Bar dés com a vice-cons il iari. No trigaria gaire a renovar-se la
junta: en Jose p Maria Tubau s ubstituiria l'Enric Mañosas aque ll
octubre . l al cap de dos an ys , el juliol de 1953, Mossèn Joan Batll es subs tituïa Mn . Ernest Ros com a cons iliari diocesà de la
b ra nca de ls joves. «En aque ll pi s de Llúria - acaba en Castañohi hagu é ja al es hores un a ire mo lt m és natural i posat a l dia en
qü es tió de pas toral. Feia a lgun temps que s'havia hagut de sup rim ir un a revis ta me nsual anomenada JACE (que no comprava
nin gú) i s'ha via desat la bandera .. Es tan cava l'e tapa «triomfali s ta » de l'A .C. un itària i es començava l'elapa del s «m oviments
especial ¡tzats» .
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EL DR. TARRÉS I LA J.O.C.
MERCÈ ARNAU
En Josep Castaño, en el seu llibre M emòries d e la J.O.C. II
CatalLlI1ya, a les pàgines 53-54 fa una breu referènc ia al Dr. Tarrés com a «fervent fejocis ta i ardent consiliari d'un grup de
dels de la O e p o els anys 46-49 •. AI mate ix llibre, pàg. 43,
ens explica que la Oe P D va ser creada vers el 1946 per un grup
d'antics militants de la Federació de Joves Cristians de Catalunya .
La primavera de l'any 1945, el Dr. Tarrés va ser nomenat consiliari dels centres femenins d 'Acció Catòlica de Sa rrià, el de
Santa Eulàlia i l'especialitzat obrer de Ntr" . Sra. del Roser. El
cert és que, d'«especialitzat », aquest centre només en tenia el
nom, perquè funcionava exactament igual que l'altre. Això sí,
estava situat a la maleixa àrea d'una escola parroquial i una de
nocturna, a l'edifici d'un antic patronat. Les sòcies d'aquest centre érem, majoritàriament, treballadores dels múltiples laboratori s qu ímico-fa rmacèutics existents al barri.
Aix í que va arribar ci Dr. Tarrés es va ded icar a «especialitzar» realmen t el cen tre o sigui que, aprofitant les estruc tures exis ten ls, les va anar trans formant paulatinament l, a les noies
que assistíem cada dilluns al cercle d'estudis, ens va anar parlant amb entus iasme de la JOC. En unes notes preses en un d'aques ts cercles d'estudis, datada el 3 d'octubre de 1945, tinc esc rit: «Fo ra covardies i mitges tintes! Hora és ja que treballem
amb el màxim d'esforç i de tenacitat. Hem d'aconseguir que totes les noies obreres de Sarrià i les de Barcelona s'adhereixin al
moviment jocista universal i que ens sentim unides a tots els
nos tres germans que tant hi tre ballen fora del nostre país ! ».
~s gairebé impossibl e, i m'allargaria innecessàriament, resseguir tots els apunts que encara conservo d'aquell temps, al
llarg del s cinc anys j escreix que va ser consiliari nos tre fins a
la seva mort a final s d'agost del 50. Recordo molt bé que ens
repetia allò tan característic del canonge Cardijn: «La més petita i insignificant noieta obrera val més que el món sencer, perquè porta en ella la immensa dignitat de filla de Déu». Ens feia
veure que caJja ser apòstols al propi ambient. E.s en aquella època que, mitja nçant les enquestes que fèiem a ls cercles d'estudi,

JOC
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gràc ies al \'ell1'e, jll/jar i actuar jocista, vaig descobrir la greu
inj us tícia de moltes si tuacions viscudes per les meves companyes i al tres persones conegu des als talle rs, fàbriques o Jaboratoris.
Ens parlava molt de Ca rdij n i de la valen tia de tants militants
de la J Oe que con fessave n e l Crist en am bien ts totalment descristianitzats, i que ci divcndres sant a la tarda , que era dia de
treball , feien un minut de si le nci per a commemorar la mort del
Senyor. Un dia ens va come ntar un fulle tó que ens va fer un
gran impacte i que relatava l'heroïcitat d'uns joves jocis tes h ospitalitzats, greume nt malalts de càncer, que sab ien suportar amb
una extraord inà ri a enteresa e ls seus sofrimen ts, que unie n als
de la Pas;ió de l Cr ist, i els ofer ien per al major bé i a lliberament de la classe obrera.
Aquests exemples ens esperonaven. Com quan ens parlava que
en e ls ambients de treball es gua nyaven l'amis tat i la confiança
del s seus companys i, junts, emprenien pe tites accions per al mi1I0ramcnt de Ics condicions de treball : locals, vestuaris, segu reta t cont ra accidents , e tc.
Tot aque ll any va ser una cons tant formació per a l'acció,
sense oblidar les moltes acti vita ts que tcníem a l Centre: organitzàvem sortides i excursions i hi in vitàvem les companyes i
a migues; fèi em un periòdic JTIu ral; ll ançàvem enques tes; i no
descuidàvem la fo r mació de les nenes, que intentàvem pre parar
per a l moment c nlcial que e r-a ,'entrada a l'engra natge del món
del treba ll .
L 'últim tr imestre del 46 an imà t res de Ics nostres mil iLanu,
perquè p re pa ress in una ponència que havien de desenrotllar a
la .¡ Jornada d 'estudis d 'apos tolat obrer», que tingué lloc a les
concepcion is tes el d ia 22 de desem bre: en s reun írem en grups per
a discut ir els temes, que tractaven sobre treba ll , barri, temps
lliu re; havíem invitat noies de ls a mbie nts en què e ns m ovíem ;
a l matí hi hagué una eucaris tia i a la tarda un emotiu viacrucis
jocista . To thom va so rt ir-ne molt engrescat.
Vers la pri mavera de l 47 , en una e uca ris tia celebrada clandestinament a la capella del sa natori dI.! la Mercè, ens va imposar
les ensenyes de la J o e F, que, c rec reco rdar, a lgú li havia portat
de Bè lgica. ":'rem deu noies que des del començam e nL havíe m seguit la formació jocis ta i que hav íem pres responsabilitats en el
fun cionamen t del cent re. Fou un comp ro mís molt seriós per a
no"a Jt res. Des d'a leshores ens anomenàvem memb res del «petit
nucli» i ens pe nsàvem ser les prime res no ies jocistes de Ca talu-
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nya i probablement de tot l'Estat espanyol, i teníem molt clara
la idea de la gran responsabilitat històrica que això comportava.

La festa del Corpus del mateix any vàrem conèixer l'altre
gru p de noies, molt jovene tes, que el Dr. Tarrés es tava preparant
per a la JOC. AI coHegi de fran cescanes del Poble Sec hi hagué
l'eucaristia i, acabat, processó pel pati. Després, una xocolatada
i un gran fi de fes ta amb engegada de globus. Tothom s'ho passà la mar de bé, es crearen llaços d'amistat i ens animàrem mútuament. Foren temps de gran empenta i entusiasme juvenil. Ja
vindrien temps més difíci ls.
En una carta d irigida a l ' petit nucli . l'estiu del 1948, ens deia:
«Sobretot no us desanimeu. No feu cas de les hores amargues.
Tot això ex igeix l'apos tola t. Cal lluitar heroicament. La vida és
curta . A nosaltres ens correspon posar-hi tal el nostre esforç,
tant en consolació com sense. No us admiràveu d'aquells jocistes (belgues) i del seu es pe rit de sacrifici? Hi ha sofriments de
l'esperit que costen més llàgrimes que els mateixos sofriments
del cos ».

En una altra carta de l'any 49 - un any a bans de la seva
morl- ens deia: « Estem de ple a l començament de les hores doloroses i difícils que s'apropen ( ... ) s'acosten hores en què cada
noia haurà de tenir tremp d'heroïna. La nostra JOC té un paper
transcende ntal a realitzar. Ella ha urà de donar la pauta. En l'exemp le de l'esforç haurà d'anar endavant».
Sí, tenia raó. Un cop mort, vingueren temps molt difícils per
a nosalt¡"es. El Or. Tarrés s'havia avençat al que la seva època
permetia. En moltes de les publicacions que es feren, d'algun
tros de les seves cartes, el nom de la JOC va ésser-hi suprimit.
Estàvem ben solcs i incompreses. Però continuàrem endavant !
Als primers temps ens ajudà Mn. Ignasi Cases, que ens va fer
enviar uns - Butlletins de dirigents_ del Secreta¡-jat internacional,
que ens se rviren per als nostres cercles d'es tudis. També ens reforçà el grup amb tres noies jocistes que havien estat expulsades,
per aquest fet, d'un patronat o escola nocturna propera.
Més endavant, vers el 52-54, els centres de Sarrià tinguérem de
consiliari Mn. Francesc Vergés i Vives, que ens ajudà amb molt
bon encert. Després ho fou el vicari de la parròquia, Mn. Ignasi
Armengou.
Durant aquells ú1ti.ms anys, havien anat naixent en diferents
llocs de Barcelona grups de noi s i de noies de ]a JOC, una mica
al marge de l'Acció Catòlica oficial. Nosaltres hi havíem entrat
en contacte i participat en alguna reunió a nivell de ciutat, Ja
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prim era de Ics qllals havia estat a la parròquia de Ntra. Sra. del
Port, amb Mn. Jaume Cuspinera. Ultimament havia aparegut tam·
bé la JOFAC (J oventu t Obrera Femenina d 'Acció Catòlica) , que a·
grupava noies treballadores d els patronats obrers, pe rò que no
havie n tingut formació jocista . Hi havia pugna entre les dues denom inacions, que tcn ien un planteig radi calment diferen t.

Quan vingué a la no s tra parròquia un ecònom per a aj udar e l
Sr. Rector, que c ra molt velle t, començaren de debò les nostres
més grans dificu ltats. Des del primer d ia ens mirà de reüll , com
si fóssim una mena de «comunistes». Volia dissoldre el nostre
cen tre del Roser i que nosaltres, des de l'únic centre de Santa
Eulàli a, e ns e nglobéssim dintre la JO FAC. Nosaltres ens hi resis·
liem, per fidelitat a la JOC per la qual ta nt s anys havíem lluitat i
sofert , i lambé perquè vèiem que les noies dels altres grups jocis tes també es resis tien, lògicamen t, a incorporar-se a aquella
JOFAC diocesa na. D'al tra banda , clles també ens miraven a DOSa lt res amb una certa malfiança perquè sabien que procedíem d'un
ccntre d'Acc ió Catòli ca i es e reicn que afavoríem la fusió de la
JOC dins de la JOFAe. En rea litat ens trobàvem en tre els dos focs .
Quan fin alment , a les darreries del 1957, els metropolitans espanyo ls donaren una certa au tonomia als moviments cris tians
obrers i la JOC fou reconeguda, nosalt res ja havíem deixat d'exislir com a grup i com a cen tre . L'ecònom de la parròquia ens havia dissolt, tan ca t e l loca l i obligat a passar a l'altre centre . Però la gent es tava massa crem ada i hi hagué una gran dis pers ió.
Ja no teníem edat per a incorporar-nos a altres grups de la JOC
algu nes s'havi en casat, d'altres s'hav ien fet monges, algunes antigues militants s'ana ren integrant, i e n foren la base barcelonina,
e n una associació inte rnacional de laiques consagrades, dins de
l'espiritualitat del P. de Foucauld, que recen tment s'havia c reat
a França.
En conj unt, es po l dir que lo t aquell ideal de la JOC que e ns
va sembra," e l Dr. Tarrés ha via arrelat profundament e n nosaltres. Una de les nostres militants mo rí l'any Sl, amb tot l'entusiasme de l'entrega: la Ma ria Bàrr ios Armengol. Una a ltra , la Jua·
nita Vil a Buscarons, que havia estat la líder indiscutible del nostre grup, morí l'any J960, des prés d'haver aguantat amb tota fer·
mesa les múltiples dificultats que ens sobrevingueren. Com ella,
també les altres hem anat prene nt amb maduresa tots els compromi sos familiars , social s, polítics, cívics i d'Esglés ia que la
fid elitat a l'evangeli, la solidaritat amb la classe obrera i l'amor
al proïsme ens han ana t demanant al llarg de la nostra vida.
I

19 de març de 1983
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TRENTA ANYS DESPRÉS
LLEONAR D RA MIREZ

Les darreries dels anys quaranta

Quan fa trenta·cinc anys ens arribava des de lluny alguna notícia de la JOC, aquesta era com un raig de llum intermitent que
ens atreia cap a una forma de vida molt diferent de l'opressió que
e ns envoltava . En aquella època només podies ser de la JACE o de
la FET (Iotes dues prou avorrides per l'esperit uniformitzador i
totalitari).
Quan Mn . oguera de l'OCPD ens feia alguna explicació sobre

la

JOC

o ens proposava de preparar una enquesta, em sentia atret

per aquell aire nou i obert a la realitat que ens envoltava.
El descobriment de la JOC de Cardijn, vaig anar·lo fent dia a
dia, al llarg d'uns quants anys. Allò era com un pou i un cim a
la vegada. Com m és aprofundies els fets de la vida de cada dia,
era més rica la vena d'ai gua que et permetia conrear les petites
accions i donar-hi vida. l com més t'anaves enlairant per a cercar
J'explicació de tantes s ituacions injustes. l'anava arribant una llum
més clara i més neta .
En primer lloc crec important que la JOC ens ajudés a valorar
la família, el barri (jo era de Sants). els veïns, el lloc de treball
i els amics, ja que això era valorar les arrels, descobrir-se inserit
en una his tòria amb un sentit. El coneixement concret de 1es fà·
briques del barri i de llur història obrera era el que ajudava, i fins
obligava, a aproximar·se a d'altres sectors de la vida obrera, àdhuc
dins la precarietat amb què es vivia aleshores.
L'e nquesta i la revisió d e vida obrera eren l'eLx de la metodologia jocista. Es tractava d'escrutar amb tota simpatia les s itua·
cians i les persones que les vivien, per tal de descobrir amb admj·
ració i d'una manera pròpiament contemplativa els signes dels
temps, aq uells signes que avisen que arriba el Regne de Déu . De
mica en mica ens adonàvem que Cardijn pre tenia descobrir i plantar la llavor del Regne de Déu enm ig de la classe obrera allunyada de l'Església. Obríem e ls ulls i descobríem una classe obrera,
a la qual pertanyíe m, derrotada i esclafada després d'una guerra
civil terrible (150.000 barraquistes, 200.000 re llogats, jornades labo·
rals fins i tot de setze hores, sa natoris antituberculosos plens a
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vessar). Quants d'aquells prim ers jociste tenien el pare, un oncle
o algun altre paren t empresonat o potser executat per les autoritats franquistes! L'enquesta i la revisió de vida ens anaven aclarint el fe t d'u na Església i un règim manipuladors de l'home i
donaven senti t al nostre desig i a la nostra pe tita acció per crear
un món diferent on els joves treballadors fossin respectats com
a fill s de Déu.
Després, poc a poc creixja la convicció que ens calia descobrir
e l pla de Déu sobre els h omes i que per això era necessària la
pròpia conversió. De la mà de Cardijn anàvem entrant en e l teixit
que fa la història dels homes. I descobríem també el pla de Déu
sobre cadascun de nosaltres, sobre la nostra classe. Aquesta exigència ens portava a respectar-nos i estimar-nos a fons. Cadascú
de nosa ltres era fill de Déu i germà del Crist, i, per tant, calia
que ens es timéssim malgrat les diferències i que ens acceptéssim
complemen tàriament. Quina llibertat davant els autorilarismes po1itic j religiós existents! La JOC de fet anava madurant i la distància que hi havia entre l'<<actuar>> i el «compromís» (traducció difíc il de 1'«e'lgagelllel1t. que utilitzava l'abbé Maréchal) era més aviat
curta. La JOC ens h3via fet ple nament conscients de la necessitat
de l respecte davant les opcions temporals diferents i de la fe
com a únic lligam autèntic.
Cal destacar la valoració que feia la JOC de l'equ ip de milita/Its,
on c i consiliari era un de tants. Sempre recordaré amb afecte tots
aquell s consi liaris que amb prou feines obrien la boca a les reunions, sobretot si es tractava de trobades de responsables . Era
ben palès que acceptaven que l'evangelització de la joventut treballadora havia de ser obra de la mateixa joventut treballadora.
Crec que sense e l respecte a les nostres iniciatives i als nostres
errors (q ue també n'hi havia), la JOC no hau ria esdevingut un mo·
vjment tan es timat pels joves treballadors . Quantes vegades in·
tentàvem que sortís el butlletí sense que el cons iliari ni tan sols
h i hagués pogut donar una ullada prèvia!

