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GUERRA DE CATECISMES:
ACOTACIONS MARGINALS
Si exam in em. els textos que han provocat l/anomenada «gue rra de catecismes» ens trobem amb unes poques

ra/lles tan curtes i perdudes en el conjunt de dos llibres que ga irebé semblarien «pecca ta minuta », Però
altament sign ificatives.

SÓn

El primer lext diu: «tothom qui neg''; la defensa de
la perso na humana més innocent i dèbil, la persona hu-

mana ja concebuda, encara que no nascuda, comet una
violació gravíssima de l'ordre moral. Mai no es pot
legitimar la mort d'u n innocent». No es /imita, doncs,
a dir que l'avo rtam ent mai no és moralment lícit (amb

la qual cosa repetiria la doctrina del magis teri) , sinó
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que condemna directament com a gravíssim violador
d e l'ordre moral tot aquell qui negui la defensa del fetu s i afirma sense cap mena de matisos que el fetus
és sem pre una persona humana: «la persona humana
més innocent i dèbil». En el context actual de l'Estat
es panyol, aquestes paraules desqualifiqu en moralmen t
la llei de d espenalització de l'avortam ent i to ts els qui
la vo tin de manera a/inflativa.
El segon text, encara més breu, és també ple de fo rça i contundència: «L'home ataca sigui com sigui fins
a ma /ar». I segueixen tres concrecimls esglaonades:
«guerres, avortament, terrorisme »,
Afirmacions així - tan gen erals, contundents, absolutes- no les trobem en cap moralis ta catòlic actual
nzínimament co mpetent i responsable, i no cal dir que
110 són compartides per bona part de la comunitat
creieut. SÓIl com un cop de maça, que no admet matisos. S'inclouen en llibres titulats «catecis mes", que s'adrecen a infanl s d e 12 i 13 anys . Per això - ; sense ent rar per res ell la doble qüestió de fo ns: la licitud mora l de l'avo rta ment en alguns casos i la censura d'uns
textos per pa rt del gove rn- es fa difícil d'entendre per
qL/è aquestes paraL/les i per què en aquests llib res. Atribuir-les als redactors fóra creure que aquests pertanyen a les franges més int egris tes i tancades d e la comuni/a l creient, a aquelles que utilitzen un llenguatge
m és demagògic. I això 110 és plausible. Tot sembla,
doncs, conduir a la conc/usió que hi han estat introd uïdes amb una int enci6 concreta; i aques ta uo deu ser
altra que el s eu ressò en el mamen/ actual.
El govern ha caigu t, doncs, en un parany hàbilment
posat en W l moment precís. D'aq uí a dos anys potser
no hauria reaccionat així. Però -entrant per aquest camí de les suposicions- és lícit de pensar que tampoc
no haurien aparegut aquelles fras es, sin6 unes altres
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menys punyents. El fet és que es Iracla d'una relliscada, com a hores d'ara to thom ha pogut comprovar. Per-

què qualsevol sospita de censura - i no cal dir de censura de l 'Església en l'e,<e rcici de la seva fu nció prf>-

pia-

no fa pas cap bon se rvei als censo rs.

El balanç se,n bla, doncs, favorable als autors dels
ca tecismes . I com que, a més, hi ha una altra llei en

tràmil parlamentari que es mou en el mateix camp de
l'e nsenya ment i que ;,Jt eressa també ['e piscopat i amplis sectors ecles iàs tics -este m parlant de la LODB-,
aques ts entrell ll1nb ava ntatge amb vista a aconseguir
<i " e l'Estat respecti la llib erta I dels pares i dels centres privats i no vulgui tornar a aparèixer com a controlador ideològic.
Però això no vol dir que aquest afer se saldi amb

balanç favorable a l'Esglés ia, comunitat de c reients,
si eHS m ire m les coses amb prou pers pec tiva. De fet,
l'o pil1 ió pública ll a esta t ale rtada sobre unes posicions
mora ls cont undents, defensades {['una manera que pot
cons iderar expedi tiva, intransige nt i fin s ,natussera. Ac1LIacions així poden revifar la flama d'un a nticlericalis m e que rlO pode,n pas co nsiderar supera/o Als ulls
d'lIlgUllS sec tors, l'Església lla apareguI antb voluntat
d'exercir Wl imperia lis m e ideològic en Lm m ó n que deixa de rec01 1èixer-la cont a m es /ra indiscutible. Ja s'han
fel sent ir algunes veus que diuen, si fa no fa: Qui pensa amb aquest «to talitarism e» intransigent, qui s'adreÇll am b lI qu esles paraules als infants de 12 i 13 anys
que se li posen a tret, ,què no és capaç de fer per a
«imposar» els seus punts de vista?
S'argüirà que els catecismes afec ten '10 més, per definició, la. comu nitat c reient; que es posen només a les
Ull

IIIlIns d'lI qll ells infal1ls els pares d els quals lliurement
ho vole ll i ho dent all en. Però }¡ent de reconèixer que

-en aquest afer precís-

argumentar aui és obviar els
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termes reals del problema, perqu~ -tal com hem dit
en començar- la desqualificació moral afecta tothom.
sense paHiatius.
Tmnpoc el govern no en sortirà content, d'aq uesta
relliscada. l , pe,. més que, ara, s'esforci a d issimular·
ho, es pot tornar sL/Spicaç i desconfiat davant d'aquells

que l'han dut a ter aquest mal pas. Amb la qual cosa
en pateix el diàleg fran c, tan necessari, i poden enter
balir-se unes relacions que convindria que foss in sem
pre respectuoses i transparents.

Tot plegat ens mena a preguntar-nos si de debò calia tot aquest enrenou, i si és que ha aprofitat a ningú.
El lector ja hi donarà resposta.

4

DESCREENÇA I AGNOSTICISME
JOSEP M. TOTOSAUS

Un canvi considerable
La penet rac ió d'actituds descregudes i ag nòstiq ues en Ja nos tra
s ocieta t no és cosa d e quatre d ies. Naturalm ent , per b é qu e en
una extremitat d'El/ropa, la Pell{nsula 110 ha esta i tancada al vast
movim ent d'idees que arrenca a la cruïlla de l'edat rnoderna i ha
arlal vivint al seu propi ritme els canvis qu e ha anal sofrint el
I10st re món oeeidel!tal, al qua l pertanyem .
Una cosa, en canvi, sí que se mbla més pròpia dels darrers anys:
la gener alit zac ió d'aq uest procés. Abans, p er bé qu e idees i corrents nous fO SS i11 presen ts ent re nosaltres, int eressaven persones
més aviat aïllades o nuclis reduïts; en tol cas, '70 anaven més
en llà de pet ites fra nges. Per això hom podia er eure's - no és aquí
el lloc de discutir am b quina raó- que la nostra societat i la
nostra gelll era globalm ellt crist im1a , que ens Irobdvem en tUl m ón
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cristià, que l'Església era acceptada com a Mare i Mestre comuna.
Avui ja no és lícit de continuar pensant d'aquesta manera. Ha
estat segu ram ent el boom dels mass media qui ha trencat !roH·
[eres i abatut cledes i reductes. Avui tol penetra pertot i és ben
arriscat continuar creien t en grans w1lm;m;(als cristianes i pen·
sa r que els qui no hi combreguen són grups reduïts i marginals.
Avui la cultura moderna ha fet irrupció pertot (no pas sempre,
està clar, amb gruix i amb erudició). I, si un sector considerable
d 'aquesta és la seva progressiva independització d e la tutela de
la institució religiosa i la seva distanciació; àdhuc la seva crítica
de la fe cristiana; del mateix Déu cristià, no ens podem eSlrallyar
que aquesta modernitat que lot ¡'lO penetra doni com a resultat,
ell molls, indiferenl ¡sme religiós, agr1Osticisn-w, anticlericalisme i
fins descreença pos(cristiana i resse ntida.
Aquest fenomen s'lla anat produint durant el tardofranquisme.
Arribada la democràcia, tol estava, doncs, a pUll t perqu è amb la
normalització de les estructures i els comportaments públics i amb
l'adequació del món oficial al món real s'anés bastin I una socielal
realment aconfessional i secular. Però aquest mateix procés lla
ajudat a mani!estar·se amb més naturalitat allò que ja era i al·
hora ha donat ales a alguns sectors anticlericals i a alguns ex·
cristians perquè fes sin ser1t;r la seva veu i les seves critiques IlO
exemptes d'amargor.
A desgrat tot , hem de reconèixer que -com en altres aspectes- també en aquest la lrasició se salda amb 1m balanç ben civilitzat i positiu. I que les actituds dels governants i els polítics
res ponsables i de la Conferència episcopal - i aquí és d e justícia
reco nèixer la labor del cardenal Tarancol1 que, quall ha cnlgLa ,
no ens hem estat de criticar- han estat ins pirades, globalm e'1t ,
pel tacte i la moderació. No hi lwgut tancament ni revengisme.
Tampoc no hi ha hagu t aquella crispació que va caracteritzar
nombrosos sectors catòlics i més de quatre prelats ;'1!luents els
anys 30. Sortosam ent ha plogut molt en cinquanta anys.
Tot amb tot, que aquesta normalitat no ens engm1yi: aquests
anys es treu en les cOllseqiiències d'LlIl canvi sòcia-religiós C011Si·
derable. La desc reel7ça i l'agnosticisme 170 són fenòmens epidèr·
m ics i transitoris, no són el revestiment superficial d'una moda
s nob, destinat a arrugar-se i a des prendre's d'aquí a quatre dies,