Intuïcions de Cardijn
Trobo encertat que pregun teu quines són les intuïcions més importan ts de Cardijn sobre l'evangelització. Ho dic, perquè, pensant-hi bé, m'he adona t que mai no havia llegit cap llibre més o
m enys teòric on Cardijn desenvolupés la seva proposta evangeli tzadora.
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La intuïci ó dc Card ijn es pot concretar en una sèrie d'aspectes:
confiar en els joves treballadors, en la història del moviment obrer,
en e l pla de Déu sobre la joventut treballadora; lluitar perquè
fossin els mateixos joves treba llado rs els protago nistes de l'expan
sió de ¡'evangeli , estimant-los tal com eren i donant suport a la
seva lli bertat (llibe rtat impresci ndible pe r a accep tar el pla de
Déu dins la hi stòria i viu re'l de fo rma compromesa a cada situació).
La JOC ha estat sens dubte la nos tra millOl- esco la. Es reia treball el1 equip. I per cert q ue als equips hi havia gent ben diversa:
xicots que venien menjar d'estraperlo, que vivien de pe tits robatoris al moll , que anaven a ven tallots al fo rn del vidre, que vivien
en pisos de condició ínfima, que cantave n als petit cors de Clavé,
que cotitzaven a la CNT de ¡'època, que s'iniciaven a coHaborar amb
la Com issió Aba t Oliva .. . L'equip e ra el lloc de trobament, de refl exió, de comunicació, de presa de decisions, d'ajut, de florida
de l'amistat. Era difícil trobar una escola millor.
Un a ltre tre t im portant de la JO C e ra valorar els fels de vida.
L'enquesta, que era la base de la revisió de vida obrera, ens obligava a veure , jutjar i actuar. La nostra vida ha queda t marcada
per uns trets fo namentals, d'entre els quals des taca la valoració
dels re ts. El nos tre bagatge més impo rtant era el coneixement no
teòric sinó rea l de la vida obrera, mitjançant e l descobriment, l'anàlisi i l'acció dins el teixit humà ple d'esdevenime nts, siwacions ,
seniiments i aspiracions. Era difícil trobar una escola mjllor.
La JO C s'afanyava, a més, a donar responsa bilitats dintre i fora
del movime nt : responsables d'aprenents, del butlletí, d'equ ip, de
malalts, del calendari (confecció, d is tribució i venda), de la festa
pasqual. .. responsabili ta ts totes elles veritablement educatives.
N'és la prova el ret que molts jocistes, tot i la seva joventut , e ren
e legits «en llaços sindicals_ o membres de com.issions de fe stes de
barri o de carrer. Se nse aquest antecedent no s'haurien produït
realitats com Nova Terra, l'Escola Acti va de Pares, l'In stitu t de Cultura Obrera i la mateixa ¡\co. Era difícil trobar una escola millor .
No hi ha dubte que per a molts de nosaltres la JOC ha estat
e l que ens ha posat en contacte amb altres realitats obreres. El
nivell d'organ ització i de representativitat assolit pel moviment li
facilità el contacte amb organitzacions polftiques i sindicals. Hi
havia militants jocis tes a J\ISC , cec, FLP, a l'inici de Comissions
Obreres, en treballs uni versitari s a través de Vicenç Vives, en encontres més o menys clandest ins de Mon tserrat. La intuïcio de
Cardijn s'hav ia fet realitat.
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La preparació dels jocis tes de cara a un nou estil de llar oberta
impulsa t pe r Mn . J aume Cuspinera, va ser un factor important perquè unes llars es desenvol upessin en e l test imoniatge evangèlic,
l'arrelament a l barri i la c reació d'una xarxa de rc lacion entre
veïns i companys que aspiraven a un ca nvi profund tan t de l'Església com de les estructures polítiques . La intuïcio de Cardijn s'obria camí.

Qüestions a l 'Esgl ésia institució

Sobre la presència evan geli tzadora de l' Esglés ia d u rant e ls darrers cinqua nta an ys, des de la nos t ra pe rspect iva i experi ènc ia i fixant-nos més aviat en l' Església com a ins titució, els fe ts ens diuen
que no p odem ser massa benevole nts.
Davant e l gran desco ncert d'abans i d 'ara, ¿ha inlental l'Església se r ho nesta i fer-se una re fl exió seri osa per des triar el blat de
la pa lla i donar autent icitat a l'evangelit zació del món obrer? ¿Eren
iguals la JOC, els «Cursillos de Cristianda d », l'Obra d'Exercicis, la
JOAC, la \ 'OJ, e tc.? Sen se vole r eliminar ni ngú, ¿no calia ( i continua
calen t) que l'Esglés ia es defi nís i donés suport a una pas tora l del
món ob rer res pectuosa amb les asp iracions foname n tals de la classe obrera? Dura n t l'època fl-anquis ta, a casa nostra , part de l'Església s'ha solidari tzat de fet i de paraula amb molts ho mes que
patien situ acio ns inju s tes, pe rò a la sortida del túnel ens adonem
q ue a ixò no ha estat s uficient. ¿Treball àvem pe r l'ho me, «l'altre»,
o bé també en part per nosalt res perquè l'Estal no envaís el terren y propi? Aq ues ts darrers a nys hem parlat de moltes esglésies
(l'Església que dom in a, la que diri geix, la que eSlà a l servei i vol
se r po bre), pe rò, ¿ no hauríe m de gosar fe r una Església que estimi , que estimi l'home?
AI mó n hi ha moltes coses que no funcionen: la pa u , e l creixe men t dels pobl es del Tel-ce r Món , el control de l'a tur, e l desarmame nt , c i res pect e a la natura, J'erradicació de la fam .. . I a casa
nos tra la ilu ació no és pas dife rent. Quina aportació pot fer-hi
l'Església, podem fer·hi e ls c ris tians? Cris t va dir: estimeu-vos .
No va di r que estiméssim les ins titucions, els conceptes o les co·
ses, sinó les persones. L'a mo r, pe rquè sigui una realitat viva, només pot ser entre persones. Qualsevol projecte que no passi per
l'amor c reatiu és pe rdre el temps, és pecat . Quantes vegades encara ens n'haurem de confessar?
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DE LLEIDA A SUïSSA,
AL SERVEI DE LA J.C.C.
ERNESTINA RÓDENAS

Entre la meva experiència com a militant en un moviment de
joventut, la JOC, i la vostra, a la JOC i la JOBAC, hi ha uns quants
anys de diferencia. Si se m'ha demanat una aportació és perquè
formem part d'una mateixa història. Jo he estat una anella
en una època concreta d'aquesta història i la validesa del meu
testimoniatge es deu haver de situar en aquest període. Parlaré
molt en prime ra pe rsona, ja que el que se m'ha demanat no és
la presentació d'uns conceptes doctrinals, sinó d'un testimoniatge,
amb les consegüents experiències, tal vegada parcials, però que,
al capdavall , no són solament meves sinó de la JOC de Catalunya,
en què he treballat com a iniciadora.

Els inicis
Vaig néixer a Andalusia. L'any 1954, quan tenia deu anys, và·
rem cm.igrar a Catalunya. Feia tres anys que el meu pare treballa·
va als pantans del nord del Principat. Vàrc.ID venir com molta altra
gent e n aque ll temps; però, tot i que per a molts el canvi va ser una
millora, per a nosaltres no fou així: vàrem passar d'una ciutat a
un poblet. Cal tenir en compte que en aquells moments els po·
bles petits de Catalunya no eren gaire bonics ni bucòlics, sinó
més aviat lle igs. El canvi, doncs, va ser una mica negatiu.
La primera cosa que vaig aprendre va ser a p&rlar en català, se·
gurament per respondre a les coses que ens de ien. Recordo
que se'ns adreçaven amb un «andalús ful cro» i que nosaltres con·
testàvem «català fotut •. Aquesta és la primera paraula catalana
que vaig aprendre.
Als tretze anys vaig començar a treballar en una fàbrica tèxtil,
ja que aquest era l'únic mitjà de vida d'aquella colònia. Recordo
que em feia les trenes al vespre per no haver de matinejar encara
més l'endemà per pentinar-me ja que ens llevàvem a dos quarts
de cinc. Aixb va ser per a mi un descobriment terrible, una cosa
decebedora. M'havia fet la iHusió d'anar a treballar, però allò va
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ser co m si m'enterressin a terra , o gairebé. Va ig veure el treba ll
com una co ndemna general. Les dones, ta lmen t condemnades per
tot a la vida , un co p casades continuaven treba ll ant a la fà brica .
Pe rò el pan tà es va acabar i d eixà rem aquell lloc. Tota la famíl ia
e ns và re m tra slladar a Lle ida i a llí les noies e ns posà rem a servir
j els nois es va ren coBocar com van poder.
Allà va ig conèixer la J OC, quan tenia catorze o quinze anys, cosa
q ue fo u per a m i una gran descob er ta. Fins aleshores mai no h a·
via es ta t valorada ni apreciada per ningú (a casa segu r que sÍ,
però relat ivament ) i a llà va ig troba r un grup de persones, u n con·
siliari i uns responsables més grans que creien de debò en la in·
tuïció dc C3rdijn , 1ll ~ l g rat que hi havia gen t quc en trava a la JOC
perquè c ra el quc tocava e n aquell s moments. E ren responsables
conve nçuts de Ics intuïcions de l movime nt, que per dien molt es
hores pacientme nt amb altres noies i a mb mi, sense saber n i molt
me nys qui n resu lta t podríe m dona r. Allò em va fe r un bé immens.
En veure'm valo rada , es va començar a prod ui r un ll ança ment de
la meva pe rsona i va ig anar ve ient les coses i apre nent a opinar.
Hi contrib u í el fet q ue qua n pa rlava a Ics reunions se m'escolt ava i
em de ien : «bé, en cI que dius tens ra6». Tot a ixò fo u pe r a mi un
gran ajut.
En a questa època vaig vi u re, com una gran reve lació, el descobriment M Jesucris t com u na persona rea l, p ròxima , totalme nt
relacionada amb m i. o era quelco m estrany , com dels ca pella ns
o de l'Església. Va ser una expe riència personal que, per descompta t , em va ajuda r a p rendre e l canlÍ d 'una major lliber ta t. Po tse r
vaig ini ciar un llançament mol t fo rt, e l q ual fo u e l fac tor de molts
canvis e n la meva vida.
Mo tivada per l'im pu ls de la JO C d 'evita r el tanca ment en el
grup i de projectar·se ver s els altres, va ig canvia r de feina . A les
revis ions de vida i al grup va ig veu re ben clar de seguida que no
pod ia con ti nuar ta ncada servint en una ca sa dura nt to ta la setmana , sinó que havia d'estar en contacte amb altres noies . Per a ixò
me'n va ig anar a lI na fàbrica . Havia sortit un mica escalda da d'un a
fàb r ica, i va ig tornar a una a ltra fàb rica a mb una certa iH u sió
perquè tenia un ob jecti u . J a no ho veia com una maledicció, sinó
com una p resè ncia e ntre la gen t , com una experi ència de mili tant
en els ambients de treba ll. Vaig ent ra r de peó en una fàbri ca de
galetes (pe r cert , molt bruta) , de la qua l a una compa nya i a mi
c ns van trcu re molt avia t perquè es tà ve m interessades a informa rnos. En aquells moments els treballadors, pel . 01 fe t de voler·nos
informar, ja é rem revolucionaris; no cali a arriba r ni a l'acció ni
a la re ivindi cació. Només per vole r-te informar , eres ... d igue m , mal
vi sta.
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Després vaig entrar en una al tra fàbrica, on vaig començar la
primera experiència laboral arran d'un conveni provinc ial del
gremi tèxtil (potser fou dels primers convenis, cap als anys seixanta). L'empresa es nlostrà reticent a subscriure i aplicar un conven i que marcava un salari mínim doble O molt superior al que

nosaltres cobràvem. Un parell de noies i jo vàrem anar al sindicat a informar-nos i devia ser el mateix secretari del sindicat el
que a la sor tida va telefonar immed iatament al cap de l'empresa, el

qual, assabentat del que havíem fet, a la tornada ens va clavar un
bon arrambatge. Per tot plegat vaig haver de restar aïllada fent la
feina de planxadora en una habitació a part, i havia de realitzar
la meva tasca amb les altres noies a la sortida de la fàbri ca. Allò
em va donar més prestigi. Començàrem per accions com mostrar
el full del salari, ensenyar les coses, informar-nos ...
Men trestant s'anà realitzant un llançamen t de vida militant jocista gairebé massiu . Hi va haver un moment en què, com a responsable d'iniciació, portava sis grups a L1eida-ciutat. Anàvem a
les parròquies a informar grups de noies sobre la JOC, a mantenir
els grups, a organitzar-los .. .
Responsable de Catalunya
Quan la JOC es va anar organi tzant per zones, des de Madrid,
atesa la manca de cohesió de la JOC catalana, em varen nomenar

responsable de la zona de Catalunya. Aquest càrrec, que va ser
molt ben acollit a Lleida, no fou acceptat, en canvi, per molts

al~

tres llocs de la resta de Catalunya (com és ara, Sabadell , Vic, Barcelona) que no tenien gaires ganes de seguir les directrius de la
capital de l'Estat. Aquí vaig haver Je fer un paper una mica difícil i, malgrat tot, va ig anar prenent contacte amb totes les Teali·
ta ts de Catalunya i fins i tot de les Illes.
Unes tasques per a mi molt clares eren la in iciació de grups i
l'organ ització, com una plataforma important. Per tant, tota la
meva feina va consistir a organitzar iniciatives i a establir contactes en una pila de llocs: les Illes, la conca del Llobregat (per cert
que cm sabia de memòria el trajecte del carrilet), Berga, Gironella,
avars i fins i to t Solsona, malgrat ser un Hoc rural. En canvi,
al principi, va ig deixar una mica de banda llocs que ja es valien per
si mateixos, com ara Barcelona. En aquella època la JOC ca talana
es va començar a coordinar. El fet de ser . all iberada. ( ho poso
entre cometes, ja que una cosa és ser alli berada i l'altra és cobrar
com a tal) em va pe rme tre d'estar més disponible i de posar-me
44

en con tacte amb la gent , fins al punt que a les acaballes del meu
càrrec de responsable de Catalunya i les Balears (per al qual recordo que vaig ser nomenada d'una manera suposo no gaire democràtica, ]a qual cosa va caure una mica malament) arribàrem a
fer reunions de responsables de tot Catalunya, jornades que arribave n a tots els llocs del Principat. i s'assolí tal coord inació que
ja es podia pa rlar d'una JO C catala na i no simplement de grups
aïlla ts . Aquesta tasca va ser encara més promoguda per la meva
successora, gràcies al funcionament de la iniciativa i a uns mitjans més adient s. Aquí va ser quan vaig començar a parlar en català. A Manresa i a Vic havia de parlar en català Uo no el parlava), en canvi a Lleida no m'h i van obligar mai . Però bé ... ho vai g
[er, cosa que he d'agrair a la J OC. Cap dels meus germans no el
parlava, però jo, gràcies al con tacte amb aq uests grups, em vaig
iniciar al català i avui a la meva famíli a el parlem tots i estem ,
més o menys, integrats a Catalunya ... ben integrats .
A França i Suïs sa

Una altra experiència fo u el contacte amb el món de l'emigració. Un cop acabada la meva responsabilitat a Catalunya, me'n
vaig anar a Suïssa, per tal d'organitzar-hi els grups de JOC. Tenia
vint anys i freturava per uns compromisos més intensos i fort s
amb els joves treballadors, i se m'oferí la possibilitat d'anar a
Suïssa com a responsable alliberada. En principi, la JOC suïssa
havia de pagar la mei tat del meu treball (jo havia de treballar
només cinc hores). Pe rò, a la pràctica , vaig haver de treballar i
pagar-me Ics despeses, ja que, en no coincidir els nostres projectes, trencàrem les relacions. E lls volien tenir-me al servei de la
seva organització i jo, e n canvi, vaig veure de seguida que havia de
moure'm entre els espanyols, in iciar grups i trobar-me amb la gent.
Això no els va caure bé i, per consegüent, es va estroncar l'ajut
econòmic i ens vàrem haver d'apanyar pel nostre compte.
Abans d'anar a Suïssa vaig viure una altra experiència molt
im portant. Vaig passar tres mesos a París per tal d'inici ar-me al
francès . Allí vaig conèixer uns aspectes de la JOC inèdits per a mi
Els francesos eren molt més tècnics, amb unes reflexions més ela·
borades; allí es vivia i es compartia molt entre la JO C francesa i
els grups d'immigrants. Tenien els mètodes molt més clars; no
improvisaven ; sabien treballar bé. En aquell temps feren molts
cursets de formació, que em van ajudar molt. ja que no havia
tingu t temps cie cultivar la meva formació. Recordo, com una co.
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sa especial, uns cursets de formació sexual, cosa de la qual en
aquells temps no es podja parlar a Espanya. Allà creien que també
e n aquest aspecte s'havia de preparar la gent treballadora. Malgrat tenir vint anys, jo estava a Ja lluna sobre aquestes qüestions i
em va anar molt bé de rebre aquesta formació. Allà vaig enlendre
bastant bé l'aspecte tècnic de les accions, els mHjans de l'acció
massiva, el significat de l'acció representativa davant el coHectiu,
les jornades de reflexió ... Arribàrem a formar grups d'espanyols
e migrants a tot Suïssa i editàrem «Avanzada », periòdic destinat
als grups jocistes emigra ls de tot Europa, amb un lirat ge de
5.000 exemplars.

AI moviment adult

Després d'un temps de desconnexió de tota mena de grup (coincidint amb la crisi de la JOc), amb força lentitud i am b no gaire
entusiasme vaig passar a l'ACO. En aquest moviment, gràcies a la
revisió de vida, he anat veient poc a poc que e ls meus primers
objectius, els que m'havien mogut des de sempre (la fe en Jesucrist, la fidelitat a la classe obrera, la manera de fer dels moviments ... ), conti nuen essenl vàlids. A l'ACO, doncs, he experimentat
lIna continuïtat. Durant un temps semblava que s'havia produït
un trencament a la meva vida: havia passat la joventut i l'edat
adulta encara no arribava . Mes, gràcies a aquest moviment adult,
e l trencament no ha estat definitiu , ja que he pogut recuperar gran
part d'allò que m'havia impul sat de jove i que havia donat sentil
a le meva vida.
I encara us puc dir que les vos tres experiències i allò amb què
he pogut connectar cm refermen en la convicció sobre la validesa
d'aquestes intuïcions. T espero que així com foren vàlides per a mi i
per a molts altres joves treballadors (molts dels quals són aq uí) ,
ho seran també per a vosaltres.
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COM HEM ESTAT EVANGELITZATS
JOSEP FARRAS

En una reunió recent del meu equip d'nol\ c, a la qual convidàrem una ant iga milit ant, trac tàrem c i tema de la nostra fe i

la seva trajectòria. Aquest escrit vol reflectir les aportacions de
les set persones que érem a la reunió, quatre de les quals érem
ja a l'1I0AC a la dècada del s anys seixanta .
Fent històri a, co nstatàrem que el nostre primer contacte amb

l'ambient «catòlic, apostòlic i romà - havia estat molt divers: des
de qui havia nascut e n una família religiosa tradicional fins a qui
s'havia convert it ja de gran. Tots, però, en algun moment havíem
experimentat una certa inquietud religiosa: preocupació per la
doc trina o per les pràctiques, fer catecisme, vocació religiosa ...
Després. aquesta prime ra inquietud anà c,·olu cionant per la
seva pròpia dinàmica i per ta incidència de factors ext erns i es
produïren unes certes reformes en la pietat i la vida, en la com-

prensió de la fe , en la imatge de Déu, en el compromís del cristià en el món, etc.