sinó que tot fa pen sar que aniran malli/estant-se progressivament,
arrelant en la nostra societlll i conformant-la.
Hi lla, encara, més. La Península no constitueix tampoc, en
aquest as pecte, tol tot homogeni. I molt possiblement el gruix su6

peri01' d'aquestes act ituds i aquests comportam en ts és ja aVtlL L
serà cada dia més una altra manifestació del fet diferencial ca·
talà. Aquesla afirmació té només el sentit d'una constatació que
es vol object iva i des proveïda de qualsevol component valoral. A
dir veri/at, 110 crec que la resta de la l'el1ínsula es caracterit zi per
WlQ i1npregnació a fons dels valors cristians, per m és que aparegui m el1ys secular que Catalunya.

Ouat re actituds diferents
Una vegada esbossa t ràpidament aquest quadre -que un estu di sociològic s'hauria d'aplicar a escalir i valora r degudament- ha
arribat l'IJOra de lreure'n una co nseq ü~ncia pastoral de primer
ordre: els cristialls i l'Església, ¿anem adaptant la nostra m entalitat i la 110s lra acció a aquesta nova situació d e la nostra societat ?
En aquest pUll t podríem detectar, segurament , act ituds diverses que comanen, també, l'acció de l'Església, és a d ir, la pastoral.
Podríem parlar, primer, d'llll tancamem d'ulls a la realitat, d'una
certa incOPtsciència del que està passant. En la nostra anàlisi, Ilo
conside ràvem el desembocamel1l d'll1l movitnen l de t ons i d e segles, es/re/am ellt lligat amb el que s'acost uma a an01nenar la «m oden1Ïtal». Doncs bé, des de l'interior de l'Església no to thom s'ITo
mira de la mateixa manera, sinó que hi ha qui ho considera, tal
com acabo d'apulltar, un simple fenomen epidèrmic i trat7sito ri,
m 6 aviat snob , que no afecta l'entranya del nostre poble i que
és protagonitzat per uns quants inteHectuals que aixequen la veu
; gesticulen amb vellemència i desimboltura.
A l'extrem oposat dels qui menysvaloren el fenomen, hi ha
aquells cristians que se 'u sen/en tan acomplexats que semblen haver perdut el pols i la veu i que assumeixen la seva condició de
manera vergonyam e n !.HI món en què ser cristià va esdevenin t
110 solament dessue/, sinó també sense sentit: com una romanalla
de la qual llom lla de fer-se',., perdon ar. Aquests cristian s tendeixen a reclo ure la fe el7 el cor.
f1 i IUI encara WUl altra posició que se situa a mig camí: és la
d'aqu ell ;:, que reconeixen l'exist~ncia del fenome n, però que no
l'(ldm.elell, que es neguel1 a acceptar-lo, que lli lluiten; que es mireu els llgnòst ics , els descregut s , els ateus, com lOtS adversaris, u ns
el1em;cs que cal combatre; que malden per /orl1a r a fer triomfar
o per d efensar la «civilització cris lial1a ».
Aquestes tres actituds donarien lloc, respectivament , a una Es-
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glésia tranquiz.ta i inconscient, acomplexada i temorega, o bé forta
i l/uiladora per a imposar la seva allemaliva. l de tot hi ha, ça
i l/a de casa noslra. Per bé que, en gros, potser el que sembla detectar-se és un ce rt moviment entre la primera i la terc era posició: es passa d'afirmacions cie possessió a afirmacions cie combat. Qui sap si unes i altres no són sinó manifestacions d'una mateixa eOl?eepeió sobre el rol de l'Església el? la societat, considerat a fi de comptes com. a dada permanent per damunt dels ca nvis d'època, a posseir pacíficament o a defensar amb armes i bagatges.
Les pàgh1es que segueixen i que constitu eixen el gruix d'aquest
"úm ero de QUADERNS lla eslan escrites des de cap de les òpliques exposades fins ara. Pa rteixe n de l'anàlisi del fenom en que
hem fet al començameut. I accepten la societat qlle en deriva com
el lloc on els cristians hem de viure i anunciar ['Eva/1geli amb tola naturalitat i sense complexos. COl1sideren que el punt d'arrancada del procés i el punt de desembocamwt (si és lícil parlar
de desembocamenl: de fel tot procés és sempre Ul1 conllnuum)
dibuixen dues realitats sòcioreligioses be'l diverses, que s'haurien
de traduir en dues maneres distÏl1tes de situar-se el creient i la
comunitat creient o l'Església. Dit amb altres paraules: els creients
no podem con tinua r asswnh1f el nostre paper COH! si res no lLagués passat , s inó que ens hem d'int errogar a fons sobre quina és
-avui- la manera cristiana de viure i anunciar ['Evangeli.

Església i societat a l 'època moderna

Perquè és un fet: no hi ha 11ecessàriament sincronia entre la
marxa de la societat i la marxa de l'Esglés ia i el seu dispositiu
pastoral. E. s b en possible que aquest ja no respongui a la s ituació
social d'un temps donat, sinó que sigui més aviat el resultat de
la inèrcia d'un utillatge que es va anar estructurant en funció
d'uns altres problemes i d'unes altres coordenades. Precisament
ta vitalitat d'z.m cos social - i en aquest punt l'Església funciona
com a tal- es manifesta per la seva capacitat d'assimilar les noves situacions i dOl1ar-los resposta. Quan això es produeix, aleshores el col·lectiu en qües tió se situa al cor de la història i hi influeix decisivam en t. Si aquesta sintonia s'esmorteeix, el co fl ect iu
pot continuar amb una vida aparentment puixa"t; de fet, però, és
un cos marginal, que tendeix a seguir la pròpia in èrcia i a segregar la pròpia cultura: una cultura de «g hetto ~), que només té va-
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lidesa i sigHificllció a l'iuterior dels propis murs, però que ja ,to serveix per a dialogar amb l'entorn. Si aquesta nzanca de sincronia
s'allargassa i es torna endèmica, aquell cos social s'lla enquistat i
ha esdevülgut tina romanalla del passat. J cada vegada tindrà més
tendència a seguir LlI'lQ dinàmica particular, estranya a la marxa
de l'entorn.
Naturalment aquestes afirmacions s'/tan de matisar. Perquè el
Cllrs de la història HO és lineal ni uniforme i en UI'! moment do nat
coexisteixen situacioHs difereflls. I perquè un cos social d'una certa envergadura tampoc no és un tot homogeni, marcal rígidament
per una mentalitat i una setlsibilitat úniques, sinó que acostuma
a ser divers i plural. Però així i tot les coses es presenten, a grans
Irets, de la manera que he dibuixat.
No és cap secret per a ningú que a parlir de l'edat moderna
els camins seguits per l'Església i per la cu.ltura en el llOstre món
occidental 110 IUlII estat precisament coincidents, i que Ta Iris/òria
de les seves relacions IlO està tampoc caracteritzada per l'llannonia i el bon cllfen;ment, sinó per malentesos i suspicàcies. Establir una llista de filosops, lit erats o científics creients és ben possible, i els resl/ltat s pode/7 semblar brillal1ts. Però MO invalid el1 les
afirmacions anteriors, perquè el que està en joc és l'Església com
a tal, COrll a in stitució i 110 pas el comportamel1 t el'algul1s crislians, ell aquests pWl1S excepcionals. D'altra banda, el Concili Vat icà 11 va ser llegit com lm esforç organitzat i institucional per
a posar l'Església a compàs de la /¡istòria i dels t emps actuals;

senyal, doncs, que era necessari d'emprendre aquest «aggiornam enlo». Amb allres paraules: que no lli havia sincronia.
Si, després d'aquest llarg recorregut, retornem al pun t cie partença d'aq uestes ratlles, en traurem la conseqiiè'1Cia que els canvis que es tà so frint la nostra societat des del pW7f de vista sòcioreligiós res ponen, Iai com dèiem, a W? moviment de fon s que ve
de lluny i no a una simple agitació superficial. Al mateix temps
110 ellS costarà de reconèixer que el nostre dispositiu pastoral
-parlant a gran s trels- no representa la resposta de l'Església
a la modernitat cordialment acceptada i a la situació que en deriva, sinó que va néixer en UP? altre contexl social, cultural i rnental, per bé que amb el pas dels anys hagi aMat essent ob j ect e de

retocs que no ll a,., afecta l, però, la seva conce pció de fon s ni les
seves bases. lEs clar que han aparegut qiiestionaments m és radicals
i iniciatives que responien a una altra manera de mirar-se les coses: pensem, només, en la crisi m odernista, en la renovació dels
estudis bíblics, en el moviments evangelitzadors, en la «nouvelle
9

Ihéologie », en les comwlitats de base, en la «teologia de l'a ll;beramen l. i en el mateix Concili Vaticà 11 i el movhl1ent del
qual neix i en el qual continua. Però costa de veure que tots
aquests es forços, que toles aquestes realitat s hagin aconsegu it de
reortentar la marxa de la comullitat creiel1t en la seva globalitat
i en les seves línies fonamentals. Que aquesta hagi acceptat el seu
nOli «status» sense recances ni lluites per reCl/perar Ull lloc que
ara no té ni pot tenir. I que, des d'aquesta ressitllació cordialmenI acomplerta, intenti de repensar la seva pasloral, la qual Ito
de cousistir fonam enlalmen t en una resposta evagelitzadora als
joves i les noies, els ll omes i les dones d'avui.

Aquest número de QUADERNS
El w.ímero que preselltem als nostres lectors con té algu ns elem ents de refl exió en aquesta línia. Part eix -com hem dit- d'una
fran ca acceptació de la decreença i l'agnosticisme en la nostra
societat i s'inlerpeHa sobre la resposta pastoral que aquest fet demana a la cOl1ltl1litat crcien!.
I. Els dos articles inicials s'ataquen, podríem dir, al car de la
qües tió . El ""cl i de la pastoral serà sempre fer ressolla r la BO/ili
Noticia d e l esús de Nat zaret. Mossèll l es/ís Hu guet, capellà solsoní, pastoralis ta i catequela entre moltes altres coses, i membre del
Consell de Redacció de QUADERNS, Ita escrit L/lles pàgines senzilles i plenes de suc sobre la presentació del missatge. Félix Martí,
que Ito estat vllit anys president internacional de Pax Romana "'lI e (Moviment internacional d'inteHectua ls catòlics) ens parla
d'algunes cOl1dicions per o fer possible l'anl/nei de lo fe . Hom llegirà aquests dos articles inicials convençut que toqu en la qüestió
neuràlgica d'aquest nú mero.
2. Vénen després Ires qüest ions que fan referència a uns secfors socials particularment sigllificatills: el m6n dels joves i de
la Universitat. Té la paraula, primer, llna solsonina de vint-i-dos
anys que ens Iw escrit -des d e din tre mateix- llnes pàgines sobre la fe dels joves, en les quals formula algunes pregllntes i algunes respostes. Enric Roig i Smzsegundo, capellà i professor de
religió d'un inst itut de T errassa, illicia la seva aportació amb aquestes paraules: «Reflexiol1llr sobre el problema de la descreença;
l'agnosticisme en un món de batejats i les seves implicacions en
la classe de religió s igl1ifica per a mi fer-se aquesta pregunta: podem, encara, ensenyar la fe als joves?». Hom llegirà amb interès
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tot el seu plantejament sobre els joves d'avui i la fe, així com les
resposles paslora ls ql/e assenya la. Salvador Reguanl és ca pellà a

m és de catedràtic de la Fa cult at de Geologia de la Universitat de
Barcelona. S'lla interessat de set1'lpre per les relacions entre te i
ciència , fe i cultura; està, d O HCS , ben qualificar per a parlar-nos
de «l'àmplia minoria formada per ge ni amb una ce rla base cul-

rural adquirida gairebé sempre a través d'es tudis de nivell mitjà
i superior ».
3. Els dos articles següents incideixell, per bé que des d 'angles
diferent s i 110 pas amb Ull traclam ent ¡ronlal, eH el binomi fereligiositat. El primer, sobre les {esles populars, ens l'escriu Joan
Carreres i Péra, un capellà gironí jove, rector de Maià de Montcal,
l/li poble de l'alta Garrotxa. El sego 11, que ha escrit mossèn Salwidor Bardl/ lel, r eC l o r d e M al1 l1eu i Iail/bé del COllsell de R edac-

ció, estableix mia comparació enlre du es actituds o postures que
es prenen davant d el fel religiós: lli lla els qui l'afro nten de cara
i prene r1 LOW opció, i els qui el va n de ixant sempre com una qüesI ió penden t que aflo rarà o restarà ell la peuombra segons siguin
els vents que bufill: d ues aClitu ds, dos llenguatges, du es {ormes
d e presència cie l' Església en la societat.
4. Dos al l res arlic/es vénen a cloure les r efl exions qu e aporI em sobre la d escr eel1ça i l 'agl'lOsticislll e tal com es prese ntel1 en(re nosaltres: Mo ssèn Lluís Bonet i Armengol, rector d e St. Cris-

tò fol de T errassa i també del Consell de Redacció, ens parla d'un
tema qu e ja fa anys que anem abordam: la celebractó dels sagra m en ts. Ho fa amb visca a aju.dar a trobar unes res postes pasto ra/s l1Ié') adequades a les situacions de les d iverses persones que
acuden a la parròquia a «d emanar» un sagram ent. El darrer article, esc,.it pel mateix que signa aquestes ratlles, fa referència a
la Catequesi: ex posa algunes coses que ha de lenir present si ha
d'ajudar a créixer i vertebrar la fe d'uns cristians que l'hali d e
viure en una societat on cm1viuen amb agnòstics i 110 creients.
5. Però aquest nlÍmero conté encara un altre article a la rúbrica «Qiiest;mls». E. s un article no dentanat i, per això es pecialm ellt d'a grair, que ens aporta l'experiència del trebaTl pastoral
qL/e dL/U a te rm e

li

['Hospital de Lleida, des de prillcipis de 1982,

equip de Pa sto ral de la salut , integrat pel sacerdot titular, algl.m es religioses i W 1S qual1l s laics , tots treballadors d els diferents
estam ents de l'Hospital, que han arribat al nombre de vint». Ve
a enriqu.ir, doncs, el ventall d'experiències que presentàvem al
número anterior. Ens l'ha enviat Joan V iñas i Salas, m etge de
« W1

[,Hospilal i del egat adjulll d e Pastoral de la sa lut del bisbat de
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Lleida, que l'ha escrit jUlltalllent amb Pilar Na ya una ATS que treballa al mateix hospital.
6. Finalment, dintre la rúbrica «4 vents», renwrquem de manera particular les cròlliques de Tarragona i Vic, que e strenen
-com es diu avui- nou arquebisbe i nou bisbe titular. Per molts
anys!
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QUINA PRESENTACiÓ
DEL MISSATGE?
JESÚS HUGUET