A l 'HOAC: els inicis d'una evolució
Fou , però, a l'època de la nostra en trada a l'IIOAC quan començàrem a expe rimentar tensions notables entre la fe i la vida. Algun s recorden el pape r clarificador que va tenir en aquest procés
la lectura del Pla cíclic i tota la formació rebuda a 1'lIo,c.
Molt aviat l'esforç de slntesi pràctica entre la fe i la vida ens
féu anar donant prioritat als aspectes coHectius i ens abocà vers
e t compromís tempora l. De retruc se'ns difuminà la consciència
de pecat personal i ens caigué la imatge d'un Déu «místic»; i
aparegueren un Cris t «horitzontal » i uns nous «models de santedat . , com és ara el lluitadors per l'estil del Che.
ParaHelament descobrírem l'esvoranc de mentides i interessos
que travessava el b loc de coses que havíem identifica t com «la
fc» . Això ens va semblar com una «enredada» de l'Església. Aquest
problema, l'hav ia expressat en una carta amb aquests termes:
«anem intuint que hem d'anar deixant creences que no són la

47

fe, sinó si mples formes culturals històriques... però quines són

aquestes creences? Hom comença a llença r coses sense saber si
enm ig de LOI llença lambé la fe •. En el fons tampoc no el podies
sostreure al pensamen t de s i darre ra l'embalum d' «educació cristiana_ rebuda hi havia la fe ... o no hi havia res, i, per tant, de
si el «cristianisme» era aque ll «més enllà » de la his tòria humana,
o bé un si mple estadi intermedi ja s uperat.
La fc, que fin s aleshores ens havia fet sentir s uperiors als altres, se'ns tornava problemàtica i com ençava a fer-nos sentir inferiors. Amb aquest rerafons, l'a ny 1970 iniciàrem a Barcelona
lIncs sessions de reflexió: en el millor dels casos ens calia deixar
la fe infantil del catecisme per créixer en una fe m és adulta, capaç de cont e mplar la vida i d'entrar-hi en dialèctica. '::'s curiós
que, precisament en aquests temps de lluita i de crisi de fe, a lguns començàrem a tenir relació amb m onges contemplatives!

La nostra fe al moment actual
No és gens es trany que actualment visquem la fe d'una mancra molt diferent de quan vam començar. Per descomptat anem
acceptant que portem una marca cristiana, producte d'una cu] lura, com qualsevol altra. L'Església, com tot grup humà , genera
una cultura, uns ritus, una form a de re lacionar-se ... i la fc s'en ga nxa a aquest suport cultural. Però, compte a no identificar-la-hi!
I menys q uan la composi ció majoritària de l'Església posa de
manifest que aquesta cultura és p redominantmen t burgesa i a llunyada del poble. D'aquí que moltes creences que teníem com a
veritats eternes (!) se'ns hagin relativitzat. En canvi, sembla que
se'ns ha afermat la fe en Jesús i la convicció que aquesta fe,
expressada o no, només té sen tit s i incIou l'en trega i la lluita per
la justícia.
Aquest creu re en Jesús i compartir la seva apos ta de cercar
el Regne del Pare té tot l'aire d'un camí veïnal, en què Jesús se't
presenta a cada revolt i et surt amb soHi citacions contínues i variades. :E'.s així com la fe i la vida s'interpeHen i es llimen mútuament, en un procés continuat, ja que la vida va canviant. Ara,
fms i tot notes com s i se t'encengués un lIumet vermell quan et
sents massa segur en unes fórmules ideològiques, cosa a què
som tan afeccionats els occidentals.
Amb el temps també ens ha semblat constatar que l'itinerari
de la fe té un paraHelisme i un lligam amb l'experiènc ia de l'amis-
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tat : al p r in ci pi (és l'enamo ram ent ) tend e ixes a posseir l'a lt re com
s i fos una pcrllo nga ció d e tu mateix ; des prés arribes a fer un
salt qua litatiu , i accep tes que l'a lt re és e ll mateix i que té a dir
coses d iferen ts de Ics teves. Ales ho res és qu an obres les orelles
i de i.'\cs entra r l'alt re dintre teu per a viure a la teva manera
el qu e ell t'apor ta, i q uan comprens qu e ell també viu a la seva
m a nera les teves coses. J::s el que e t passa amb un Déu qu e no
sa ps mai pe r on et sortirà : se t'escapa con tí nuam en t, i va sempre m és en llà de qual sevol s ituac ió o esqu ema.
No es trac ta, però, d'u n movime nt pend ul ar o capriciós, ja qu e
cada pas porta a un horitzó no u i més a mpli . E.s un itinerari en
profun ditat semb lant a un procés biològic, en q uè cada etapa és
ass umid a en la segiient. D'aq uí que no rencguis e l teu passat,
ja que també valia i t'ha pe r mès d'avançar. Com tampoc no rencgues e l pol ins titu ciona l, sinó que l'accep tes co m el compleme n t, en te ns ió , del pol personal.

Vida espiritual, evangelització i sofriment
Toca nt a la teva vida espiritual, ara t'a cce ptes tal com ets ,
amb e ls teus co ndicionamen ts, errOrs i fa llades, i a lho ra restes
obert a tot i a tota possibilitat d e correcció o d e ca nvi. Et s consc ie nt d el m a l de ) mó n i d e la teva cor responsab ilitat i a lhora se't
forag iten moltes angoixes i complexos de culpabilitat. Et sents
m és alliberat , m és fe liç, més au tè ntic ... i m és cris tià.
Tocan t a l'eval1gelització, e l d escobriment que Jesú s és unive r sa l i que ('un ivers és m o lt ampli ha es tat un a font d c pau.
Vas pel mó n m és re laxat , a mb m enys pors i a mb m enys interès
a posa r coses a l ce rve ll de ls altres. Ja no parteixes tant d'afirmacions O negacions prèvies, si nó qu e valores el diàleg i el que
apre ns de ls a lt res. I en aques t d ià leg surt en mil coses Ci molt
rond es), potse r se nse arr ibar a a nomenar Déu .. E.s qu e les parau les e t són in suficient s per a expressar que lcom que no t 'és
ull a sim ple idea, sinó que aten y el nive ll viven cial. Vius la fe, i
trans m ets la teva vida. Si a través d'e ll a es d escobreix quelcom
m és, bl:. l , si no, és que ta l vo lta no va l massa la pena el que
vius.
També ha var ia t la fo rma d 'enfrontar-se a mb el sofriment
de ls a ltres. Aban s intentaves trobar raons per a justificar l'injus tifi ca ble; ara, en ca nvi , corn e n e l cas del cec de l'evangeli,
acceptes q ue hi ha rea litats qu e s impl ement só n aquí i sobre
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les qual s no tens cap explicació, ni en tenen. Això també t'allibera de molts muntatges mentals que et feies abans. Admets que
són situacions en les quals et perds , i, per això, et limites a ser·
hi, a fer companyia, a compartir ... I intueixes que aquesta aeti·
tud d'acceptar i compartir la mateixa buidor de raons té quelcom que connecta amb el silenci pregon del S'abat mate,..
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ENS MANCA UN CARDIJN
RAFAEL HINOJOSA

Tres intuïcions de Cardi jn
Cardijn va ser un profeta i, com a lai, es va adonar que cali a
fer una Església «des de baix », t.s a dir, creia poc en l'Església
jeràrqu ica i va ve ure molt clar que la classe obrera no seria mai
de l'Església s i aquesta no fc ia un gran esforç per ent us iasmar els
joves amb una idea evangèlica «d'ells, per e lls i e ntre ells».
Com a home pragmà ti c, Card ijn va «despullar» l'Esglés ia de
tota mena de «pompa » i va a nar a l moll de l'evangeli creant un
mètode de revisió de vida, amb el qual e ls joves podien veure reflectida la seva vida di à ria en les ac tituds de Crist. Així els j oves
obrers entenien que a la vida hav ien d 'adoptar un a ac titud de
conques ta cons ta nt de qualitat human a , tant interior de cada in·

dividu com exteri or de cara a la societat.
Cardijn va tenir consciència que no faria moure els joves treballadors a base de predicar-los que «sempre hi haurà pobres i
ri cs». Per això e ls em penyia cap a l compromís temporal, cap a
l'actuació enmig de les institucions s indicals i polítiques per tal
de t rans formar el món impregnant-lo de l'esperit evangèlic.

Fidelitat a l'Evangeli i a la classe obrera
El tret més important de la m eva experiència va ser la fidelita t a l'evangeli i a la classe obre ra. Aques t equilibri de la dob le
fidelitat era es pecialme nt difícil, a ca usa del com promís de l'Esg lés ia jeràrquica espanyo la amb el franquisme, mentre la cla sse
o brera es veia obl igada a Q1-ganitzar-se en la clandestinitat. Els
jocistes no d u btàvem a arrenglerar-nos a l costat de ls tr eballadors.
Les tensions amb la jerarquia i el contra testimoni d'aquesta davan t la classe obrera provocaren la crisi dels anys setanta.

Presència evangelitzadora de l'Església
La p resència evangelitzadora de l'Església a casa nostra durant
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els darrers cinquanta anys ha es ta t d 'una gran ineficàcia. El comp rom ís de la je rarquia i la immensa majoria del clergat amb les
institucions polítiques de Franco ha comportat una mena de folklore i uns moviments de masses (congrés eucarístic, grans assemblees a l'estil del P. Peyton, e tc.) que van fer oblida r la tasca d'evange lització del poble. Van reaccionar contra aquest greu error
e ls capellans joves, l'aba t Escarré, a lgun bisbe, com és ara D. Mauro Ru bio, i para de comptar. No fó ra just, però, minimitzar aques-

ta reacció dels capellans joves, com Jaume Cuspinera, Joan Carrera, Jord i Bert ran, Ra mon Torrella i també ta nts d'altres que no
van poder supe rar la crisi i abandonaren el ministeri. Ells van
mantenir-nos Ja fe mentre van poder i van ésser la llavor d'una Església més autèn ti ca que crec que existeix avui. Però això no corregeix l'error global.

Perspectives de futur

No sóc qui per a profetitzar, perquè fa molt de temp' que no
estic en contacte amb els moviments d'Església. Pe rò el meu crite ri, com a ci utadà corren t, és que l'Església jeràrquica, lleva t d'algunes excepcions, amb els seus actes coHectius no avançarà . Les
actituds de Joan Pau lI, les intervencions de l'episcopat espanyol
(sobre Ja crisi econòm ica, l'atur, l'avortament ... ), el via tge del
papa, etc., indiquen que la jerarquia no ha après res des del 1970
fins ara.
Com sempre veig el futur més positiu a la base. Per mi , la interve nció dels fidels a la marxa de les parròquies, les assemblees
de cre ie nts, la des mitificació dels capellans ... són un bon camr.
Però ara manca un Cardijn que sigui el motor que engresqui
els joves, sobretot els joves obrers, del món i de casa nostra, amb
una tasca evangelitzadora.
Pe r això no veig e l fulur gaire clar. ALxò hauria de ser tema
d'un gran debat al si de l'Església.
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UNA ESGLESIA
QUE NEIXIA CADA DIA
JORDI BERTRAN

Les dades intuïtives que int ento presen tar d'en Joseph Cardijn,
cal s itua r-les en el llenguatge propi del seu temps i en l'evolució
pròpia d el seu pensament. Això vol dir que algunes es troben en
e mbrió sense un desenvolupament complet , però que jo llegeixo
en e ls termes dels nostres di cs.
I . La incor poració del laïcat a la responsabilitat eclesial amb
poder de decisió vol ésser e l I rencamenl del famó s coéleg i dels DOI ze. En Ja JO C els laics tenien plena decisió amb vot, no solament
a l'hora de fer, per exemple, les campanyes, sinó també en totes
les decisions d'ordre eclesial. En tot cas, els consiliaris, amb bona
voluntat, intentàvem matisar aquells punts que consideràvem conflictius; en el fons, no ens atrevíem a trencar el magisteri «propi »
dels bisbes (els Dotze). Això no ha prosperat. Els laics són cridats,
com a m àxim , perquè donin la seva opinió. Els vots i les decisions
mai no són deixats en mans del «poble cie Déu », encara que hom

s'ompli Ja boca de bona retòrica; sempre seran en mans de Roma
i dels bisbes. 1 això vol ésser j us tifica t a base d'Evangeli i de teologia.
2. Llibertat de viure la fe. Els xicols o noies s'encaminaven
cap a Ja fe i la vivien lliurement, segons l'esperit que anaven trobant en l'Evangeli. Això era q uelcom una mica desdibuixat. Mai
no sabies quan es podien consi derar militants o cristians. No hi
hav ia esquemes massa fets. Sem pre s'era en camí. Diria que era
molt evangèlica, aq uesta postura. Per aquesta raó els grups jocistes s 'incorporave n amb dificultat a les comunitats parroquials massa «fetes». I els rec tors difícilment ho comprenien.
3. Sorlir del clos parroquial. La fe s'havia de viure enmig del
món, no en locals parroquials tancats. D'aqUÍ sortia e l concepte
d'evangelització, de missió, de presència, de testimoni gratuït viscut e nmig dels altres, sense esperar-ne res, ni tan sols la conversió. La conversió, l'esperàvem més e ls consiliaris a causa de! la
nostra tasca professional.
4. Un cert ecumenisme humanista. No es tractava d'un ecumenisme de religions, sinó d'un ecumenisme de participació comuna,
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que sobrepassava el nivell religiós, o bé implicava el món humà
d'un cert sentit religiós. D 'aquí que la revisió de vida volia des·

cobrir l'esperit de Déu immergit en la vida del món . Existia un
niveU de participació i comun ió d'una fe molt tran scendent.
S. Construir l'Església. Tots aquests trets, viscuts amb una for·
ta iHusió, ens van fer viure deliciosament una etapa meravellosa
d'Esglés ia que s'anava fent dia a dia com en els Fets dels Apòstols .
Una Església sub terrània, que naixia cada dia, que s'atrevia a ésser
una mi ca heterodoxa, perquè buscava i cercava l'heterodòxia del

Jesús que trencava els ll igams que oprimien, àd huc els religiosos.
Els problemes venien cada cop que entràvem en contacte amb ¡'Es-

glésia segura, dogmàtica, la que tenia la potestat de dir això és bo
i això és dolen t. ) ens sen tfem jutjats, però no convençuts. J el s
consiliaris havíem de con tinuar fent i ajudan t a fer purgacions de

la fe, pe rquè no e ra ben bé la fe oficial , mal grat que nosa lt res
combregàvem am b la no oficiaL ..
Crèiem que tot plegat ja canviaria! l quan de l'oposició eclesial
vam voler passar a governar a l'Església, els Dotze van incorporar
el que els va convenir i prou ... ; ets obrers ja van ésser assumits
d'alguna manera ... ; la llibertat de viure la fe ja va ésser d'al guna
manera emmarcada .. . ; un petit tant pe r cent va ésser incorporat
la resta rebu tjada o rnarginada.

Es per això que les perspectives de futur són fosques!
6. JUl1t amb aquestes clarors també hi havia fosques. Provenien de les mateixes intuïcions radicals d'origen, barrejades amb la

cultura pròpia del temps. La JOC era un moviment evangelitzador,
educatiu i tenia, ensems, una certa responsabilitat temporal, encara que no estructurada. Alguna barreja era inevitable, encara que
èt ¡camen t neta.
En donar tam bé res ponsabilitat a no is i no ies que proven ien de
capes socials primàries, varen sorgir caps nous extrao rdinaris, però
de vegades també «algun petit dictador» que accedia a la responsabilitat massa de pressa i es convertia en «petit rei».
Evidentment, la dicotomia la ics-consi li aris no res istiria massa
avui dia. Enca.ra que els consi liar is ens haguéssim «encarnat».

També els consiliaris posàvem massa cotó fluix en el cor dels conflic tes, sobretot en el contacte amb la jerarquia. Potser ens pal dispensar la bona fe de no desvincular-nos de l'Església i el drama
in terior de voler combregar amb una i altra Església: l'una, on
teníem e l cor i l'altra, on teníem el cap.
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ELS DARRERS ANYS
MAR IBEL VIEDMA

Sóc de la JO C i us parlaré del procés de la meva federació i de
la vida del s militants. Començaré amb una frase de Cardijn: . Si
tenim fe, conquerirem el món». Fou a partir d'aquest missatge que

Cardijn es posà els primers joves treballadors a la butxaca. l qualsevol federació de la JO C parteix també d'aquest punt: un petit
nucli de joves i un consiliari, convençuts i capaços de comunicar
el missatge a d'altres joves, i així successivament.
La història, encara curta, de la meva federació també va c0mençar així. Després de la crisi del 73, quedà un petit grup de
militants capaç d'engrescar d'altres joves , i a partir d'aquí sor-

giren equips d'acció i grups de revisió de vida. Quan fórem molts ,
organitzàrem Ull ConseU federal perquè vetllés el procés de la JOC
i connectés amb altres federacions. Amb tot, no n'hi havia prou
i ens organitzàrem en assemblea federal, que és on els militants
revisen, planifiquen i comparteixen, i vàrem programar jornades
de formació, sOI-tides de reflexió, e tc. Enmig de tot això, poc
a poc sentírem la necessitat d'anar aprofundint el sentit d'aquest
compromJs. Ens vàrem adonar que necessitàvem conèixer molt més
Jesucris t, c1escobri," el que ens diu i per què ens ho diu. A partir d'aquí crèarem g rups d'estudi d'evangeli i la comunitat on cc-

lebrar la fe . En definitiva, vàrem organi tzar els mitjans necessaris
per a respondre a les aspiracions dels militants i dels joves que

ens envolten. Així anem fent possible el projecte que ens proposa la JO C.

La vida de cada dia
Per tal d'explicar com es concreta això en la vida de cada dia,

vull citar un tros molt significatiu de l'evangeli de sant Mateu :
«Vosaltres sou la sal de la terra. Però, si la sal es torna insípida,
amb què li tomaran la salabror? Ja no val per a res, sinó per a
llençar-la fora i ser trepitjada per la gent •. Nosaltres ens hem creg ut aquest mi ssatge, i per això ens barregem entre la gent, entre

els joves treballadors , pe rquè estem arrelats en aquesta real itat i
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perquè som del coBectiu de la classe obrera . Realitat que abasta
s ituacions molt diverses : treball en cadena a la fàbrica, vivència
e n un barri, relació amb la gent, atur, estudis, amistat amb els joves treba lladors que ens envolten i els companys de treball ...

Viure amb esperança

Aquesta realitat, dura i plena de con tradiccions i tensions, nos·
a ltres la vivim amb esperança. Crec que això queda ben pa lès en
el testimoni d'una companya:
. A la fàbrica volen fe r una reducció de planti lla, a causa de la
si tuació del mercat. Els del comi tè hem proposat que durant sis
mesos es fes una reducció d'horari, i així l'emp resa pod ria reunir
capi tal i nosaltres podríem conservar el lloc de treball, sobre tot
aquells que ho necessiten més . Davant aquesta situació costa acon·
seguir un acord entre els sindicats, que defensen posicions dife.
rents. Creuen que un delegat té, o h a de tenir, les solucions a la
mà. El cas és que ara anem a la fàbrica però no hi ha fe ina. Això
fa que augmentin les tensions i es produeixin enfrontaments per-

sonals . La idea d'una red ucció d 'horari agrada a la gent pe rquè
treballa menys i cobra igual, però hi ha el perill d'acostumar-s'hi .
» ~s important treballar pe rquè q uelcom millori, perquè les persones canviïn i dcixjn de ser màqujnes indi vidualistes. Jo e ls vu ll
transmetre el que sóc i per què ho soc. M'he sentit, i em sento,
volguda i m'adono que quan es timo algú de debò, aquesta pe rsona s'obre i avança, sobretot en aquests moments dolorosos que
viu la fà brica, però que m'ajuden a conèixer millor la gent. He fe t
l'opció de construir, j això em fa fe1iç i em dóna un sentit profund i amarg al hora, però cm fa descobrir que el missatge de Jesucris t val la pena i ca nvia la gen t ».

Vida a la JOC
A la trobada setmanal parlem de qüestions d'organització del
moviment i de la federació (de fet, el nucli de la JO C són les federacion s i els grups de revisió de vida). Però també compartim, amb
una atenció especial a cada persona, el que fem cada dia amb
aquests joves de la classe obrera, e ls avenços i les dificultats que
experimentem, els canvis que són necessaris a nivell personal i a
n ivell estructural. A la darrera reun ió manifestàvem el següent:
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És necessari es tar atents a ls joves de la classe obrera. Però a ixò
no és suficien t si no actue m e n coherència amb el que hem observat i si no a ¡udem e ls joves a créixer en e l compromís d 'acció i en
la seva maduració persona l.
Penso de vegades que el sol fet de saber de què som capaços
i de creu re'ns-ho de debò ja fóra una gran cosa. Recordo, com és
ara, que joves de l meu barri que fa un an y no sabien què fe r de l
temps lli u re, han esdevingut capaços de planificar aquest curs per
a ls altres joves de l barri, gràcies a llurs trobades i organització.
Aquests joves, ar ran d'uns ca mpaments d'es tiu, volen projectar
unes diapositi ves d'aques ta act ivita t per als alt res joves , fer una
fe s ta obe rta a tothom , e tc.
La iniciació consisteix en tota aquesta tasca ed uca tiva de cada
dia vers aques ts joves. La iniciació, don cs, és un procés lent que
es fa a mb lIna metodologia concreta; consisteix a fer camí ¡un tament a mb els joves , a parti r d'ell s (la seva vida, les seves aspiracions, les seves ca paci tats reals), tot fent-los conscients de l1 ur
rea lita t i ca paci tat de transformar les coses mitjançant l'acció i la
re fl ex ió. Per tant , la in ic iació no es basa solame nt en l'acció sinó
també e n la re fl exió i l'organ ització, ja que l'avenç es rea litza a
partir de la reflexió sobre la vida i de la descoberta de les pròp ies fa llades. Pe r a ixò calen espais on els joves puguin expressarse, escoltar i ser protago nis tes d'a llò que es va fent. Perme teume que us recordi aquesta frase de Cardijn: «la JOC és un movime nt per , pe r als i en tre els joves treba ll adors».
La JO C és una cosa molt senzilla. E l militan t no és una persona que fa grans coses, sinó que va fe nt i vivint cada dia el
que e ll creu . La JOC és un est il de vida enmig de la gent. Cada
d ia e ls mi litants seguim , millor intente m segu ir, els passos de
Jesús, el ca mí qu e ell ens ha obert. La JOC més que explicada amb
paraules ha de ser viscuda.
Fi nalment, vull donar les gràcies, en nom de la JOC, a tots
aquells que des de Cardijn fin s ara heu fet possible la història d'aques t moviment. Sense vosalt res avui no fórem aquí. Gràcies a
tots.
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LES FECUNDES
INTUïCIONS DE CARDIJN
SALVADOR BARDULET

El d ia 24 de julio l de 1967 moria Josep Cardijn. La JOC de Catalunya, entre altres actes (potser més aviat pocs) va llançar un
recordatori imprès. Personalment (jo, aleshores, e ra consUiari del
que e n dèixem la «zona de Catalunya i Balears.) va ig tenir cura de
la tria de textos d'cn Cardijn que van ser transcrits al recordatori . Recordo que la tria ja vaig fer-la amb l'intent de mostrar les
principals intuïcions del fundador de la JO C.
Pocs anys aba ns , jo hav ia anat descobrint la figura profètica de
Cardijn. Va se r arran d'una conversa que vaig tenir amb un altre
consiliari de la JOC tol comentant un darrer discurs de Cardijn .
Gairebé textualment, jo vaig dir: - «Aquest home ja ens repapieja. Sem pre diu el mateix». L'amic consiliari em va fer: -« No
t'ho c reguis pas! Això ho dius perquè no l'has sentit ma i de viva
veu. ~s ve ritat que sempre diu el mateix, però quan l'escolles sem·
bla que ho diu pe r primera vegada • .
Com deu passa r amb tots els profetes, tampoc Cardijn no de·
via adonar-se de l'abast i del cos que anirien prenent les seves
afirmacions. De quedar-se en solitari, ben segur que s'hau ria limital aquest abast. Però da rre ra i al voltant d'aquest home va anar
creixent tot un moviment fe t d'accions re flexionades a base dels
inacabables perquès. un moviment entès com a tal. és a dir, en
marxa, es peronat constantment pel ja clàssic « parti r de la vida
per tornar a la vida, transformats i amb afany de transformarIa _. En parlar, doncs, de les intuïcions, be n cert poques, com s'escau a tot profeta, hem de dir que van ser fecundes me rcès a tot
un moviment de laics i de preveres que les va anar madurant i confi gurant. Cardijn va donar els primers cops de cisell a la pedra;
e l moviment que en va sorgir va culminar -i encara cont.inua perfilant- l'escultura .
E l fet és que aq uestes intuïcions - per sort- van tras passar
les fro nteres de la JOC. Ja no són patrimoni exclusiu de la JO C.
Han estat germen de renovació per a tota l'Església. I tant de bo
que continuïn essent-ho.
Tot seguit passo a desgranar aquestes intuïcions. Les poso tal
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com se m'han anat acudint. No hi ha ca p ordre de prioritat. Els
textos iHustratius qu e van en tre cometes són de Cardijn.

Cap a una pastoral missionera
Els mitjans pastorals uti litzats partien del fet que tot es les
persones eren cris ti anes. Només calia donar·los un toc d'atenció
perquè refresquessin uns co ne ixements doc trina ls i regularitzessin
la seva participac ió als sag raments. Pense m , al nostre pajs, en
les missions populars i altres actes multitudinaris. Es tra ctava,
don cs, de conservar u.n a fe ja a dquirida . Cardijn esberla aq u es ta
suposició. Per a molts és novetat l'a nunci de Jesucrist i cal que
aquest an un c i es faci en e l lloc on la persona viu la seva vida
i a te ne nt e ls cond icio name nt s de la vida personal i coHect iva que
són obstacle a l'aco lli me nt del missatge.
«La meva preocupac ió fonam e n tal ha es tat sempre la de fer
e ntra r la religió d ins la vida, en els medis de vida i en els problemes qu e suscite n. »
La pas tora l popul a r h av ia tin gut un s accen ts primordialment fu·
neraris: aban s de la 1110rt, la m ort i després de la mort. Potser
sense voler-ho. però e l fet és que la vida passava a ser un a a n·
tesala de la mort i la mort , e l moment dc la gran decisió. Cardijn,
e n accen tuar la mi ss ió qu e ca d a pe rsona té a la vida present, fa
d'aquesta fidelitat a la vida el «moment» de la gra n decisió. 'E:s la
intuïció més repe tida a l llarg dels se us vuitanta anys. No se n'amaga pas. Nosaltres ja la sabíem de nord.
«He re petit als joves de la JO C se nse cansar-me : Cada jove treballador, cada noia tre ball adora, té un a missió i un destí divins ;
no a l'altra vida , després d e la mort, s inó ara, de s d'avui, en la seva
vida co nc reta i diàr ia, e n la qual és el primer i immediat apòstol
de Déu , en el seu m ed i, e ntre e ls seu s companys.»
Dins l'argot eclesiàs ti c i pastoral a bunda va la pa raula à nima:
«salvar à nimes», tal parròquia te nia c inc-centes «à nimes », «lleva r
almas de j Olle n a Crislo» - deia l'himne de la Acción Cat61ica Española. Aqu es ta reiteració portava, s i més no, a un oblit o m e nysca bament d e ls fe ts o circu m s tàncies que condicionen la rea lització
d e la persona human a. Card ijn no pal-ava de cla m ar que cada jove
s'ado nés de la se va di gnitat huma na i, per tant, d e la dignitat de
tota perso na hum ana. l de fer veure que la salvació de Dé u manifestada a través d e J es u crist va adreçada a tot ,'home. S e nse obl idar tampoc que e n cada persona existeix un ge rm e n d' indignitat,
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de pecat. La Revis ió de vida, e l mè tode nascut a la JOC, és inconcebible sense la part ad" eçada a la transformació personal.
«No es poden salvar les ànimes si es de ixen pe rdre els cossos.
Jo mai no he trobat una àn ima sola ... Aquí neix la necessitat de
buscar bones condicions de treball. . «Vosaltres, humils treballadors, teniu una gran dignitat: sou fills de Déu. Heu de ser revolucionaris pe r aconseguir més jus tícia social i més amor. Però, comenceu per la revolució dins vosaltres mateixos .»

La responsabilització del laïcat
Si m'hagués proposat d'exposar aquestes intuïcions amb un
ordre de priorita t, em semb la que aq uesta hauria hagut d'anar
primer. Que jo sàpiga, Cardijn només va publicar un llibre. I encara
. al final del meu camí, en vigíli es de l meu 80è. a niversa ri ». El seu
títol, Laics de primera línia. El moviment de la JOC va inaugurar una nova concepció de la responsabilitat del laïcat dins l'Esglés ia. La JO C va empènyer la teologia perquè revisés el concepte de
missió del la ic c ristià. Jo tinc ben present (i ja ho he escrit en
una altra ocas ió) com, en ass istir a algun Consell de la JOC on es
feien presents els màx im s responsables del moviment per a decidir
el cam í a segu ir, més d'una vegada e m deia a mi mateix, mentre
se'm feia un nus a l coll produït per l'emoció: «això és l'Església;
això hauria de scr l'Església» . Perquè a llà e l president feia de president, el responsable, de res ponsable ... el prevere (o consiliari), de
prevere. Allò e ra una mostra palpable de la corresponsabilitat eclesial.
. Creure que només e l sacerdot té un paper actiu dins l'Església, que el fide l laic no ha de fe r altra cosa que escoltar i rebre,
que és una part pass iva de l'Esgl sia, seria una concepció e rrònia
de l'ordre jeràrq uic. En la missió comuna de l'Església, el laic té
una tasca activa a complir, té una responsabilitat pròpia.»

El pluralisme sindical i polític

Després d'haver pe rdut la ba ta lla de l confessionalisme estatal_
algunes instàncies d'Església varen confiar en els s indicats i partits
catòlics. La qualificació de 'grocs» donada a aquests sindicats
pels mateixos obrers i la imatge, si més no, que donaven aquests
partits de dependència clerical, comprometien llur acció i, de retruc i el que és pitjor, comprometien la fe. I encara, el laic cris-
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tià quedava condemnat a una pennanent m.inoria d'edat ciutada·
na. La JOC, moviment ed ucatiu , es presenta volent fer ciutadans
responsables, compromesos djns e l món obrer amb opcions Iliu·
rement escollides .
«La JOC és inde pendent de lota organ ització sindical. .. La JO C
és independent de tot partit .. . J!.s un movime nt de joves que els
vol e nsenyar a descobr ir a ll ò que són ... Quan ens trobem a mb un
jove treballador, no li demanem si va a missa. Li fem unes a lt res
preguntes: Ets un esclau, un animal o u n home? ; estàs conten t
amb el que guan yes i amb els teus companys de treball ?; di gues
pe r què. El nostre ideal és aconseguir que el jove t reba llador surt i de la seva foscor. »

Descoberta de Déu a la vida de cada dia
Ja J oan Ma ragall acusava, en e l seu article «L'Església cremada . ( 1909), que els devocionaris que es posaven a les mans de la
gent no e ls ajutbven pas a en t rar en con tacte am b allò que és el
centre de la fe cris tiana, més avia t els en desviaven. L'evangeli
quedava per als savis. Les reve lacions particulars, els càstigs de
Déu, e ls «senyal s al cel, treba lls a la terra " ... anaven a dojo. La
JOC ensenya a ls joves obrers, partint d'a llò que viuen, a veure, a
jutjar i a ac tuar. 1 en el j utjar de la Revisió aprenen a confrontar
e ls valors i contravalors descoberts amb e ls fe ts i dites de Jesús.
Ap renen a descobrir a l bell mig d'aquell tros de vida la crida i la
interpeHació de Déu, aj udats per l'evangeli. Fins i tot els aprenents
de 14 i 15 anys sabien que hav ie n d'anar a la reunió amb la lli·
bre ta, e l llapis i c lou Testament. La JOC va inventar e l petit dic·
cionari de matè ries per a facilita r e l maneig de l'evangeli. l a pa r t
de la crítica que va rebre d'anar a buscar la pa rauleta i no tant
el context evangèlic, e l fet és que va ser u n mitjà popular de fami liarització a mb el Nou Testament.
«Els laics es formen i s'entrenen, rea1itzt;n el seu apostolat pro.
pi en la seva vida rea l i en els seus medis de vida ha bituals, assu·
mint la condició humana tal com se'ls presenta diària ment ; procuran t de descobd ,-, jutjar i resoldre els propis problemes i els de
toth om; rea litza nt en ci co r ma te ix de la vida profana. la mi ssió
apos tòlica que els ha estat confiada per Crist i per l' Església .•
Encara que soni a tòp ic s'ha de dir: celebrar el centenari del
na ixemen t de Joseph Cardijn no és només rnirar enrera . Les seves
intuïcions han de con ti nuar vigents. Arxivar-les ens donaria dret a
ser nostàlgics.
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DES DE LA TEOLOGIA
JOSEP M . ROVIRA BELLOSO

Estimats amics,
Deixeu-me valorar i agrair-vos en un primer moment que hàgiu volgut que una persona dedicada normalment a la teologia
es ti gui present en aquest centenari. Perquè cm sembla que des

de la teologia hem arribat a captar coses molt semblants a les que
vosaltres heu cap tat cn la lluita obrera i en l'eva ngelització de la
classe obrera.
Penso que a la majoria dels qui estem en una facultat de teologia ens ha passat el mateix que a un dels vostres consiliaris , en
Xavier Morlans, el qual tot analitzant l'obra d 'un filòsof i home
de Déu, Blondel, ha vist que moltes de Ics intuïcions que aquest
filòsof expressava en un nivell teòric corresponen a les descobertes que vosa ltres rea lit zeu des de l'acció, amb una formació per
l'acció, en el nive ll de la vida i de la praxi. Per això, val la pena
de dir, encara que s igui molt breumen t, que la teoria de la teologia, que pensa la figura del cristianisme en el món -el model
de l'Església en el món- és amiga del corrent pràxic, és a dir, del
moviment que intenta reali tzar el cris tianisme en el món: realit·
zar una fi gura d'Església pobra , lliure i serventa de la humanitat.
Per això ara us presentaré aques ts punts o intuïcions .