Primer que tot, una experiència viva de fe

A l'arrel de Iota comunicació de la fe ha d 'haver·hi una ex pe·
r iència a utèntica de fe. Aquest és el factor decisiu . • Al ca p i a la fi ,
ens diu Pau VI en la Evangeli¡ m011iandi (n úm. 46), ¿hi h a cap
més manera de comunicar l'evangeli , fora de la de tra nsmetre a
l'altre la pròpia experiència de fe? Avui, igual com en els temps
de la seva màxima propagació, la fe es deu haver d'estendre per
irradiació, pel tes timo nia tge si nce r que els cristians donen d'a llò
que viuen i creuen. Aquesta deu ser la forma normal que els
creients tenen tant de confirmar-se en la fe en tre ell s com de procurar l'adh esió d 'allres.
La verita t, però, és que e ls c reien ts, sobretot els professionals
de la paraula, no tenim gaire el costwn de parlar d'allò qu e vivim
i creiem . Par lem molt d'allò que s'ha de creure o voldríem creure,
però parlem molt poc d'allò que e n rea litat vivim i creiem . ¿És
que potser tenim por de posar al descobert la nostra pobresa? J o
solc dir q ue ha u ríem de ser capaços de dir-nos la nostra poca fe,
per a poder ajudar-nos de debò a creure. Altrament, les nostres
paraules sonen una nlica a buit, a música de disc ratllat. Anem
repetint a llò que he m après i q ue més o menys c reiem en un
nivell més que res inteHectual. Anunciem que J esús ressuscita t
està present en els sagraments i e n la nostra vida, perquè ens ho
han en senyat, però no perqu è l'hàgim «vist ». Aleshores la no tra fe
no va gaire més enllà d'un saber extrínsec o d'un assentiment intellectual, en si opcional i discu tible. Si la neoescolàst ica va poder
a rribar a definir la fe com un pur «assensllS inteJlectus», va ser
sens dubte a causa de la penúria d'experiè ncia cristiana a l'Església. Aqu es ta penúria seria la raó per la qua l a l'Església parlem del
Pa re, que és e l Déu de la paterni ta t i de la creació, parlem del Fi ll,
que és e l Déu de la història, però parlem molt poc de l'Esperit
Sant, que és e l Déu de l'experiència. ¿No u s sembla u n contrasentit,
i fi ns i t ot un escàndol, que, després que ens passem la vida dient
que Jesucris t ens ha salvat, els cris tians no sapigue m expressar,
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s i no és a través de tòpics apresos, en què diantre consisteix aq uesta salvació? J a sé que no podem caure en psicologismes barats;
però sempre he cregu t també que a llò que no és d'a lguna manera
verificable, per a ¡'home res ulta ininteressant. Ja sé que els c rist ians som ge nt corre nteta, que estem abocats, en Ja major part dels
casos, a viure una fe migradeta i difícil, enlre dubtes i pampallugues i que el més a què podem aspirar és a ser autèn tics en la
nostra pobresa. Però, per a lt ra banda, crec també que la gen t té
dret a esperar que els parlem d'allò, i només d'a llò que d'a lguna
manera hem vist, sen tit i palpat.
Dava nt la ¡ncreença generalitzada que ens envolta , més d'una
vegada m'he preguntat: ¿és possible comunicar la fe a aquest nostre món? I, evocant el passatge d'Abraham i els t res joves, m'he
dit a mi mateix: sí, encara seria possible, si hi quedess in almenys
deu creients veritables, deu vide nts que haguessin vist Déu de debò.
De manera que poguessin dir de veritat: «allò que hem vist i sentit
us ho anunciem també a vosaltres (!Jo J ,1-3). El món, e ns diu
Pau VI, exigeix dels evangelitzadors que li parlin d'un Déu a qui
ells personalm ent coneixen i tracten familiarmen t, com si vegessin
¡'[nvisible (E va ngelii rnmlialldi núm. 76). Aquesta hauria de ser la
gran missió dels religiosos contemplatius: man tenir viva i ben
alçada - no té sentit posar el llum sota el mesu ró--, en el nostre
món increient, ¡'experiència de Déu.
Sense una exper iència viva de base, el missioner se sent desarmat i la seva paraula perd força persuassiva. Ara mateix ve Pasqua.
Quin missatge més gran podem anuncia r a uns homes esmaperduts
que el de la notícia que Jesús ressuscitat ha vençut la mort i que
la nostra vida i la nostra hi stòria estan abocades a la pl eni tud de
Déu ? Però, nosaltres, ¿ho crei em vivament, ínti ma ment?

Interroguem-nos nosaltres mateixos
De vegades he pensat que l'ac tua l neguit evangel itzador responia
més a un malestar i desassossec dels creien ts que a una necessitat
o aspiració dels no creients. Més que la fe dels no creients, ens
preocupa la nostra supervivència com a creients . ~s el que passa
en les nostres reunions eclesials: mai potser no hi h avia hagut tan
pocs joves, però mai no s'hi havia mostrat tant de preocupació pels
joves. La increença o indiferència gene ralitzada, vulguem no vul~
guem, no deixa de fibl ar i de qüestionar la nostra fe. Ens adonem
que cada vegada ens quedem una mica més sols. I , sols, tant creure
com no creure realment és dur. Com es pot seguir creient en l'in te-
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rès d 'una nova que sembla que no in te ressi ningú, e n la vitalitat
d'una fe que no es reprodueix, e n la tran scendència universal d'un
missatge que no troba la mane ra de comunicar-se?
No projectem sob re els a ltres els nostres males tars i neguits.
No e ns posem a evangelitzar per resoldre les nos t res inquietuds.
No ho fem com aque lls que es casen per trobar una solució a les
seves mancances afectives. Siguem sincers, posem-nos la mà al pit:
jo, crec de debò?; què és el que tinc: fe o por de no creure?; estic
con tent de creure?; ¿he trobat en la fe la fo nt de la joia i esperança,
el sen tit de l'existència, la plenitud de la vida ?; ¿crec possible i
desitjo que d'altres, sobretot aquells que més estimo, creguin també, trobin com jo en la fe cris tia na la joia, el sentit i la plenitud ?
No ens fiem de les veus apocalíptiques, de les actituds agressives
i dels inten ts prosse liti s tes. BOl1UI1l est diffusivwl1 sui, deien e ls
esco làstics. El nostre anunci evangèlic hauria de brotar d'una plenitud interior, d 'una alegria comunicativa, amb una ac titud purament oblativa, amb la naturalitat de la dona que ha trobat la
moneda i corre a dir-ho a les veïnes.
Ens demanem potser mo ltes vegades com podríem fer-ho per
obrir el cor dels homes d'avui a la fe. Jo diria: siguem honrats,
comencem per ser de debò homes d 'avui , per fi car-nos, com deia
sa nta Teresina, en la p ell de l'home d'avui i a leshores podrem experimen tar en nosaltres mate ixos si i de qu ina manera és possible
e ncara creure avui. I aleshores evangelitzar serà tan fàcil com
donar raó de la nost ra es pera nça (I Pe 3,15).

l es raons de creure
Pe rò és veritat també que ens podem perdre perquè, a l'hora
de donar raó de la nostra esperança, de presentar els continguts
de la nostra fe, no encertem a fer-h o de manera adient. Per això
a'"a voldríem exposar breument els tres components que ens sembla que hauria de tenir la nostra presentació del missatge cristià.
Abans, la gent et demanava que els expliquessis el que h avien
de creure o que els ajudessis a viure a llò que creien. Ara, per ò, si
t'acostes a un jove que has observat que s'anava distanciant de les
pràc tiques religioses, la prime ra pregunta que et farà és : per què
he de creure? El que avui dia es qüestiona és, generalment, el
mate ix fe t de creure. Naturalment, a qui et faci aquesta pregunta
no e l pots remetre al Curso fundamental sobre la fe d'en Rahner.
r, què li respons? Si alguna vegada us heu trobat en a quest destret
d'have r d'improvisar una resposta núnimament sa ti s fac tòria, sem-
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bla estrany, però sabreu el difícil que resulta.
Es tractaria, doncs, de començar per fer-nos nosalt res mateixos
la pregunta: per què crec? Quines raons tinc per a creure? 1 es
tractaria de trobar respostes senzilles, existencials, plenes de veritat i al mateix temps raonables, o sigui, inteHectualment vàlides
i coherents, que ens fessin plausible, i poguessin fer· la'n als altres,
la nostra fe.