1. La mirada a la profunditat de la vida
Aquests punts són sempre una mica fruit del paraHelisme que
es dóna entre teoria i pra~'(i. A mi e l vostre mè tode (partir de la
realitat, del concre t) em fa rdlexionar cada vegada més. Em fa
pensar cada vegada més que este m en una època de l'Esglés ia en
la qual es valora molt i molt l'experiència. En definitiva, l'única
terra, l'ú.nk lloc que tenim pe r a trobar·nos amb Déu i amb el
proïsme és la nostra petita experiència, feta de treball, de lluita,
d'esperança, de donació i d'amor. Aques t punt, com que és el més
reflexiu, ¡'exposo primer perquè encara no esteu cansats. Doncs
bé, l'altre dia em va agradar molt García Marquez quan deia que
a la realitat no hi trobes sola ment la s uperfície s inó el fons. Pd·
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mer trobes una capa superficial. pe rò després troues capes més
prorundes : de signi[jcat, de realitat ; perquè, en el fons, quan vosaltres, fins i tot els més joves, mireu la realitat no mireu solament
la s uperfície del ret de vida. lOS un veure en profunditat. Aques ta
mirada que capta la realitat va acompanyada d'una intuïció prèvia del qu e vosalt res h eu de I robar-Ili, en aquell t el de vida: h i
trobeu una crida a una lluita per un món més hwnà; una crida
a trobar-vos amb el Déu de la vida, una crida a trobar-vos agermanats. t:.s a dir, vosaltres no aneu a mirar la realitat solament
amb e ls ulls de la ca rn sinó a mb els ulls humans, amb els ull s
de les entranyes humanes, amb e ls ulls ben oberts de la fc . Resumint, podríem dir : els ulls de la carn, el cor net de les entra nyes humanes i e ls ulls de la fe. Voldria dir també quc aquesta
mirada profunda, que acompanya el mirar més al fons de la superfície, no és una mirada exc lusiva dels consiliaris, fruit d'una
expe riència acumulada. No. Aquesta mirada fonda, que arriba al
cor de l proble ma, a l cor de l conflicte, al cor de l'home, a l cor del
quc en podríe m dir una solució per tirar endavant. . . aquesta mirada profunda, la te nen tots els homes i dones, tots e ls creients,
fin s i tot el s més joves. lOS la mirada pròpia de l'home, és la mirada de l'ésser c ,-eient, que lé la confiança de Irobar en la r ealilat
la crida a se r vi r la ge/li, la crida a l robar-se amb Déu . Cada vegada estic com més enamorat d'aquest mè tode de partir de la realitat, e l qual no resulta gens superficial, sinó que és un mètode de
llegir en profunditat, de ficar-se al cor de les masses, d'entrar al
cor de ls proble mes, com diria el P. Voillau me.

2. El sentit evangelitzador
Aques ta intuïció del sentit de missió, del sen tit mISSIoner, la
trobem a cada pas a la teologia. Ho hem vist en aquests tretze
anys de començar de nou de Cardijn. Ell volia evangelitzar; tot
ell e ra impul s evangelitzador, no una espècie de departament d'assumptes missioners o d'assumptes evangelitzadors dins de l'Església. Era l'impuls evangelitzador d'ell mateix i de tota l'Església .
Vol fer present la paraula de Déu en el mÓn obrer. Sap que ha
d'haver-hi una identificació (aquí ve el moviment educatiu, el moviment de conversió, el moviment de fe), una identificació de l'home amb la paraula que es tà portant, la paraula de l'evangeli que
està portant , podríem dir, com un tresor en vasos de terrissa. Cardijn porta la paraula de Déu. Ha d'haver-hi una identificació amb
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la classe, amb el medi que va a evangelitzar. Hi ha, doncs, una
dob le fidel itat, si bé és poc dir .doble fidelitat . ; hi ha una iden·
tificació amb l'evangeli i una identificació amb els problemes, la
forma de vida i les esperances de la classe obrera. Tenim aquí un
gruix de formació im pressionant. Bs a dir, la JO C, l' ACO, la JOBAC
són c rides molt profundes a la c reació d'una personalitat amb iden·
tificació amb l'evangeli, i amb aquefls als quals l/as d 'o ferir l'e·
Vlll1geli, no com una cosa des de fo ra, sinó com una crida des de
d intre, des del més profund de la persona.

3. Assumir les contradiccions

Aquesta contradicció més que fer-me pensar, em fa sen tir , per
dü-ho aLxi, humil; em fa sen tir el pes de la misèria pròpia. Cardijn intueix clarament que el món és tensió, contradicció, lluita.
No és solament un filòsof, com Hegel o Marx, que descobreix
que el món està fet de tensions i con tradiccions. E l fet és que
quan et poses seriosament a viure, i a viure a partir de la realitat, experimentes la tensió i la contradicció en la pròpia carn.
Vols ser fide l a l'evangeli però penses: «aquesta Església no ens
acaba d'estimar, sembla que estigui molt atenta a sacralitzar les
coses de la dreta i a nosaltres e ns deixa una mica a l'estacada ».
l aquesta altra contradicció: .Colze a colze amb aquells amb qui
compa rteixo la vida obrera, sí, però aquest colze a colze s'acaba a
l'hora de com partir la fe. No puc compartir la fe amb aq uells que
tinc al cos tat en la llui ta. Comparteixo la lluita amb uns i comparteixo la fe amb uns altres». Ai xò és una contrad icció molt gran. :es
així, no és veritat ? Però, oi que no ens hi hem de conformar? Oi que
aquí hi ha aquest ser Església, aq uest es tar e n comunió amb e l
més profund de l'Església, que és el Crist, la seva paraula, l'Esperit del Senyor? Fins i tot e n comunió profunda amb el papa
Pius XI -com Cardijn- i e ls papes que vinguin, però en comu·
nió crítica, en comunió profunda, en comunió lúcida. Poc a poc
assumim les con tradiccions i és aqui on jo em sento pe tit, quasi
més humi liat que humil (perquè humil ja fóra bo). Però veig que
no hi arribo. M'agradaria assumir aquestes contradiccions: ser fidel del tot i obedient a una fe , perquè és la fe que em porta a mi
i no jo el que porto la fe , i a lhora ser fidel a una classe, obedient
a un medj, que no puc eludir, ni trair o oblidar de cap manera.
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4. Formació de militants
Tota aquesta m ena d'escalada que és la personalitat plena de
fe i de fortalesa ens porta evidentmen t al problema de la forma·
ci6 de mi litants. Quantes vegades hem enti! l'anècdota dels tret·
ze anys qu e Card ijn va esmerçar per a formar militants, per després haver de tornar a començar! Ens sembla que a Cata lunya
ens trobem amb els mateixos desafiaments. Fin s i lot els vell s ens
hem de cuidar una mica de la formació de militants joves. E.s a
dir, tothom és apte per a dedicar-se a compartir reaJment aquesta
fe amb els joves, per a resar junts. celeb rar junts. donar testimoni
junts, a ll à on és difícil qu e la Paraula de Déu s igu i entesa i es·
devi ngu i creïble . Em sembla que la tasca de formació de mili tan ts
(és a dir, la formació de persones capaces de partir del concret,
de ser missioneres, de tenir f idel itat a la fe, obediència a la fe
i fidelitat a b cl asse obrerJ) so!J.ment és possible s i, ju nt a men t
amb la tasca dc rormació puntual de mi litants, apunta, per d ir-ho
així, vers la preparació d'un tipus, d'un model d'Església. (Potser
no és prou correcte dir «model », mes ja ens entenem.) «La tasca de
formació dc mi litant s. d'un a un o en grup, ha d'anar acompanyada de la preparació, per dir-ho així, d'un coixí, d'un s i matern ,
que s igui una Esglés ia pobra i , pe r tant , lliure. 1-10 diré amb unes
paraules del papa Pau VIè., a l seu Pensiero sulla m orte., que
m'han qu eda t profundament g ravades i que constitueixen tot un
programa senzill i petit del que pot ser aquesta imatge d'Esglés ia
qu e hem de prepa rar jun tam en t amb la tasca de cada dia de
formar militants: «una Església pobra i. per tant, lliure, traspassada per l'amor, que, forta, s'encamina vers el Crist. Però s'encamina vers el Crist to l anant copsan t i haven t compartit quines
són les veritables necessitats i espe r-anees de la h umani ta t », especia lment dels malmesos. de ls margina ts. Aq uest papa va dir això
com un a destiHaci6 de to t el Concili Vaticà lI , com una destiHa·
ció de la seva prò pia vida, més que de l seu propi pensamen t.
Aques ta Església pobra i ll iu re, que en tén en profunditat les
veritables necess itat s de la humanita t , és una cosa que ens ha d'a·
companyar per a prega r junts , celebrar junts, testi moniar junts.
(li

Sentit de moviment
Fina lment us he de dir qu e e l que m'agrada d'aques ta reu nió
d'avui és que la JOC, l'ACO i la JOBAC no fan la impressió d'un s se-
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cretariats, sinó que són uns movimen ts. A l'Església n'hi ha tants.
de secretariats ... és clar que n'hi ha d 'haver, com és ara, el Secretariat familiar, etc. Vull dir que no tan sols ha d'haver-hi instàncies buroc ràtiques, sinó instàncies que siguin plataformes de
vida, d'educació, de fe compartida. Em sembla que hem d'esla,molt contents que aquella esperança d'ara fa vint anys del Vaticà II (més encara, amb el pun t d'arri bada que és el terme cap
on apunlava el concili) quedi assegurada avui com una llavor, com
un símbol, com un s igne, petit i gran a la vegada. Aquest moviment, que apunta vers una base d'Església sana, opta perquè en
ella els militants, fidels a l'evangeli i a la classe obrera, puguin seL~
formats i educats i a més puguin viure realment en totes les dimens ions de la vida cristiana.

66

HOMENATGE D'UN CONSILIARI
GAIETA DE CASACUBERTA

Arran del centenari del naixement de Joseph Cardijn, e ls consiliaris tenim molt a celebrar. Efectivament, ell va ser el primer
consiliari , que ens va posar en una dinàmica en què ser capellà
era «u na altra cosa », una novetat que ha guiat el nostre ésser i
la nos tra manera de fer.
No ho hem celebrat

COI11

a consiliaris, però molts al

sell

cor

ho deuen have r pensat. Tot s hem estat marcats per e ll : uns més
directament, perquè hem estat o som consiliaris de moviments;
d'a ltres perquè Cardijn respon a l'expectativa del poble de veure
e l capellà a prop d'ell i han optat per aquesta proximitat; d'altres,
finalment , perquè ha n pogut reconèixer que Cardijn ha ajudat la
predicació i la ca tequesi a veure clara 1a necessitat d'un anunci de
Jesucrist lligat a la vida conc reta .
Escric aquest senzill homenatge des de la meva situació de
consiliari de la JOC, conscient que Cardjjn no és solamen t e l fundador d'un moviment si nó també el descobridor d'un estil nou de
fer de capellà, que va molt més en ll à de l que pugui expressar en
aques tes pàgines.
1. Si rellegim la nostra hi stòria , si repassem els esdeveniments
i les persones que ens han marcat , descobrim mil10r el que ara
som. AI moviment obrer ens agrada fer memòria de certes dates
i certs esdeven imen ts. Com a creients, ens agrada llegir i rellegir
la his tòria dels profetes, dels savis i dels creients de l'Antic i del
Nou Testame nt. tS la mateixa constant que quan fem memòria de
Jesuc rist en tota eucaristia . Com a cape llans, recordar Cardijn
ens dóna la clau del perquè del nostre es lil de fer de capellà i
és bo que ho puguem recordar.
2. A partir de Card ijn , a l ll arg de més de cinquanta anys, diferents gcneraciol1'i aq uí i d'arreu del món han dedicat part de llur
temps j de llur se rvei a fer possible la JOC. Aquestes persones han
obert camin s, han alli berat moltes coses, han estat valen tes, han
trenca t cadenes, han fet poss ibl e que la JOC arrib i als nostres
d ies.
3. Cardijn ens ha fet capellans a prop de la vida concreta de
cada jove obrer, s ituat enmig de tot el que el condiciona, i alhor3
a prop de l'Evangeli pe r buscar-hi la parau la q ue pot ajudar aq uest
jove. Aquesta dob le passió (per cada jove i per Jesucrist ) ha mar-

67

cat la nostra vida de consilia¡-is. Quan un jove descobreix aquesta
passió, i esdevé compromès amb llur vida i amic de l'Evangeli,
sentim per experiència allò que agradava de dir a Cardijn : . tots
fundadors de la JOC • .
4. Cal que en aquest breu homenatge faci aparèixer a la pantalla del meu record les cares, els actes, la vida d'aquells militants, consiliaris i adults que m'han impressionat pel seu compromís entre els joves de la classe obre¡-a, pel seu coratge, pels
seus incansables recomençaments, per llur tenacitat en el fracà
i les decepcions. Puc repetir allò tan sabut i que experimentem
sempre: «els altres, els joves, els companys consiliaris ens evangel itzen».
S. Darrera cada jove hi ha algú que ha estat primer amb ell .
E.s una convicció fo namen tal que la JOC és possible perquè homes
i dones plens cie fe en la joventut obrera i en Jesucrist han transmès el millor que ten ien i han sabut desaparèixer quan el jove
anava c re ixent , tot rcssituanl-se permanentme nt perquè a aquest
jove no li manqués l'essencial.
6. A la JO C, ens hi hem troba t com seient de nou a l'e cola.
Per a molts de nosaltres la JO C ha estat una escola de vida . Molt
aviat, gràcies a l'<<entre ells», els joves ens han anat descobrint
de què eren capaços. T en aq uests moments hem descobert que
ser capellà i con iliari així era apassionant.
7. Seguint processos personals i col'lectius hem anat vivint evolucions en la vida dels joves, canvis de ca mí, fra cassos, crítiques
tal vegada dures ... Tot això ens ha ajudat a ser presents en llurs
vides, sense ser propietaris ni controladors de res, sense ser-ne
tampoc e ls mestres ... Sabem «que CDS eduquem tots en comunió •.
Per això també nosaltres hem viscut la inseguretat, la inquietud ,
que tal vegada cobrim amb un saníssim humor. Tot això ens va
rent oberts a les inte rpeHacions que sov int ens véne n dels militants, ho expressin o no. La vida tan propera als nois i les noies
de la JOC ens ha ajudat a presentar-nos laI com som, lluny del
personatge. Ells han pogut verificar la nos tra fe present a la vida
de cada dia.
8. L'acom panyament amagat de la vida dels joves ens ha demanat moltes reunions de preparació i de treball coHectiu, perquè
l'avenç no s igui solament personal. Al final de la jornada o bé un
diumenge a la tarda, ens hem assegut a la taula davant dels papers, per acollir, anotar, rellegir, interpeHar ... la vida que hem
viscut durant el dia o durant la setmana. Hem buscat la manera
de servir-los, perquè vagin realitzant el projecte del moviment,
l'anunci de Jesucrist als joves de la classe obrera.
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9. Gràcies a viure «entre ells» no som nosaltres els qui hem
de buscar les solucions de llurs p roblemes. Qui més capaç que
e lls, que els viuen directament? Gràcies a aquest «entre e lls »,
hem viscu t a la pràctica una vida d'Església senzilla, on l'anunci
de l'Evangeli , el fem entre tots. Gràcies a no acaparar aquest anun ~
ei, l'Evangeli pot aparèixer més transparent i més autèntic perquè són els mateixos joves obrers que se'l transmeten «entre ells».
10. Gràci es a la JOC hem fet l'experiència d'una Església oberta a l'ex terior, per a la classe obrera, pe r als qui són lluny. La
JOC ens ha ajudat a no quedar encercla ts en un min isteri instal~
lat e n l'organització interna de l'Església, en les seves obres, les
seves escoles, els seus problemes. La JO C ens ha fet possible de
viure oberts als joves que van néixe r fora de l'Església. Seguint
Cardijn, vivim l'experiè ncia d'anar sempre «més lluny ».
I!. Consiliaris de tots els moviments, però ara i aqui especialment els de la JO C i la JOOAC, som com uns nans seguint les
petjades d'un gegant, les petjades dels qui va n sembrar i van fer
la histò da abans que nosal tres. osaltres ara en recoll im el fruit.
Però de cara al futur tots plegats hem de corregir equivocacions
per buscar nous companys de ruta que seguiran de mà el nostre
treball. A Catalun ya, sov int ens fa lta constància i les bones ex p e ~
riències duren poc. Pe r això ens cal viure a fons i iHusionats,
convençuts que va l la pena, més preocupats pels joves de la cla s ~
sc obrera que pe r nosaltres mat e ixos. r, preocupats pels joves,
hem d'assegurar en tre tots el futur de la consiliaria, sense la qual
no hi pot haver movime nt en el futur.
12. Cardijn, gràcies! Gràcies a la JOC i a la JODAC hem fet l'experiència d'estimar i ser e timats pel joves concrets. Podem dir
com Pau: «si vivim, vivim per al Senyor, i si morim, morim per
al Senyor. (Rom 14,8). Si vivim, vivim perquè els joves trobin el
Crist. Si morim , morim pe rquè e ls joves trobin e l Crist. L'una
cosa i l'altra són les dues cares d'una mateixa expe riè ncia . De nou ,
gràcies Card ijnl
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ELS NOSTRES MOVIMENTS
DE JOVES CRISTIANS
JOSEP FERNANDEZ

La dècada dels anys 70 ha estat, després de la crisi del s moviments especialitzats al nostre país, un temps de represa d'aquest
tipus de moviments evangelitzadors. Per carn i.ns j processos diferents, dos moviments com són JOBAC i JO C, cadascú amb la se"'a
pròpia història, intentem ser ara els continuadors de l'obra de
Cardijn en el món obrer, així com ho són a1tres moviments evangc
Iitzadors en el medi universitari (MUEC) i les comarques (Moviment

de comarques) .