Un llenguatge existencial

Encara que pugui semblar un tòpic, és veritat que sorrim un
problema esgarrifós de llenguatge. Puc dir que l'experimento i el
pateixo en cada una de les meves homi lies i de les meves catequesis. El nostre llenguatge és excessivament piadós, esotèric, teològic. De vegades tinc la impressió de parlar en un altrc registre
d'aquell en el qua l la gent viu. o vull dir que amb les nostres
paraules no puguem arribar a fer bé a aquelles persones piadoses
que han après a moure's per motivacions «sobrenaturals» extrínseques . Però poques vegades arribem a iHuminar la seva vida de
cada dia des de dins, a infiltrar·hi una mica de sentit, de coratge,
de pau, d'esperança, de felicitat ... A la gent, el que cls interessa és
viure. l tenen la impressió que, per a viure, qualsevol cosa els farà
més servei que tot el que els puguem dir nosa ltres.
Si volem que la gent s'interessi pel missatge cristià, el nostre
llenguatge, a semblança del Verb encarnat, a semblança de la gràcia
divina, que es compenetra totalment amb la realitat humana i la
transforma des de dins, hauria de ser ben arrapat a la vida , pastat
amb carn i sang.
Els coneixements teològics haurien de ser·hi presents, però com
les estructures en un edifici, el canemàs en un tapís: donant·]i
consistència, però sense aparèixer. Hauríem de ser capaços de
parlar de les realitats de la fe , tot parlant, com feia Jesús, de les
realitats de la vida de cada dia, d'allò que vivim i de la manera
nova amb què la fe ens ajuda a viure-ho. Di ssortadament, els nostres fidels més introd uïts aprenen massa aviat el lle nguatge encarcarat dels capellans. Els tòpics, les teories, Ics expressions fetes i
estereotipades són el pitjor e nemic d'un llenguatge viu , existencial,
palpitant. Amb el goig i l'emoció que faria poder a sistir al nai·
xement d'un llenguatge nou, inèdit, el llenguatge tendre i tremo·
lós, fet de balbucejos. d'una experiència viva de fe que malda
per expressar-se!
16

Un llenguatge narrati u
Si el llenguatge evangelitzador ha d'ésser un llenguatge existencial, és natural que sigui també narratiu, ja que la vida, les experièn cies, només es pode n conta r. Pe r això la Bíblia, que ens parla
de les experiències que, a través dels diversos esdeveniments, el
poble d'Israel o la primera Església van fer de la presència i de
l'acció de Déu , és bàsica ment narra tiva.
Els es tudis lingüistics s'han cuidat de fer-nos veure la força
o eficàcia del llenguatge narra tiu en ordre a actua litzar i suscitar
en l'oient allò q ue conta. La narració interessant ens aj uda a retrobar·nos amb el més autèn tic de nosa ltres, ens obre n Oll S horitzons
j ge nera generositat i energies . El ll enguatge narratiu, a diferència
del conceptual, no é directiu , sinó obert i sugges tiu. Podem dir
que cada narració cons titue ix per a l'oient com una mena de desafiament.
Més encara. El llengua tge narratiu, junt a mb el de la festa i el
úe l'expressió rit ual, és l'únic que arriba realment al poble. L'altre
d ia, en una reunió de pastoral, amb una certa desolació es constatava que, s i b é per part dels capellan s s'havia fet un esfo rç de renovac ió en els continguts de la predi cació, la major part de la gent,
creients i no creients, no havia modificat per res les seves categories i esquemes de percepció, no havia canviat de freqüència j
continuava captant el mateix missatge. Ni crec que ho faci, fins
que aconseguim buidar el vi nOli en bots nous, vull dir fin s que
a conseguim bujdar e ls nous continguts e n un nou llenguat ge nar·
ratiu fet d'histò ries, símils, paràboles, etc., aptes per a vehicular
la nova manera de viure i comprendre e l missatge cristià . Una nar·
rativa ac tu alitzada, que e ns acosti la narrativa bíblica i substitueixi
aquella narrativa que tan fidelmen t havia encarnat una presentació
mo r:l litzant de l mi ssa tge que ara conside rem des fassada; pensem ,
per exemple, en la pred icació d'un pare Clare t.
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FER POSSIBLE L'ANUNCI DE LA FE
FHlX MARTI i AMBEL

Els cristians no podem donar la fe als altres. La fe és un do de
Déu. Podem, això sí, donar testimon i de les nostres vides marcades per la fe i oferir a ls altres els mitjans per a posar·sc en el camí
de la fe. E l que constatem en el nos tre temps és que e l nos tre testimoniatge no és acollit pels no creients amb prou interès, i que
els nostres oferiments són rebuts amb indiferència i desconfiança.
Ens podem preguntar si convindria que l'anunci de la fe es rea-

litzés en certes condicions que permetessin augmentar-ne la credibilitat i el poder de fascinació . La reflexió pastoral sobre les condicions òptimes per a anunciar la fe sembla una prioritat urgent
per als cristians i per a les comunitats creients . Certament, e n la
nostra societat, la presència dels creients es caracterit za per una
notable incapacitat de comun icació amb el món del s no creie nt s
i per dificultats greus de projecció evangelitzadora .

Fidelitat a l'experiència cristiana original
Seria bo començar aq uesta reflex ió fent a tenció a les dificultats
que nosaltres mateixos podem provocar en l'anunci dc la fe . La
primera condició d'aquest anunci és la fidelitat al missa tge i a i'experi ència o ri gina l cristiana. Nosaltres som portadors de paraules i
dc gestos que estan a favor de la humanització dc la vida humana,
que afavoreixen la lliber tat , que es fan càrrec del mal , que fon amenten l'amor i la fraternitat i que s'art iculen amb mol les forma-

litzacions religioses.
Podria passar que el que sovint presentem com a específic de
la visió del món pròpia dels creients o de les pràctiques que expressen les nostres orientacions no correspongués prou a les fon ts
cristianes. En l'ordre inteHectual, la fe s'ha presentat aliada a la
irracionalitat i la ignorància. En l'ordre polític, la fe s'ha establert
en complicitat amb les formes d'immobilisme i d'opressió. En l'ordre psicològic, la fe s'ha viscut com a infantil isme i com a proposta
repressiva.
Hi ha una llarga discussió sob re la vitalitat dels anuncis cristians rigorosos en el sent it d'aquesta fid elitat a la inspiració ori-
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ginal. Dos toiewski, en la famosa ll egenda del Gran I nquisidor dels
germ ans Karamàzov, explica que l'autoritat re ligiosa, pel- compassió,
ha. rebaixat Ics propostes o rigi nals cristianes. Diu que la religió que
vol la gent està basada en el mi s teri, e l miracle i l'autoritat. El misteri és aquest conjunt de forces diabò liques que ens aJnenacen o

pot,er el joc dels déus que es diverteixen amb les nostres vides.
El miracle és l'evasió del món real que no sabem reconèixer com
a món de Déu. L 'autoritat és el sistema religiós que ens a llibera de
la por a la llibertat i al risc.
Dostoiewski, e ncertadament , demana un retorn a allò que és el
cor de l'experiència c rist iana: una religió sense mis teris, sense miracles i sense autoritat. Només Déu és misteriós. Només aquesta
te rra ens relaciona amb Déu. No més Déu pot tenir auto ritat real
sobre les persones humanes. Totes les altres coses són muntatges
interessats i a lienadors. La gent senzilla també pot fer camí cap a
un Déu bo que a ll ibera d'idolatries i terrors, que acompanya la
cons trucció de la ciu tat terrena I i que s'alegra amb les aventures
de la nostra llibertat.

Anunciar de manera senzilla una fe mol t precisa
En aquesta perspec tiva, fa fa lta una gran creativitat pastoral per
a anunciar de manera senzilla una fe molt precisa. La inteHectua·

lització del missatge cristià no és cap garantia de fidelitat als orígens. Moltes vegades, la complexitat és un recurs que dissimula el
caràcter roent de les propostes de la fe . En la història cristiana
queda clar que les experiències espirituals més fortes no van acom·
panyades necessàriament d'un gran aparell teòr ic. Per altra banda,
lIna pastoral popular correcta no pot fe r altra cosa que acos tar al
cor de la fe . En la mesura en què les veritats essencials de la fe
són notícies sorprenents, la pastoraJ popular té sempre connotacions
~ ubv e r sives , joioses i no manipu ladores.

Prox imitat a l bagatge cultural de ls o ients
En el nOS lre temps, per a an unciar la fe s'ha de te nir en compte
el bagatge cultural de cada persona i de cada coBectivitat. La fe
s'ha de poder dir amb paraules i gestos inteHigibles i significatius.
Pe r això s'ha de conèixer el sistema de valors de les persones que
han de rebre l'anunci. Bs equí ocat suposar que les mateixes pa·
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raules i els mateixos gestos serveixen per a tothom. Els nos tres
llenguatges i simbolismes tenen caràcter local i el cristianisme ha
de poder expressar-se loca lment.
Les expressions de la fe i les celebracions litúrgiques han de
poder ser diverses segons aques ta diversitat cultural. Cada poble i,
en el límit. cada persona han de poder tenir un anunci de la fe
adaptat a la seva realitat. La uniform itat teològica i litúrgica seria
la mort de l'ac tivitat evangelitzadora. Els crist ians, per altra banda,
ha n de poder com partir tots els estils de vida per a introduir-hi, des
de dins, les llavors de l'Evangeli. Sempre passa que s'exclouen a
priori moltes experiències humanes_ Es tendeix a fer compatible la
fe amb uns pocs estils de vida i potser estem més interessats a
oferir els nostres models culturals que a anunciar la fe a totes les
exper iències culturals i a totes les formes de vida.

No deixar-se endur per preocupacions estructurals i formals
En l'evo lució de l'Esglés ia catòlica. eb darrers anys es pot
observar un retorn a les preocupacions per l'ortodòxi a, un reforçament de la centralització administrativa, un esforç pe r a mantenir
un model d'estructura clerical i, sobretot, una proposta espiritual
més aviat pessimista i tancada_ Naturalment també hi ha experiències que van en sentit contrari i que poden tornar a ser dominants a llarg termini. De moment l'esperit del Vaticà II sembla
liquidat. L'anunci de la fe en surt perjudi cat excepte en aq uells
ambients en els quals el missatge del Vaticà n s'havia considerat
agressiu.
En aquest context, les persones i comunitats que, en la línia del
Vaticà lI, continuen vivint experiències cristianes més atentes a
l'esperit de l'Evangeli que a les formalitats eclesiàstiques permeten
esperar que l'anunci de la fe DO trobi dificult ats suplementàries.
Mai com ara no ha estat importan t donar prioritat als valors evan gèlics més enllà de les identificacions sectàries. El que es tà en risc
no és, en el límit, la continuïtat d'aquesta estructura eclesial sinó
la possibilitat que els valors cristians sigWn descoberts com a fonamentals per les persones del nostre temps i per les de les properes
generacions.
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Davant els comportaments nihilistes
i la redescoberta dels valors lúdics
Fins aquí hem repassat una sèrie de condicions que poden facilitar o dificultar l'anunci de la fe referides a les actituds dels encarregats de fer ¡'anunci O a l'autenticitat del mateix anunci. També podem pensar en les condicions del recepLOr i reflexionar sobre
els obstacles que se'ns presenten .
En e ls nostres ambients tenen un cert prestigi els comportaments nihilis t e~. Dc ix 3r-sc anar pe r la vida convençuts que no és
possibl e trobar-hi una orientació. i aprofitar la casualitat dels bons
moments per a realitzar-nos en el goig dels instants feliços. En
erta man era, conformar-sc amb la vida sense inscriu re-la en cap
misteri de bondat ni en cap projecte marcat pel nos tre des ig. El
nihilisme recobreix sovint ac tituds de desesperança rad1cal i dóna
a la vida un cai re amarg. Altres persones ho viuen corn uoa pura
atenció al que és immediat i sembla que hagin aconseguit oblidar·
se dels neguits més pregons. En aquest context, la qüestió de Déu
seria una preocupació extingida, una pregunta impe rtinent.
Aquestes actituds estan en relació amb la descobe rta dels valors
lúdics i eròtics característica del nos tre temps. Precisament en la
mesura en què esdevé legítima una desconfiança en e ls grans siste·
mes ideològics, politics i religiosos, apareix el recurs a la vida privada i a la felicitat immediata. Desenganyats de la nostra capacitat
per a construir la justícia, la solidaritat i la pau, [em el possible
per a aconseguir una mica de benaurança i de pau e n j'àmbit més
immediat de la vida personal.
L'anunci de la fe només pot articular-se parcialmen t amb aquestes actituds. La fe és una contraproposta al nihilisme. es, de fet ,
e l contrari del caràcter reductiu del nihilisme. En canvi, té molta
relació amb e l desig de benaurança i de goig immediat.
El cristianisme ens allibera d'una percepció de l'univers que en
destaca el caràcte r caòtic i boig. :El cristianisme ens alli bera d'una
percepció de nosaltres mateixos com a subjectes malignes o impotents. El crist.ianisme ens allibera de la condemna a no tenir altra
salvació que la que aconseguim amb agressivitat o passivitat en
aq uest món.
En ca nvi, el cris tianisme anuncia la gratuïtat de Déu, fa possible
ci go ig en e l camJ paradoxaJ de les benaurances, relativitza totes
les for malitats socials, politiques i religioses, fonamenta l'esperança
dels pobres i s'atreveix a burlar-se de la mort. En la línia de l'espiritualitat franciscana podem entendre'ns amb totes les sensibilitats
marcades pel bon humor i per comportaments lúdics i eròti cs
oberts.
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Davant la reducció dels horitzons humanitzadors
En definitiva ci missatge cris ti à no podria ser acollit des de

le~

actituds que redueixen Ja humanit zació de les persones empresonant-les en formes d'egoisme i aïllament m olt radicals . Tampoc

des de processos d'autodestrucció quan intentem rèr-nos déus trencant tots els límits O quan ofeguem la consciència i el desig. Moltes
fo rmes de no creença actua l podem atribuir-Ics a la pura distracc ió o a l'excitació permanent que no ens dóna ocas ió per a ser una
mica humans. En la pèrdua d'aquest s mínims d'humanitat hi haur ia els obstacles greus per a l'anunci de la fe.
Tot el que ajudi les persones a human itzar-sc és favora bl e a la
fe. Podem incloure-hi aquí l'assol iment de condicions materials
mínimes per a viure, la salut psicològica, la comunicació amb els

altres, Ics (ormes culturals i les diverses maneres de combinar seny
i rauxa com a components que enriqueixen la vida humana. De fet
és mo lt difícil trobar persones totalment impcrmcnbles a l'anunci
de la fe. Tots som suficientment humans encara que només sigui
amb intermitències.

Hum ilitat i silenci davant el misteri de Déu
Potser l'obstacle més important per a l'anunc i de la te és la
comp lexa realitat de Déu. Molta gent no pot creure perquè reconeix
aquesta dificultat i no vo l contribuir a una manipulació inteHectual o existencia l del misteri de Déu. Els cristians per a acostar-nos
a aquest misteri parlem de la Trinitat. Això vol dir que tampoc
nosaltres no quedem satisfets amb les aproximacions exclusivament monoteistes. Per sort l'experiència de Jesús de Natzaret ens
fa més fàci l el camí, però podem comprendre ta mbé que la descreença és una de les maneres de respectar el nom de Déu. Seria
bo que nosaltres, des de la fe, anunciéssim ci nom de Déu amb la
mateixa humili tat amb la qual e ls no creients presenten un silenci
qu e gosaríem interpretar com a silenci en la presència de Déu.
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LA FE DELS JOVES
MARIA CO ROM INAS

Difi cultats inicials
Creure, avui , pe r què? Com a jove, tin c una si tu ació im mediata
a resoldre: trobar la primera feina, acabar a m b l'a tur forçat. Les
dificultats que se'ns creen a ls joves a l'ho ra d'afrontar aquest pro·
ble ma só n m o lt no mbroses. Pràc ti cament arreu deman en experiència, però e nlloc no podem començar a treba llar per aconsegui r-la.
~s un a ngoixant ce rcle viciós.
En un moment en q uè hem de fer un canvi important en la

nostra vida, -ent ra r a l món del treba ll-, no trobem cap camí
obert. En aq ues t context, qu è vo l dir creure? En q uè podem creure
els mo lt s joves que patim aques ta situació?
Al gú cm d irà utilitaris ta, però ¿puc creure encara en el missatge
dc Jesucrist que no veig convertit e n realitat per en lloc? Hi ha una
Bona N ot icia ?