Tres intuïcions bàsiques
Els objectius de JOBAC i JOC part eixen de le <veritats bàsiq ues.
que definí Cardijn:
- Veritat de fe : cada home, cada jove treballador té una di gnitat essencial, és fill de Déu. Cada jove treballador, aturat o es tudiant , té una missió a complir a la terra , està cridat a ser un apòstol , un coHaborador de Jesucrist en la construcció del regne;
- Veritat d'experiência: la situació actual dels joves enmig
d'una societat capi talista i consumista , i més dels joves dels ambients obrers i populars , és d'explotació, manipulació i marginació.
Els joves som víctimes de l'atur, la droga, la delinqüència, la mandra, l'apatia i no podem realitzar aquesta vocació a la qual estem
c ridats;
- Veritat de mètode : només un jove treballador pot arri bar
a un altre jove, només la seva organització en un Moviment «entre
ell s, per ells i per a ells» possibilitarà que puguin viure la seva
d ignitat de fills de Déu i transmetre-la.
Els nostres moviments

Joc i JOBAC partim de la pedagogia ac tiva, simple i adaptada
a la realitat dels joves, que definí Cardijn . Intentem arribar als
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joves allà on són i tal com són i volem partir de la vida concre ta
i quo t idiana de cada jove. Per a ixò treballe m seguint el m ~tode de
l'e nquesta, organitzan t campanyes, ta l com fe ia Cardijn a Laeke n
i ha an at fent la JOC.
Ioc i JOBAC volem ser Moviments educadors, cerquem la formació in tegra l de ls joves t reba lladors, i sabem que aq u esta educació
integra l comença pel descobrime nt de la pròpia realitat de cada
jove en el pe ti t grup de rev isió i acció, que és -sego ns Cardijnel p unt de partida essencial de l'au tèntica formació : és el mètode
de revisió de vida veure-jutjar-actuar.
Els nostres Moviments ens volem encarnar en e l con junt de
joves de la classe obrera, els qu i t reba llen a la indústria o a l sector dels serveis, e ls qu i no poden treba llar, els q ui ha n tingut
a ccés a ('estudi (per a ixò les federac ions reali tzen u n treball de
conscienciació i resposta davant el problema més greu que pateixen a ra els joves: ¡'atu r).
No pre tenem tancar e ls joves en grups on es visqui una espiritualitat desencarnada o on només es posi l'accent en la formació:
in ten tem llançar els joves a l'acció en el seu propi ambie nt (en el
lloc de treball , am b els com pa nys de fà b r ica, d'oficina, a la botiga ,
l'Inst itu t, la Facultat, l'escola, et barri), acció del jove mili tant
que am b el seu testimoniatge personal convenç i posa en acció
a lt res joves, que tende ix a canviar el seu entorn i el dels altres i
en e l cor de la qual viu i traflsmet el missatge alliberador de t'eva ngeli. Aqu esta acció és planificada i revisada con juntament en el
pe tit grup, en la federació, en la globalitat del Moviment.
Intentem que to ta l'estructu ra del Movime nt (exemple de Granollers) respongui a aques ta fi.na1i tat fonn ativa: en el Moviment
educació, acció i organització són inseparables. J oc i JOBAC són moviments on els joves són els diri gents i protagonistes; les responsabi li tats del moviment són els principal s llocs de formació (economia. coordinació, propaganda .. . ).
~s dins d'aques t procés educatiu que JOC i JOBAC optem per ser
moviments evangeli t z.adors del món obre r i to t el nostre esforç
educatiu l'encaminem cap a la fo rmació de mili tants capaços de
participar en aquest gran moviment all iberador de l'home; construc tor d'un món més humà i just que és cI moviment obre r, i que
té el seu nucli b às ic en els treballadors i t reballadores que formen
la classe obrera. J OBAC i JOC ens adrecem als joves treballadors i
atura ts dels barri s, pobles i ambients industrials de Catalunya, per
tal que prengui n consciència del seu origen i no es desclassin i
també als joves estudiants d'aquests mateixos ambi ents, per tal
que descobreixin la seva vocació social i es compromet.in amb els
treballad ors en la construcció de ]a nova societat, creant una soli71

daritat efectiva amb els protagonistes del treball manual.
Joc i lO BAC, com a moviments d'Església que som, estem compromesos en la construcció de la nova Església dels pobres, més
propera i solidària amb els problemes concrets dels homes d'avui.
Intentem ser dia a dia l'Església que neix i es renova enmig dels
joves de la classe obrera i dels barris obrers i intentem connectar
amb les comunitats cristianes i eclesials dels nostres barris obrers
i populars que, en molts casos, han estat el lloc d'on molts joves

han sortit i han format el Moviment. Per a nosaltres, Joseph Cal'dijn
ha estat una figura eclesial que de forma real donà un veritable
protagonisme a/s laics dintre de l'Església i amb la JOC apostà per
una Església oberta, participativa i més laica.

El nostre homenatge

Per a la JODAC i la JOC el sentit del centenari de Cardijn no és
una memòria o un record nostàlgic del passat: el sentit està a
comprometre'ns de ca ra al futur perquè l'obra de Cardib1 continuï
essent una realitat i per a aquest objectiu cal conjun tar tots els
esforços. Per això la JOC i la JORAC anem cap a la unitat, perquè
compartim uns mateixos objectius i un mateix mètode, de fcr que
a través dels moviments els joves treballadors descobreixin, visquin i transmetin la seva dignitat de fills de Déu, i és anant cap
a la unitat d'acció com creiem que serem més fidels a l'herència
de Joseph Cardijn.
Aquestes paraul es del bisbe Helder Camara resumeixen quin
és el millor homenatge al gran pioner: «No desentendre'ns del
que ell ara faria si tomés a la terra. A Cardijn li agradava de dir:
«Endavant! El treball a reali tzar és de cíc10p i el temps apressa!»
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UNA CARTA DE MN. PERE TARRES
Núria, 22 d'agos t d e 1948
A les sòcies del Centre del Roser
Benvolgu des e n els Cors de Jesús i Maria,
Abans que tot , rebeu la salutació afectuosa que des dels peus
de la Ve rge de Núria , la nost ra d o lça Mare Regina del Pirineu,
us diri ge ixo a totcs i a cada una de vosa ltres a mb el co r posat
aquí e n la nostra sa leta de l Centre i amb el desig vivíssim qu e
tot es poguéss iu puj ar aqu í da lt , encara que sols fos per uns
dies , per a ad mi rar i fruir d'aquestes merave lles sortid es de la
mà o mnipo te nt d e Déu pe r ta l d e donar gus t a ls ho mes, els fill s

seus, que som nosalt res.
Us he reco rdat mo lt i us recordo bo i pregant cada dia. Ara
més qu e m ai necessitem l'a uxili d e la gràcia per co ntinuar end avant e n la nos tra obra, que ha d'ésser Fruit de la dispos ició d e
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la nost ra bona vo luntat fecundada pe r l'acció meravellosa de la
gràcia .
Quan hom veu el nos tre món obrer, ta n igno rant , tan apartat
de Déu , tan ple de prej udi cis, i per a ltra part tan aba ndonat i
tan sol enmig del seu ambient corromput, hom sent l'ànsia i l'anhe l de lluitar i d 'entregar-se i de donar la vida i mil vides pele lls, s i les tenia. Pobres ge rmans obrers! Pensa r que tenen una
ànima com la nostra, i ningú no els estima i to tho m els menysprea, i cau so bre d 'ells la llosa de plom de la ignorància i l'e rror
que ele ments interessats cui den de mante nir de mi l maneres.
¿No sentiu dintre vosaltres la vibrac ió de les ànimes i la veu
de la consciència que us diu: Endavant ? Quan veieu que les seves ànimes es perden , aquelles àn imes per les quals Jesus ha
donat la seva preciosa sang, ¿no sentiu l'anhe l de conquerir-les
i portar-les a ls seus peus a fi de no fe r estèril el fru it de ta n extraordina ri sacrifici?
Però, caríssimes, no n'hi ha prou de sentir e n un moment dete rminat la vibració i l'entusiasme que esperonen a llançar-se a
l'apostolat. Tampoc no n'hi ha prou de començar una labor amb
to ta l'empe nta, si després no és prosseguida amb una constància tenaç i es forçada . Cal tenir molt present que la vida és una
lluita ininterrom puda i que l'apostolat és una lluita mil per cent
sense defalli r, i això en un amb ien t desfavorable, d'incomprensió,
de relaxació moral, d'indiferència, i sobretot una lluita que hem
de suponar contra nosa ltres mateixos, en les hores de fredor, de
sequedat, de desànim , que ens farie n engegar loles les coses en laire, malversant Ics hores i les suades i angúnies que hav ia costat l'es forç inaudil de l treball realitzat fin s aleshores.
Cal per tant , benvolgudes sòcies , que cap de vosaltres no deixi de la seva mà la rella de l treball , que cap de vosa ltres a m b
defallença no giri la vista enrera: això sols és propi dels covards ,
i en e l nos tre Centre tan es tim at d'aquesta mena no en tenim
cap. Que l'estiu no refredi l'empenta i l'energia de l'hivern. Tothom a l seu lloc. L'ensenya de la JOC sia e l nostre far lluminós
que orienti els nostres camins . Que cap de les campanye empreses no faci marxa en rera : la campanya de la noia malalta, la
de la puresa, la de la devoció a la Verge.
Sigue u cons tants en els ce rcles d'es tudis . La Junta , que es
reuneixi. Aquests dies que vindran algunes de les dirigents preparare m el pla de curs, amb act ivitats i dates concre tes des de
la seva inauguració fin s al fin al. Fóra convenient que quan vinguessin, d'acord amb les delegades d'as piranl s, parlessin també
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les clatt.:s de les se ve ~ res t c~ i ac tes per ta l cic prepa rar el pla de
conjun t a m b lot e ~ I c~ a lt res branques i seccions de l'A. C. femenina de Sa rri à.
Reco rd eu que una de les tasqu es més urge nts és de fer viure
l'es perit joci s ta d 'apostolat obrer e ntre les noies de l nos tre Centre. Ca l amarar-se d'aquest es perit. Vull que e n se ntiu la necessitat i la res po nsa bili ta t qu e comporta. Vull qu e cad a una de vosaltres visqui cada dia a m b m ajo r intensitat la seva vida interio r ;
qu e bategui e n l'ínt im del cor vos tre la tos uderia de la santedat.
Però sobre tot, fill es, no us desa nimeu. No [cu cas de les hores amargues. Tot això ho exigeix ¡'a postola t. Quanta més sequedat major es fo rç, més mè rit dava nt de Déu, més fruitós el res ulta t sobre les ànimes. Cal lluita r heroica ment. La vida és curta. Quan ens morirem , n 'hi haurà prou que diguem al Bon Déu :
«Se nyo r , per Vós, m 'he ca nsa t tant com he pogut »; el fruit ja
cui darà Ell de reco llir-lo quan li plagui. A nosaltres ens correspon posar-hi Io l e l nos tre esforç, tant a mb consolació com sense con solació. ¿ No e ns admirà ve m d'aquell espe rit de sacrifi ci i
de sofrime nt d 'aqu ell s jocis tes? Hi ha sofriments de l'es perit,
mo ra ls, qu e costen més es fOrÇ, ll àgr imes i sacrifici s que els mate ixos dolors del nostre cos .
Prepareu ja les pròximes vet ll ades. Prepa re u-vos per la pròxima excurs ió qu e farem , si a Déu plau, a l'Ame tlla , una d'aquelles
que ha de marcar època. Us fe licito per l'acció duta a te rme a
l'Hos p ital de Sant Pau . No deralliu . Els cercles d'e tudi s i les reunio ns que no fallin .
Ag raeixo molt les ratlles que a lgunes de vosaltres haveu tingut la delicadesa d 'enviar-me en nom de totes. A totes , moltes
gràcies.
Pe l nostre Centre, per l' A.C., pe r la JOC, e ndava nt sense defa llir!
Rebe u l'afec te en Crist i la be nedicció del vos tre cons ilia r i.
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ACTITUDS PASTORALS DAVANT
D'UNA NOVA SITUACiÓ
Una nova realitat que ens interpeHa

No creiem que sigui un tòpic afirmar que entrem en una nova
etapa de més normalitat en la vida coHectiva del nostre país, després de la transició que han significat les primeres legislatures
del postfranquisme.
Som en una etapa que pot accelerar el procés de liquidació
d'aquella manera de situar-se l'Església i la seva actuació pastoral
en la societat que hem anomenat el «nacional-catolicisme». Tot
i que en puguin quedar encara alguns tics a nivell psicològic i
sociològic en les persones i les institucions, que no es perden fàci]ment, la realitat política d'un govern i d'un legislatiu majoritàriament socialista, resultat de la voluntat del poble, ens si tua en unes
noves coordenades a l'hora de pensar i actuar pastoralment. I no
és que la realitat sigui totalment nova, el que és nou és l'expressió
estructural i institucional d'aquesta realitat: la «secularitat. i el
pluralisme del pensament, dels projectes, de les formes de vida ...
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La cultura dominant ara al nostre país és la «secularitat » i el
pluralisme institucional.
Aquesta nova realitat, pel fet de ser pública i institucional, ja
no pot ser negada per ningú, ni judicada com una interpretació arbitrària del progressisme.
Aquesta realitat exigeix una rev isió a fons de les nostres habituals - i pOlser rulinàries- mane res de plantejar-nos ¡'s tatu s de
l'Església, els seus drets, els seus privilegis, l'estil de la seva presència i la nostra actuació en la societat. Aquesta revisió és encara més
necessària pel ret que cada vegada és més evident que a l'interior
de l'Església hi ha posicions ben contraposades - la recent vista
del papa ha posat a plena llu m aquesta evidè ncia-: hi ha posi·
c ions clarament involucionistes, que treballen pe r perpe tuar un
model d'Església i de pas toral q ue nosaltres, potser una mica ingè·
nuament , crèiem ja supe rat o minoritari.
Cont inua havent-hi potse r força atomitzades. unes posicions
més crítiques que voldrien anar decididament vers el model d'Església que dibuixa el concili Vaticà rr en la seva teologia. Aques ts
grups tenen el ri sc de pe rdre la iHusió. la creativitat i l'espe rança
que , val a dir, havien viscut en els dics del co ncili i de l postconc ili .
En tre mig d'aquestes posicions, hi ha el poble. Un poble, com
es llegia recentment en un article d'Antonio Marzal, que es mou
c ntre els traumes del passat i les mancances del present ; un poble
que se sent coartat i condicionat , sense cultura en la qual pugui
ex pressar-se més enllà de les modes imperants fomentades pels
poderosos 1nass-m edia. Un poble emocionalment manipulabl e. Però àvid de certeses, d'aquelles, sobre tot, que li permetin de descobrir el goig i l'esperança e n la vida quotidiana.
No hi ha dubte que la present si tuació cons titue ix un desafiame nt, una interpeHació i potser una oportunitat per fer un nou
pas. La nostra pastoral po t passar d 'una Església instaHarla i
d'unes form es de conservació -majoritàriament- vers una Església més pobra i vers una pas toral més missionera.
Pero, pel que hem dit, la nova situació pot comportar unes
temptacions de dive rsa significació, que ens convé descobrir i intentar de superar amb unes actituds pastorals i personals que responguin a l'esperit i a les exigències de l'evangeli.

Temptacions
l. Prendre una actitud beHigerant: a l'estil d'un partit poIftic que, volent defensar uns determinats espais de poder i uns
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determinats inte ressos, es llança a campanyes, slogans ... o bé
actua a l'ombra com a grup de pressió, amb la recerca d'influències, etc.
2_ Re fugia r-se en una posic ió nostàlgica que pot portar a un
replegam ent de les comunitats sobre si mateixes. Com una te mptació d'enquadrar la gent: a veure qu ins són catòlics! Oblidant
una actitud oberta, pròpia del que ofereix el servei religiós i l'evange lització a to tes les persones.
3. La temptació de cedir a un complex d 'inferioritat. Pensar
que en aques t moment no tenim res a fer, ni tenim res a oferir a
la nostra societa t que sigui específic i vàlid. tS una temptac ió de

deixar·se portar per una mena d'esgotament : és massa complica t!
No sé per on tirar! No puc fer més que anar mantenint el que hi
ha!
4. Deixar-se a trapar per l'organi tzació i la burocràcia, per lIna
ad minis tració, buida de finalitat s i objectius, oblidan t que a llò
que és primordial en la comunitat és l'acompliment del seu projecte propi evangelit zador.
5. Voler copiar mimèticament l'anomenat es til «woj ti1ià » com
a únic camí per arribar a la massa, abando nant , per cansament
o per c riteris d 'eficàcia , el camí lent i pacient del treball per
anar formant militants capaços d'esdevenir llevat enmig de la pas ta.
6. Radicalitzar la pe renne a1te rnativa massa-minoria, prenent
posicions parcials i unilaterals en un sentit o al tre.
7. Confondre la «identitat cris tiana _ amb l'adhes ió a deter·
minats aspectes è tics o po lítics, amb l'evident perill de reduccio·
nisme o d'ideologitzaci6 de la fe, que pot ser base per a qualsevol
purisme o integrisme.

Punts conflictius
No és pas una cosa d ifícil de preveure: com a exemple, tenim
ja l'observació d'algunes actituds i preses de posició abans, durant
i després de les eleccions, i abans, durant i després de la visi ta
del papa . En la nova situació, ani ran apareixent uns punts especialment conflictius e ntorn dels quals s'aniran polaritzant postures i provocaran les temptacion s de què he m parlat.
De moment , ja apare ixen polaritzacions en el camp escolar, en
e l camp de l'èti ca fa miliar i en el camp de la llibertat d'express ió. T,
a l'interior de l'E sglésia, hi ha el punt confl ictiu de quin és el
model d'Església que volem: en nosaltres, les di visions entorn
d'aquest punt es poden fer més vives i ostensibles. T sense obli-
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dar un punt conflic tiu de renovada actualita t: la catalanita t de
la nostra Església (la qüestió dels nomenaments episcopals per a ls
bisbats de Ta rragona i Vic ... l.
E n tot això, hi haurem d'intervenir. Com fer-ho d'una manera
serena, iHuminadora, sense radicalitzar postures, en la llibertat
fide l a la Para ula? Com ajudar la ge nt que tracte m ?

Actituds pastorals
Creiem que, per tal de poder-nos moure en aquesta si tuació,
he m d'intentar supe rar les temptacions que se'ns presentaran. l
ens he m d'ajudar a pre ndre i mantenir ac tituds personals i pastora ls ins pirades e n l'evangeli i e n el model d'Església del Vaticà TI ,
que, d'alguna manera , formen part del nos tre patrimo ni. Ens atrevim ja a insinuar algunes actituds que cal tenir en compt e :
1. Assumir amb pau i joia la responsabi litat de l'evangelit·
zació, que recau en nosaltres i sobre les comunitats cristianes ,
sense pretendre esperar que altres e ns facin la fei na.
2. No cercar ni ex igir e l reforçament del poder p olític com si
fos necessari pe r donar suport a la fe . Fugir d'actituds beHigerants
o de quedar·nos ma rginats (i ndifere ntment o acomplexadament).
Cercar actituds convi ve ncials pe r tal d'afrontar amb diàleg les
diverses instàncies cíviques i administratives, com també e ls
proble mes que ha anat acumulant sobre l'Església la pràct ica
històrica -sobre l'Església i sobre les seves institucions-: problemes d'ordre econòm ic , è tic , assi stencial, hospitalari , de presència en e l mó n escolar, e tc.
3. Viure amb llibertat i anunciar sense imposar la qualitat
evan gèlica de la vida que és on s'ha d'inspirar en tot cas - i no
e n pe rs pectives ideològiqucs- el judici sobre les realitat s sòciopolítiques.
4. Créixer en la nostra capaci tat d'acostament, acollime nt, comun icació amb l'home del carrer. Saber reconèixe r la dimensió
religiosa com a obertura a la transcendènda, com e l lloc on la fe
troba el seu recolzament, però sense que això impliqui una mitificació de la religiosi ta t popular.
S. Treballar pacientment perquè les nostres comunitats s'insereixin e n e ls nostres pobles, barris i ciutats com a factors de
convivència , essent així anunci i realització de la presència de
Déu. L'es forç lúc id , espe rançat i participa tiu en els camps de la
pas toral ordi nària -celebració, pregària, catequesi , animació de
grups .. .- , que no és simple ment una pastoral de conservació o
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un si mple oferiment de serveis, sinó preparació i sosteni mClll d'unes comu nit ats missioneres.
6. Esforç educatiu per presentar la fe com la recepció de la
Paraula de Déu en acció que és l'existència viva de Jesús, que ens
empenya continuar la seva acció d'anunci i realització de la pro·
ximitat de Déu que aixeca els pobres, els malalts, els margina ts
fins a l'àmbit de la salvació de Déu . No podem dimitir del com·
promís eclesial en favor de l'alliberament i de la humanització: és
aquí on ens cal situar l'acció profè tica de denúncia i de llui ta
contra "atur -avui absolutament prioritària-, contra la marginació, contra tota forma d'opressió i d'injustícia.
7. Valorar tots els serveis i mini steris que hi ha en funció dc
l'o rientació missionera de l'Església, els moviments, la formació
de c ristians capaços de testimoniar en ambients neutres i hos tils.
Tot això contribueix a obrir el possible <ghetto. i a fer sorti r l'Es·
glésia fora de les seves pròpies muralles.
8. Fins ara l'Església havia fet suplències en els camps de la
formació i del lleure de la infància, dels adolescents i de la joven·
tul. Ara ens cal fer el que calgui per l'educació crist iana d'aques ts
nivells, però sense voler prendre el lloc que pertany a la societat
civil. Es una situació que ens agafa ben desprevinguts. Com han
de ser els moviments infantils confessionals? Què vol dir un agru·
pament escolta confessional? .. Ens caldrà ren exionar, intercanviar
experiències, aprofundir. . ,
9. Ens hem d'ajudar a mantenir la nostra preocupació per
la globalitat de la imatge i de l'acció pastoral de l'Església a casa
nostra, amb ¡'exercici de la corresponsabilitat i de la critica positiva. Hem de participar en les instàncies i els organismes que
possibilitin j empenyin l'exercici de la corresponsabilitat n tots
els nivells.
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SOBRE L'EVANGELITZACIÓ
RAIMON RIBERA

Les no tes que segue ixen foren presentades en una Jornada del
Movime n t Cris ti à dc Profess iona ls el d ia 19 de dese mbre de 1982,
en el marc d'ull treba ll de reflex ió sobre l'cvangelització que a quest
moviment porta a terme durant e l curs 1982·83. Só n , doncs , notes
pensades des d 'una mena de gen t i pe r a un a me na de ge nt , de la
qu a l jo formo part; geol cristiana amb posicions ava nçades, SO~
vi n t dc fronte ra; ge nI q ue té ap roximadament ent re 25 i 40 anys;
gen t que es mOli en cI mó n professional, u n món culte, complex,
sov int co n t radi c tor i. Es t rac ta, doncs, d'una r eflex ió d es de di ns,
més amb òpti ca de tes timonia tge que no pas d'interpe Hació.

El que veiem clar
Hi ha una sèrie de coses q ue jo crec que lo ts plega ts ve iem
fo rça cl a res , a ,'hora de pe nsar e n l'evangelitzac ió, i qu e poden ser
un bon pun t de par tença pe r a l nostre t reball. Comença n t pel fe t
que nosaltres no anirem a missi o ns, ni farem com e ls mo rm o ns;
la nos tra intuïció de l que ha de ser l'evangelització no va pas per
aq li i.
També veiem clar que no es tà bé q ue ens guarde m la fe gelosamen t per a nosaltres sols. Ja q ue es tem convençu t s que és un
ca mí và lid de vida, q ue lco m q ue va l mo lt la pena j qu e, per tan t ,
hem d'o fe r ir a to ts els ho mes.
Sabe m també q ue és fe r- t rampa dir a lguna cosa així com «a mi
la fe em va bé, cm serveix; però jo no sóc ningú per a d ir qu e
també an irà bé a ls altres; per tant, no m'hi fico». S abem qu e si
la fe serveix per a nosa lt res, po t se rv ir a més ge nt.
Es te m conve nçu ts q ue el testimoni de vida és imp resci ndi ble
e n el q ue intuïm qu e ha de ser la tasca evangelitzadora. Però també sabem q ue e l tes timon i sol és insu ficient pe r a tra ns me tre la
Bona otícia. Ca l viure conseqüentme nt amb els valo r s evangèlics,
però a ques t tes ti moniatge s ilenciós i pacie nt no compo rta la tra nsmi ss ió a ut o m à ti ca de l mi ssatge. Ca l la pa ra ula.
I aqu es ta para ula no po t ser d ur s impleme nt a la solapa , be n
vis ible, l'et ique ta de «c rist ià». Ca l més que a ixò; ca l l'expli cació.
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Cal saber exposar el lligam que hi ha en tre la Bona No tícia de la
salvació i la vida conc reta de tots nosaltres. Cal saber explicar en
què consiste ix aquesta Bona Noticia : què vol dir que Déu ens estima, què vol d ir el Nadal, l'encarnació; quin impacte ens fa la
resurrecció de Jesús; vaja, tot a llò que forma el nucli de la nostra fe cristiana. Cal donar ra6: no n'hi ha prou que els altres sàpiguen que ets cristià. l menys amb la confusió que hi ha actualment sobre el que això vol dir.
A més, ca l recordar que no h i ha cap testimoniatge perfecte ni
cap paraula convincent per e lla mateixa. Tant la vida com el coneixement són, en e lls mateixos, contradictoris i insuficie nts. Només la barreja d'ambdues coses, a mb la seva inevitable imperfecc ió, pot funcionar. l no sabrem mai gràc ies a què el missatge ha
aconseguit de ser transmès . Veurem encendre's la flama, però difícilment el «misto» que "ha encesa.
També veiem clar que no podem esperar tenir una Església ben
organi tzada i ideològicament coherent per començar a parlar, car
si fos així no podríem parlar mai. lOs cert que l'Església és sovint
un con tratest imoni, i que hem de treba llar de valent per canviarJa; però no podem esperar que aques ta tasca es tigui acabada per
adreçar-nos als no creients i anunciar l'Evangeli.
Una altra cosa molt important: som conscients que el nos tre
medi , culte i jove, és un dels més d ifíci ls i complexos per a anunciar-hi l'Evangeli. Per un cantó, la cultura ens omple contínuament d 'interrogan ts, que si bé ens aj uden a re lativitzar, ens qüestionen constantment. Pe r un alt re. els sectors p¡"ofes.-'onals pertanyen majoritàriament a les capes mitjanes de la societat. aquelles
que no són prou fiqu es pe r a sen tir-se pecado res ni prou pobres
per a senti r-se destinatàries privilegiades del missatge de Jesús.
Però tot això no ens pot pas desanimar, sinó que ha de ser per
a nosaltres un repte estimu lant.
Finalme nt. veiem una altra cosa clara: que el Nou Testament
ens convida, ens incita exp lícitament a «anar i predicar». Només
cal llegir Mateu 28,1 9: «Aneu, doncs, i feu-me deixebles d'entre tots
els pobles . , i Marc 16,15: . Aneu per tot el món predicant la bona
noticia a tota la humanitat .•

El que no veiem clar
No només compartim certeses. També compartim Gubtes, i dubtes molt importants, pel que respecta a l'evangelització. Probable-
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ment aquestes coses que no veiem clares en s defineixen molt , i
ens hi iden tifi carem .
Per un can tó, no lenim ge ns clar que la nostra fe sigui prou
(erma, assumida, clara i dinàmica per senlir-nos moguts a difon·
dre·la. Compartim una insegu retat que ens paralitza.
Pe r a ltra banda, tampoc no veiem clar que d.isposem de prou
energia ni de prou temps per a assumir una tasca evangelitzadora.
En tot cas, ens sentim massa «cremats» per a fer·ho.
Finalment, ens envolta la foscor pe l que fa als interrogan ts cen·
trals pe r a tirar enda va nt una tasca d'evangelització:
- com s'ha d'evangel itzar avu i?: quins en són e ls camins, els
mè todes, l'estil, e l lle ngua tge?;
- quan s'ha d'evangelitzar?: és fàcil contestar «eD tot moment», però és inútil; quins en són els mome nts adients?
- on es pot evangel itzar avui ?: en quins llocs?; a qui ens adre·
cern en concre t ? Dir «a to l arreu », «a tothom» és també inútil: cal
precisar.
Aquests dub tes ens bloquege n, ens produe ixen una sensació de
cul de sac, de cercle tancat, que no sabem com trencar. Per a ixò
volem re fl ex ionar·hi coHectivament, en els nostres grups i en e l
movi me nt. Per ajudar a aq uesta reflexió, voldria suggerir uns
quants cami ns.

Camins de reflexió
Una de les tasq ues q ue hem d 'emprendre per a sortir de l'atzucac
actual és a na r troban t qu ina és l'aportació de l'Evangeli a ls interrogan ts i les preocupacions de l' home d 'avu i. Perquè només des
d'aqUÍ podre m connec tar el mi ssa tge evangèlic amb la vida con·
c re ta, rea l, dels homes. Crec q ue aquest és el gra n problema de
fons: un cert dis tanciamen t de l' Església de la problemàtica viva
de ls homes. Fin s i tOL n osa lt l~es mateixos no sabem sovint com
lligar la fe amb els nos tres problemes vita ls.
Per fer això ca ldrà trobar «punts de convergència»: o sigui ,
punts vius per a ls homes d 'avui i que tinguin a lhora ressonàncies
evangèliques. A tall de suggeriment valguin aques ts exemples: drets
humans, ecologisme, pacifis me, crisi econòmica, formes de convi·
vè ncia (la soleda t moderna), et c. Caldrà ap rofun d ir aq ues ts punts,
fer·ne llocs cic I robada am b la ge nt , i cam in s de presentació de l'Evangeli.
Una altra ci c les gran s tasq ues és mi llorar el nostre llengua tge.
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L'hem de fer clar, viu, incisiu, comunicatiu; que arribi a la gent.
L'hem de fer actua\. Llavors sabrem reformular amb aquest llenguatge els continguts de la nostra fe, sovint embolcallats per una
terminologia i un tipus de discurs que els torna opacs i els fa
inaccessibles.
Haurem també de tenir present que per afrontar amb possibilitats d'avenç la qü es tió de l'evangelització, ens l'haurem de plantejar simultàniament a tres nivells: individual, de grup i de mo·
viment. Si falla algun dels tres nivells, la qüestió es pot fàcilment
bloquejar. Així doncs,
- individualment, he m d'aprofundir Ja resposta evangèlica als
interrogants i problemes personals que tots tenim. Això comporta,
per un cantó, fer un esforç de sinceritat amb un mateix a l'hora
de posar sobre la taula aquests problemes, separant els reals dels
derivats d'ambicions i comoditats; caldrà afinar la mirada cap a
dins. Per l'altre can tó, si no sabem trobar per nosaltres mateixos
qu è ens hi diu l'Evangeli , haurem de fer l'esforç de preguntar-ho,
d'informar·nos, acudir als qui ho han treballat i rebre el seu en~
senyament;
- com a grup, hem d 'aprofund ir l'aportació evangèlica a les
qüestions de vida coHectiva, de convivència i amistat, a nivell de
grups a mb un tamany que permeti la relació personal: per què
costa conviure?; per què és bo conviure?; no és millor una so·
ledat tranquiHa que una convivència conflictiva?; com saber adre·
çar-nos als altres de manera que ens hi puguem comunicar eficaçment, sense manipulacions ni instrumentalitzacions, portan t ale·
gria i ajut més que no pas incomoditat i tristesa?;
- co m a moviment, hem de cercar la interpeHació evangèlica
a la nostra societat i al nos tre moment històric. I a mesura que
anem formulant aquesta interpeHaci6, l'hem de difondre sense vergonyes. El món d'avui té necessitat d'aportacions enriquidores, de
crítiques fetes amb profunditat i esperit constructiu. l els cristians poden fe r-ne i, a través d'elles, fer conèixer l'Evangeli. Actualment ja no desca rtaran aquestes aportacions pel si mple fet de
venir de cristians, sinó que s'escoltarà amb atenció el seu contingut.
l!s evident qu e els camps de treball que aca bem de suggerir
no són exclusius del nivell a què els he associat. Qualsevol dels
punts es pot i s'ha de plantejar en els tres nivells. Però em sembla
que cada nivell és el lloc privilegiat per a dur-hi a terme una determinada reflexió, el lloc més adient per a pla ntej a r·se-Ia en les
m.iIloTs condicions, el lloc que més hi pot aportar si sabem treballar bé: la sinceritat de la trobada individual és fonamental per
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a de tec ta r les ve ritables preocupacio ns persona ls; l'expe riència del
gru p pe tit és bàs ica pe r a treb a llar els difícils camins de la convivè ncia; el sentit de coHectiu ampli del movimen t permet l'engrescament necessa ri per a res pondre als gra ns desafiaments socials i
his tò rics.
Una a lt ra lín ia de reflexió: e n la nostra relació a mb e ls no
c reie nt s, hem de troba r «es pa is de dià leg » i no «espais de propaganda ». Ai xò ens sepa ra d 'òp tiques com la reflectida per la vis it a de l Pa pa. Volem «a nuncia r » l'Eva nge li , no pas «fer anuncis»
de l'Evangeli ; volem «convènce r», no «menj a r el cerve ll ». També
a ques ts es pa is de dià leg e ls po de m relacionar a mb els tres nivells
a nt e rio rs:
- diàleg p ersonal : aquí és impo rta nt a r r iba r a supe rar la timidesa que sovint ens su r t a l'ho ra d' introdu ir referències explíci tes a l'Eva ngeli en les con ve rses íntimes . Com si en un marc
d'intimitat no «calgués. parla r de l'Evangeli . D'acord que de vegades s'ha fe t d'una manera ridícula, a rtificial o p re tensiosa; però
no pe r ai xò he m de de ixa r d 'intenta r-ho;
- d iàl eg de g r1lp : hem de ser ca paços d' integra r en la nostra
vida de grup, sense desd ibuixa r-la , l'inte rrogant que suposa el no
c re ient. En a lguns dels nos tres grups hi ha no creients, o gaireb é:
a quest [et, ¿d ilueix la iden titat cris tia na del gru p o bé aques t funciona com a ta l, a propant a ixí l' Evangeli al membre no cris ti à?;
- d i àl eg de movim ent: he m de promoure ac tes oberts de deba t a mb no cre ie nt s sobre la probl emà ti ca vi va de ls homes d'avui ,
i he m de fe r present a ls mitjan s de com unicació social la p osició
que pre nem com a c ris ti ans e n aspec tes concrets d 'aquesta problemà tica. Aquí a pareix u na qüestió inte ressan t : q ui poden ser avui
e ls nos tres interlocu to ,-s co Hect ius en aq uest dià leg (els partits políti cs?, quines associacio ns?). ~s una a ltra ma nera de pla ntejar-se
l'i nte rrogant de qui és sensi ble ac tua lmen t a una problemàtica religiosa . ¿O bé ens en fro n te m a m b una massa a tomitzada, a mb un
conjunt d'individus aïlla ts a ls q ua ls no més es pot a rribar pels mitjans de comun icació social?
Encara un últim camí de reflexió: hem de transformar l'E sglés ia per evita r contra testimo nis que a nuHin els nos tres possibles esforços. Això passa per pla nteja r-nos fin s a quin punt les nostres
comunitats c ri s tianes són font d 'eva ngelització, com h o eren les
d e l Nou Testa ment. Quines de les nostres comunitats actuals juguen aques t pape r ? Què pode m fer perquè les nostres comunitats
recuperin aquesta ca pacita t d'anunci, de difusió de la fe?
Potser treballant aq ues ts punts pod rem avança r una mica en
la tasca de retrobar e ls cami.ns que perme tin a l'Evangeli d 'arribar al cor del s homes d'avui.
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Barcelona: l'hora del Consell Pastoral?
A Barcelona, potser, és l'hora
del Consell Pastoral diocesà. El
cardenal Jubany va publicar ja
fa dies una comunicació en què
reconeixia que les coses s'havien
aturat més del compte (e ntre la
visita del papa, els seus treballs
cardena licis a l Vaticà i -això,
ta nmateix, ell no ho deia explícitamen 1- els fumors del seu poss ible «alt càrrec» a la Cúria que