De vegades em bla com si la Bona

alícia de l'Eva ngeli s'hagués

quedat endarrera, al costat Jcls anys de la infantesa i l'ado lescència, i a\ui, en el marc del món laboral, ja no tingués validesa.
El cercle en què ens movem, amb to tes les seves dificultats,
sovi nt ra qu e, per inèrcia i si no hi ha un gran esforç conscie n t
per contrarreslar-ho, la fe quedi en un segon term e. l aquí hi ha el
peri ll que ens la descuidem uns quant s anys tancada a l'a rmari.
Aix í, dunc5., és difícil con tinuar creient en Jesu crist, c i qual
no ten im quas i ni temps per reconè ixer si, gairebé per cas ualitat ,
a lguna vegada trobem . Necessitem, em sembla , una mena de recicla tge per poder trobar a ltre cop Jesús en el nostre nou entorn.
Mal g rat les m eves pregun tes i els meu s peròs, crec. Crec encara
en Jesucris t. Crec q ue e l seu missatge pot ser vi u s i e ns ho proposem. Mi llo r dit, em mou el convenciment que e ls c reie nts podem
- i hem dc- fel' \iu ci se u missatge d'Amor.

la imatge de l'Església
Miro davant meu. Qui ens guia? Una església-jerarqui a, - no cm
vu ll ob lidar, ni qu e cm cost i, q ue la jerarqui a és església-, de la
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qual sovint només en tenim notícies pels escàndols finan cers o econò mics en els quals es veu implicada (Banc Ambrosià, mort de
Calvi, Istituto per le Opere di Religione, per exemple) .
Sovint també Ics referè nci es ens vénen per qüestions re lacionades amb lluites de poder: nomenament d'un prelat . particular.
per a l'Opus Dei, substitució del pare Arrupe al davant de la Companyia de Jesús per l'italià Dezza.
I en tot aquest panorama, no hi queda ni una escletxa per a
l'Evangeli. O si més no, així ho sembla.
Si, de les altes esferes del Vaticà, passem a l'Estat espanyol, el
canvi no és gaire significatiu. Un cardenal prohibeix l'assistència
del govern espanyol a la processó del Corpus perquè és socialista.
Potser aixi es pensa ser incomparablement més cristià que qualsevol militan t del psoe; pe rò, e n la meva opinió, el que fa és negar el
missa tge de Jesucrist en la seva mateixa essència. Ser cris ti à i militar en un partit socialista o comunista no està pas renyit. Penso
concretament en Alfons Comín.
D'altra banda, quan a la porta d'una església veig un cartell am b
un «Mamà, no me mates », em recordo dels molts governs autors
d'assassinats que han estat ajudats pe r les mateixes jerarqu ies que
ara o rganitzen la campanya anti-avortament en aquest país.
Arriban t fms al meu bi sbat i a la meva parròquia, de sanima
veure com, igual que a molts d'altres llocs, l'economia és un dels
factors fonamenta ls que el regeLxen.
Tampoc no resulta gaire encoratjador observar com tres o quat re sacerdo ts han de treballar per deu , ja q ue els alt res sis o set
prefereixen ignorar què vo l dir ser «pastors».

Algunes respostes
I tot i això, quan em pregunto per què té sentit creure avui i en
la nos tra circumstància concreta, hi trobo resposta.
Em respon, e n primer lloc, un mossèn de la meva parròquia
que, tot i no ser precisament jove, té cura d'una manera cristiana
i viva d'una comun itat concreta .
Em respon també, a un altre nivell, que de vegades, l'esglésiajerarquia sap viure l'Evangeli en les circumstàncies concre tes d'alguns països. Aquí, penso molt concretament en les comunitats eclesials de base (CEDS) del Brasil.
l és aquest punt on, per a mi, hi ha la clau. ¿Quin sentit té
Jesucrist, la seva vinguda o to t el que vulguem de la seva vida si no
és en la coml/n i/a/? Pregunta immediata: però, on és la comunitat?
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Al meu voltan t veig molts individus i algunes persones. Però
quasi mai no hi veig la comunitat cristiana. A la meva parròquia,
per exemple, no viviul com una autèn tica comunitat cristiana, no
en formem una. I això em dol, i em preocupa. Sobretot quan penso
que jo, jove, hi podria fer alguna cosa i no hi faig res. Jo tampoc,
massa sovin t, no em comporto com una persona cristiana i creient.

La comunitat: problemes i esperances
Problema número u. A l'Amèrica llatina les CESS sorgeixen amb
i des de l'Església-jerarquia. A Europa, quan n'hi ha, són enfront,
en oposició, en conflicte. l jo crec que una comunitat necessita la
figura, o més ben dit, la persona d'un sacerdot per a ser autèntica.
¿Com pot ser, doncs, que aquest per entrar a la comunitat s'hagi
de situar enfront d'una jerarquia de la qual també forma part?
Com queda ell mateL~ ? l davant de la comunitat?
Segona qüestió. A Catalunya quan hi ha comunitats de joves,
normalment són

~ecloria l s .

Penso, per exemple, en moviments d'o-

brers, d'universitaris, de llicenciats. Si bé és cert que form em part
d'aquests COH CC liu ~, no ho és m enys que el nos tre àmbit de vida
és més ampli.

(Considero que aquesta reflexió és especialment vàlida per a
habitants de les zones més o me nys rurals, on la parròquia respon
a una unitat humana amb més contactes i relacions que no e ls

estrictament motivats pel lligam religiós. No és tan vàlid per a les
capitals o grans ciuta ts.)
En e l cas d'un estudian t, d'un obrer O d'un llicenciat, que alhora
és ciutadà d'una zona rural o semi-urbana, no seria més lògic que

la seva comunitat fos la parròquia?
Aleshores, què fem? Millor dir ia, què badem , perquè sovint,
massa sovint, no ens movem. Esperem que la comunitat arribi al
nos tre àmbit com qui espera la vinguda de l'Esperit Sant sense
creure-hi en absolut.
No és la manera. Hem de reivindicar la comunitat i treballar

per a aconseguir-la. Hem de llegir molts Fets dels Apòs tols, però
sobretot els hem de posar en pràctica en el nostre entorn concret.
Les comunitats d'universitaris, d'obrers o de llicenciats ens poden
servir com a punt de partida, però només en ]a m esura que ens

facin de plataforma de llançament.
Hem de ser conscients també de la necessitat d'una catequesi
permanent o reciclatge, com li'n vulguem dir. El cas és que, en els

djferents punts de la vida, necessitem adaptar-nos i, alhora, adaptar
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les nostres creences i els nostres valors. En les èpoques d'estabilitat
també necessitem la catequesi per no adormir-nos en la inèrcia.
Crec que per començar de posar en pràctica ci missatge de Jesús
ens val la mínima escal a. Podem - i hem de- esperar un corrent
impulsor que, procedent dels sacerdots, ens animi , ens desvetlli
i ens faci actuar. Necessitem que aquests mossens siguin també
esgl ésia i, per tant, no es poden situar enfront d'una part d'aquest
cos com és la jerarquia.

Però la nostra espera no pot ser, de cap manera, passiva. Cal
també que actuem com a impulsors de l'església , perquè també
nosaltres en formem part.
A cada parròquia hi ha, si més no, un sacerdot obert i dedi cat
a la comunitat. A cada parròquia hi ha, si més no, una persona que
vol formar comunitat cristiana. Si ens reunim dos o tres en nom
de Déu, Ell és amb nosaltres . es una bona llavor de comunitat.
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PODEM ENSENYAR, ENCARA,
LA FE ALS JOVES?
ENR IC RO IG I SANSEG UNDO

Reflexionar sobre el problema de . la descreença i l'agnos ticisme
en un món de batejats . i les seves implicacions en la classe de religió significa per a mi fer-sc aquesta pregunta: podem encara en-

senyar la fe als joves? El conjunt dels joves d'avui no està «establert> en la fe, és a dir, avui no és 'normal ni natural d'existir en la
fe cristiana . La situació de la fe en el món d'avui no és la mateixa
d'abans.

Els joves d'avu i davant la fe
Penso que la situació dels joves que assisteixen a les classes de
re lig.ió (que no és gaire diferent de la situació dels aJtres joves) es

defineix per aquests blocs de problemes:
I. Els enfocamen ts, les qües tions i els problemes que alliberen
o fa n més difícil l'esguard sobre la fe, sobre Jesucrist i sobre l'Església depencn ('n lot cas de les cond iciono; de temps, de cultura

i de vida. La si tuació juvenil no és un fet social que es pugui explicar per ell mateix, sinó que és un producte de les forces socials.
El que fan i diuen Ics noves generacions es tà en relació íntima amb
el moment de l'estructura social, el procés polític i la situació econòmica .