A Barcelona, ('activitat ha de
voler dir empènyer la lletra i
l'esperit de l'Assemblea Diocesana. I empèn yer, com a signe eficaç, e l Consell Pas toral diocesà,
que va acabar e l seu fun cionamen t en l'e tapa provisional a finals del curs passat, i del qual
després no se n'havia cantat més
ni gall i gallina. Cosa terrible-

encetaria un probable ment allargassat període de seu vacant). Reconeix ia això, i parlava de reem·
prend re la marxa i l'activitat.

ge neral, en què sembla que l'úni-
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ment significa tiva de la situació
ca possibilitat sigui anar refor-

ça nt les feines - boncs feinesque es van mantenint , a manca

d 'un cam í pas to ral general de l
bi sba l. O sigui que a veure si és
veri ta t això de la represa que diu
el cardenal ] ubany a la seva comunicació. Que prou fa lta ens fa .
Mentres tan t, s'ha anat reunint
també e l Consell Pres biteral, amb
el le ma clau de l'atenció a ls preveres. A l'última reunió, es tract,va que l'equip de govern de la
diòcesi donés resposta a les
qües tions que el Consell P resbite ra t hav ia plantejat sobre aquest
tema, que anaven des de l'atenció personal i sanitària, fins als
criteris que se segue ixen e n els
nomenaments, passant per la formació permane nt i les reunions
i trobades de preveres. La resposta de l'equip de govern va ser
d'a llò més vaga, de manera que
el Con ell va haver de reclamar
una mi ca més de seriositat i concreció, perquè si nó quedava una
sensació molt lamen table d'estar
perde nt e l temps pa rlant de coses que després no servie n de
ga irebé res.
Més en lIà de to t a ixò, tanmateix , hi ha les fe ines - bo nes feines- de què pa rlàvem abans. Un
bon signe e n deuen ser les celebracions de la Pasqua dels moviments de joventut. Ressenyemne dues. La de JODAC, intensa, impo rtant pe r a la marxa d'aquest
mo viment ja tan profundament
arrela t, i cele bra t iva . I la conjunta de J\WEC i JOC - d'àmbit supradiocesà, però prou rellevant
per a Barcelona- , que era una
experiència inèdita i difícil d'en-

con tre e ntre el món obrer i l'un ivers itari , i que realment ha funciona l, i funcionat bé.
I un altre bon signe ho deuen
ser ta mbé els aniversaris . Que
són coses convencionals, però
que ajuden a recordar que existim .
L'ani versari més an tic, els cent
anys de l'edifici del seminari
- allò del . viejo caser6n de la calle D ip utaci6n~, obra d'Elies
Rogent i obra de moltes generac ions de vida diocesana, i sobretot de vida presbiteral. Un llibre
de Mn. Joan Bada n 'ha recolli t
la història, i un segu it d'actes de
caire cultural i vocacional aniran
omplint to t aquest any.
El segon aniversari és e l del
Centre de Pas tora l Litúrgica:
" XXV anys de treba ll ., que diu
l'eslògan. Des d'aquell Monicions
i pregàries per u la santa missa
de l'any 58, i des de la prehistòria de la represa del moviment
litúrgic a Cata lunya fins a les publicacions i activitats d'avui , tot
u n ll arg camí de fei na que ha
volgut ser ben feta i útil. E l 29
de gener va ser l'acte central de
la celebració: eucaristia presidida pel cardenal Jubany, disc.urs
del president Mn. Pere Tena, i
una es toneta de menjar i beguda.
I el tercer aniversari , més petitó i desconegut, segurament.
~s e l de «Cris tians pel Socialisme», que ha fet deu anys i ho
ha celebrat amb una eucaristia i
un sopar el l S d 'abril. Per Sant
Josep de l'a ny 73 va néixer a87

quest movi men t en un lloc que
s'anomenà «Àvila_ per despistar
(perq uè llavors calia des pis ta r ! l.
Un moviment que assenya lava
que moltes coses havien canviat

a l'Església. I que, a deu anys,
cont inuen havent canviat , enca ra
que a vegades sembli que no ho
h agi de semblar.
Jose p Lligadas

Crònica d'Urgell
No volem ser el jòquer

Aquesta mateixa revis ta en el
n úme ro 73-74 publicava una coBabo rac ió s ignada p er Raimo n Ribera en què hom presenta un
projecte de di visió eclesiàs tica a
Catalunya. L'autor demana opinions, detall que agraïm pe rquè
dóna accés a dir-hi la nostra i
tam bé perquè dem ostra q ue la
seva apor tació no té a ires de dogmatisme.
En la seva proposta la his tòrica diòcesi d'Urgell s'anomenaria «del Pirineu », com si fos
l'úni ca que li mités amb aquestes muntanyes, i seria reduïda a
les com arques de la Va ll d'Aran,
el Pa lla r s Jussà i el Sob irà, l'Alt
Urgell i la Ce rd a nya . Els actuals
7.630 q m' serien re duï ts a 6.200,
i tindr ia solament 63.500 habita nts en lloc dels 140.000 actu als.
Davant aq uest projecte hem de
fer les observacions següents:
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1. Els actuals límits polítics
de Ca talunya no poden ser no rma
fixa per a les d ivisions eclesiàstiq ues, parti cul arment per les seves arbitrarietats.
2. Per damunt dels lí mits comarcals, que són en mo lt s llocs
estab lerts de forma ar tificial, hi
ha els mapes naturals de la geografia, l'economia, les característiques lingü.ístiques , e tc.
3. La f!na li ta t de la p roposta
és un intent d'equilibri entre les
d iòcesis de Cata lu nya , dotze en
to tal. A Barcelona , per ra oS de
la seva densitat demogrà fi ca, li
són ass ignats cinc bisba ts, a Urgell , amb com arques desèrtiques,
li res ten el 55% de la p oblació ~s
clar, fin s ara «l'equilib ri- era engrandir la ciutat ...
4. El bisba t d'Urgell pertany
a la Ca talunya his tò ri ca i no
pot admetre 'desmembracions, i
menys en la seva part meridional
on les comarques de l'antic Com-

Iai d'Urge ll li dona re n l'ex is lència i el no m.
Agraïm l'aporlació de l'a u Ior
de l projecte, però c reiem que no
hi ha prou seri etat en e l seu mapa . S'han de tenir en compte la
pastoral, Ja his tòria, el tarannà,
e tc. I també la volunlat dels pasl ars i del s fideLs. N i ens resi gnem

a ser e l jòquer d'un trencaclosques muntat en un despatx de
Ba rce lona.

Els aiguats
A hores d'ara parl a r de ls
a iguats podria sembla r un a nacrQ..
nisme. Però aq ues ts tristos esdeveniments del dies 7 i 8 de novembre de 1982 han ma rcat el

ritme fin s i tot de la pas toral:
ajudes. visi tes, informacions, hom ilies .. T s i aq uí int e nt e m p rendre el pols de la vida eclesial,
he m de pa rl a r dels ai gua ts.
P,-imeramen l, consta tar els incommensu rabIes

danys

ocasio-

nats. oblida ts o igno rats mo ltes
ho res pe ls mitj a ns in forma tius i
per Ics m a te ixes au tor ita ts. En
segon lloc informa r de l'actuació
de l'Esglés ia. Cal cons lalar que a
l'hora de les emergènci es l'ac tu a·
c ió pe rsona l de l Sr. Bi sbe fou
decis iva pe" a salvar a ll!trn es vi·
des . Càritas diocesana visità tam·
bé immediata ment les zones més
afec tades i planificà un proj ecte
d':tiudes. Fins a l mome nt present
ja ha repartit ga irebé 10 mi lions
de pessetes . Aquests donatius
s 'han distribult a través de les
parròqu ies, considerant sobretot

les necessitats m és urge nl s. Ara
en un a segona etapa destinarà
també aj udes a projectes socia ls
en la mesura de les seves possi·
bililals i d'acord amb d 'altres
subvencions. Tot això serà no més
un pet it remei per a ls danys 50ferls pe r les com arques de la diòces i. Hi ha danys qu e seran es·
barrats per les m à quines i el!: d iners (vies de comuni cació, canals,
marges de riu , e lc.) ; hi ha , però,
pè rdues qu e só n irrecuperables i
que no es limiten a la vin tena de
vides humanes per a les qu als les
comunitats cristianes han fet sufra gis.

La paràbola de les àligues
del Pirineu

Enguany el senyo r Bisbe d'Urgell ha dedi ca l e l m es de gener a
l'estud i de qües tions eclesia ls par·
ticu larmen t rel acio nades amb l'c·
cumen isme. Per això ha viatjat a
An gla te rr::t i a I rlan da del No rd.
El dia 4 arribà a Lo ndres i posà
la SC'va residència a SL Andrews
House, a West m ins ter. Alt ern ava
els contac tes amb personali tnts
catò liq ues i anglicanes i l'assistè ncia a ~c t es de pregària comu·
n it ària . 1\ mit jan ge ner es traslladà a Live rpool. El dia 17 . a l
palau de Lambe lh , celebrà un encontre a mb l'arq ueb isbe Robe r t
Rlln c ie. P r imal de l'Església Anglicana. La darrera setm an""\ vi~ilà
Irlanda de! Nord .
Mons . Martí diu qu e l'Església
An glicana qu e ell h a conegut té
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influències protestants, però també una fidelitat a la tradic ió catòlica. El seu òrgan de poder és
el Sínode. En aquest moment hi
ha una notable efervescència re·
ligiosa. Parlant d'ecumenisme, el
Bi sbe d'Urgell ha constatat que
els mateixos anglicans estan dividit s entre ell , i que fer passos
endavant, s i no fos s in segui ts per
la majoria, seria una solució pitjor. Hi ha, però, un gran esforç
d'universalitat

i

d'ecumenisme.

Catòlics i anglicans organitze n
activitats conjuntes i tot el que
poden fer conjuntament no ho
fan ma i separats. I en tot hi ha
un ad mirable clima d'amistat.
Mons. Martí parla am b entusiasme de les celebracions litúrgiques : la seva solemn itat, la músi·
ca, els ornaments, etc.
Li he preguntat al Bi sbe Joan :
- I les nostres comunitats cristia nes del m6n rural, ¿poden
aportar quelcom a l'ecumenisme?
Respon :
- L'ecumeni sme compromet tota l'Església. Em van donar un
missatge ecumènic per a tes nostres esglésies: procureu ser flexibles i moderar les incompatibilitats entre les dues ales: dreta i
esquerra, de la vostra Església.
L'ecume nisme té el principi de la
recerca de la veritat en 13 diversitat, i això no ha d'ésser solament un compromís tàctic, sinó
que ha de tenir un fonament comú que accepti diferents tradicions i formes fins on sigui possible.
Un prevere, en acomiadar

90

Mons. Martí a Irlanda, li preguntà :
-E ncara hi ha àligues al Pirineu?
Una pregun~a ben suggestiva.
E l ' ·01 de l'àliga és el camí de
l'encontre. S 'ha de volar a ll.

Pastoral social
Gosa ria creure que, durant el
prime r trimest re de 1983, l'acci6
pasto ral més important cal siLuar-la e n ¡'à mbit soc ial. El seu
origen s'ha de trobar en l'Assemblea dels Cristians celebrada el
no,om bre de 198 1. Concretament ,
en la sessió de cloenda, celebrada a la eu d'Urgell , un la ic suggerí que, e nFron t de la probl emàtica social dels no tres pobles,
l'Esglés ia hav ia de donar u na
resposta. El pla ntejament, seriós
i profund , ja el tenim aquí. La
Delegació d'acció ca ritativa i soc ial ha preparat uns fulletons
amb uns esq uemes d'estudi i reflexió pe r a ajudar a descobrir
e ls problemes de les nostres comunitats, i a través dels preveres
ha invitat e ls lai cs a part icipar
en aquesta tasca .
En aquests momen ts cinc-cen ts
cristian s de la diòcesi s'han compromès en aques ta tasca de formació. Estan integrats en seixanta-ci nc grups que es reuneixen
periòdicament per a descobrir
e ls plantejaments socials dels
nostres pobles, la doc trina de
l'Església i l'esforç que el c reient
d'avui ha de fer per acostar-se

al germà que so rreix. Després de
les trobades locals, vind ran les
reu n io ns a ni ve ll de zona i flllalment la ge neral. Hom pot qualificar a ques t t reba ll úni cam ent de
mentalitzada!". Mitj a nçant la refl ex ió i la pregà ria ci c risti à desco breix la seva vocació apos tò lica. Bon nombre del s assistents a
aques tes tro bades ja hav ie n parti ci pa t a les reunions preparatòries de l'Assembl ea dels Cristia ns ; a ltres form en part dels
conse lls parroq ui a ls de pas to ral ,
al tres int egren associacions de
parcs, etc. Ta mbé hi participen
algun s mestres i alumnes de COU .
S'ha endegat una acció pas tora l
d'àmb it diocesà qu e pot marcar
un a fil a e n la m arxa de ¡' Esglés ia d'Urge ll.

Refo rma litúrgica ? S í, però ...
Enguany es compliran els prime rs vint anys de la reforma litúrg ica . El papa Pau VI s ignà la
Cons titució sobre Sagrada litú rgia e l dia 5 de dese mbre de 1963 ,
un a de les reformes més importants del Va ti cà I I i la més palpable per al po ble.
Quin s en són els fruits en una
di òcesi rural de l Pi ri neu ca la là?
De bo n com ençam ent e l poble
senzill acce p tà a mb goig els canvis, particularment per l'acostament que li sign ificaven al s mi steris sagrats. Des prés ha vingut
ulla m ena dc desencís, particu larmen t per pa r t d 'aquclles perso-

ncs qu e no aconseguiren arr ibar
a les a rrc ls doc trina ls de la reforma. Era la condició necessària
per aconseguir la nova actitud en
les celebracions. Acompanyada,
naturalment, de la fe. Aquelles
per sones que e n principi només
eren atretes per les innovacions,
av ui estan en e l d esencís. Hi ha,
però, un bon nombre de cristians q ue han a profu ndit la rerorma i av ui participen en la litúrgia amb una nova actitud . En
les nos tres comunitat s rural s s' ha
de continua r e ncara urgint la pa rti c ipació ac tiva . No hem arribat
a les me tes a ssenya lades pel Concili, però hem avançal mo lt. L'assemblea va prene nt consciè ncia
de s i mate ixa.
L:-.. rcfOlm a exigia un canvi de
mentalitat no solament en el cele brant , s inó també en e l poble.
Són necessari s també canvis important s en els llocs i en e ls objec tes sagra ts, a fi que e ls s ignes
siguin més comp l·ensibles. I en
un bis bat amb més d 'un miler de
templ es. no solam e nt és un problema litúrgic, s inó fins i tot econòmi c. Déu n'hi d o del que hem
fet! S 'ha de continuar endavant.

Altres notícies
Ally Smll. En la darrera reun ió
de l CoHegi d 'Arxipres tos e l Vicari Ge neral presentà la doctrina
cid tema, remarcant el se u aspecte penitencia l i de participació en els fruits de la Red emp-
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c ió. E ls llocs on els cnstlans
d 'Urgell podra n guanyar el j ubileu són: la ca tedral, Nú ria, Sa nt
Crist de Balaguer i Meritxell .
Enques ta sobre el compliment
dominical. La Delegació de litúrgia pre para la realització de l'enques ta que es farà el diumenge
d ia 17 d 'ab ril.
Nou

Codi

de

Drel

Can.ònic .

Ta mbé en el CoHegi d 'Arxiprestos fou presenta t el nou Codi de
Dre t Canò nic. El s dies 29 , 30 i
31 d 'agos t, al seminari diocesà,
Mn . Ma rtínez Sis tach dirigirà
unes xerrades sobre aquest tema.
Hi seran convidats els preveres,

el s re li giosos, les re ligioses i els
laics.
Missa c ris m al. Com és tradicional , s'ha celebrat el dilluns sant ,
a la catedral, amb assistència de
se tanta preveres, la meitat del
pres biteri diocesà. El tema de
l'homilia del Bisbe Joan ha estat una exhortació a l'estudi i al
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con reu de la vida espiritua l del
prevere, sempre en coHaboraci6

a mb els companys.

Setm alla san l a.

o s'ha cone-

gut cap mena de crisi en l'aglomeració de persones a les comarques de la muntanya: Vall d 'Aran , Pa llars, Cerdanya , Alt Urgeli ... La majoria ' passen » de les
ce lebracions pasqual s. però són
fo rça els cristians de la elutat

que, a mb devoció eloqüent, pa rticipen en les nos tres litúrgies .
E n molts casos hi ha una tota l
in tegració a l'assemblea i un admirable testimoni de fe.
S 'han ce lebra t dues pasqües juvenils. La de Tremp, en la seva
sisena edició, aplegà un centenar
de joves de la d iòcesi. AI conve nt
de ls Germa ns Maristes de Les
Avellanes hi assistiren cinc-cent
joves, la majoria de centres extradiocesans. Una experiència
q ue va endava nt.
Anto ni Mirabet
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