2. Generalment no hi ha relació entre ensenyamen t de la fe i
experiència de la vida cristiana. L'ensenyament religiós només
serve ix per a explicar, desenrotllar i ajudar a reflexionar allÒ que
hom pot viure i experimentar per un altre costat. L'ensenyament
religiós aclareix el contingut de la vida cristiana concreta. Si partim d'una explicació de la fe i d'una transmissió de coneixements
religiosos a joves que no han experimentat res de l'evangeli de
Déu , comencem la casa per la teulada. Resultarà que no tenen
ganes de creure, que no opten per l'evangeli ni s'hi adhereixen, que
no es giren vers Déu. Tot és pur saber, pura doctrina que no
serveix ni per a viure ni per a convertir-se.
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3. A part de la manca de relació ensenyament-experiència, hi ha
dos factors més que agreugen la situació: hi ha diferents punts que
fan aparèixer la fe, Crist i l'Església estranys, no int eressants i
potser inacceptables per part de la generació jove; i lOt allò que
s 'associa a la paraula Església esdevé pedra d'ensopec per a molts
joves.

La jove ntut, com a producte social
A la nostra cultura, pràcticament fins al s. XIX, el període biogràfic que avui anomenem «joventut » no tingué especia l s ignificació
social. Es passava directament de l'estat infantil al de pre-adult.
AI s. X1X, pels efectes de la segona revolució industrial i els
avenços tecnològics, sorgeix la necessitat d'una preparació per a
la vida. Com que les necessitats de producció i el desenrotllament
ho exigeixen, s'inventa un període d'aprenentatge i de formació.
Amb el temps i els canvis, la joventut va adquirint significació
social fins a esdevenir un període transitori, que cada vegada
s'allarga més. Aquesta transició es realitza al marge dels adults en
un triple ghe lfo: el fí sic: e ls internats adquire ixen importància com
a mode de vida i d'aprenentatge i es formulen utopies pedagògiques
situades fora de la realitat; el psi cològic : comença a considerar-se
la nccessitat d'una maduració personal dcs d'arguments més o
menys científics; i el sociològic: el món des dels valors i de les
experiències dels més joves.
L'origen de la marginació de la joventut se situaria en aquesta
experiència històrica. Aquest estat de marginació, característic de
la definició occidental de la «joventut., es fa eficaç després de la
segona guerra mundial i cu lmina amb els ritus de transició de Ics
nostres societats (el batxillerat, l'entrada a la feina, el servei militar, el matrimoni).
A més, la generació jove es caracteritzava per l'atenció al món
dels adults com a model de referència. Els joves no tenien vida
pròpia, o almenys vida pròpia definitiva. Quan els adults topave n
amb una actitud o un comportament juvenils que dissentien de les
convencions més o menys adquirides, s'expressaven d'una manera
rotunda amb el tòpic encara actual: . ja els passarà!. l no hi paraven més atenció.
Per «generació. s'entendria el conjunt de membres coetanis
que participen en les mateixes circumstàncies històriques amb unes
orientacions i unes formes de consciència compartides. En la dècada dels setanta la generació jove es va constituir en una «unitat
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generacional», és a dir, una experiència de coetaneïtat que cristallitza en formes organizatives i accio ns comunes. És l'època de la
revolta juvenil i de l'aparició del moviment juvenil com a instància
crítica de la societat establerta. Les noves generacions contestaven
l'ordre social establert. En fro nt del reforçament de ls aparells de
poder, hi ha la contribució a un enfortiment de la lliberta t.
Finalment, no es va saber integrar el conjunt de la problemàtica
de les noves generacions ni tampoc donar-hi respostes, sobretot al
marge d el món convencional i estructurat dels adults. Foren reprimides i retirades de circulació les experiències de contestació; aüú
s'iniciava un procés que desembocà en la situació actual d'escepticisme i de resignació del moviment juvenil.

Elements que defineixen socialment la joventut
La problemàtica de la joventut només pot explicar-se per la
s ituació social. La joventut és producte d'una defin ició social. Vet
aq ui els elements que defineixen socialment la joventut com a grup
específic.
a) La joventut és Uit producte psicobiològic qu e ag ru pa els coetanis d'LII1 espai i d'un t emps.
Aquesta psicologia, tot i que significa un procés de construcció
de la per sonalitat, apareix tornejada d'acord amb la c ultura, el mom ent his tòric i, en general, la circumstància ambiental. El procés
del descobriment i l'afermament del propi jo es veu permanentment qüestionat pe r l'exterior. Qualsevol pedagogia ha de tenir en
compte les incidències d'aquest aspecte en la formació de la personalitat.
b) La joventut és d efim·da socialm ent en la mesura que constitueix un període d'aprenentatge social.
L'eda t juvenil és un període de preparació per a la vida i per a
l'univers pràctic i simbòlic dels ad ults i té com a característica
fonam ental la prolongació. Aquesta prolongació de l'edat juvenil
no es fa a partir de les necessitats o de mandes de formació del
món j uvenil, sinó que és una circumstància històrica derivada del
reaj us tament del sistema productiu .
e) La joventut, com a període d'aprenentatge social, és una
realitat Hlarginada.
L'aprenentatge no es reaHtza en la mateixa vida, sinó en un ghetto cons tittiit per la família, l'escola o el carrer i la plaça pública.
En aquest context, marginació no s'oposa a integració. Vol dir que
la joventut no té possibilitats de participació en la construcció del
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present. La joventut h a d 'esperar que arribi la seva hora per a
establir el seu món propi de convencions, la seva cultura específica.
Pero quan això sigui possible, hauran pesat més els condicionaments estructurals de la nostra societat. El moment actual es caracteritza pel fet que la joventut s'oposa a aquesta estratègia d'inserció en/amb el món adult.
Aquestes ca rac terístiques no ,!)ón evi dentment iguals en tots e ls
sectors que composen el m ón juvenil, tan divers, ni han proporcionat pautes de comportament unifo rmes, però certament són significatives, típiques .

Podem ensenyar la fe als joves?
No podem ensenyar la fe a uns joves que no es tan «es tablerts »
en la fe . La situació de la fe en el món d 'avui no és la mateixa
d'abans. Què comportava aquest «establiment» en la fe?
1. La fe era considerada com a hereditària. En general, ho m
restava fidel a l'educació rebuda en familia durant la infància.
Apartar-se de la línia de conducta traçada pels pares era senyal
d'im prudència i comportava el perill de desvia r-se d'un est il de
vida que havia permès dur a terme una exis tència ho norable; era
perdre els lligams o les relacions i aven turar-se per uns camins
desconeguts en què hom podia esdevenir joguina d'influències perilloses.
2. La fe era un element de la moralitat i la gara ntia d'lIna bona
educació. Per a dur a terme feli ç la pròpia vida i el conj unt de
valors mora ls O'honradesa, la fidelitat conjugal , c I sentit del treball
i de la família) hom trobava la solidesa en la fe , que era, d'a lguna
manera, Ja ga rantia i la clau de volta d'aquell s valors. Declarar-se
no creient era introduir una discordança greu en allò que hom
havia rebut dels pares. Hom podria sospitar aleshores de la serietat
dels altres va lors morals, des del mo ment que ja no eren ba sa t ~
sobre la creença .
3. La fe era un valor reconegut per la societat. Semblava
bastant normal el fet de creure, almenys és el que semblava deduirse dels ritus h abituals que hom complia: baptisme, catecisme, primera comunió, matrimoni a l'església ... Aquell qui refusava sotmetre's a un d'aquests ritus havia d'acceptar d'estar una m ica al
marge de la societat .
4. S'insistia més en la fidelitat que en la llibertat de la fe. Hom
tenia la sensació d'estar establert en la fe, d'estar-hi dins. La fe
era quelcom que s'imposava; àdhuc els qui practicaven poc i que
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negligien Ics direc trius de l'Esgl ésia tenien la consciència de tro·
bar-se davant quelcom d'imposat i indiscutible_
Davant aquestes quatre no tes que dibuixaven l'es tablime nt e n
la fc, avui ens trobem, en canvi, que hom arriba a alliberar-se de la
influència familiar, àdhuc pel que fa a aquestes qüestions importants. Avui es veu dar que sovint els cris tians no sÓn millo rs que
e ls altres i que molts incrèduls estan dotats de grans qualitats
morals. I, sobretot, hom concep fàcilment que uns valors morals
poden aguantar-se tots sols i que hom pot conformar-hi l'existència
sense cap necessitat del supor t de la fe. Avui es pa rla de tole rància,
d e llibertat religiosa i de respecte de les consciències. La pressió
social e ncara perdura i sovin t hom se so tmet als ritus religiosos,
però es veu cada cop més que això hauria de correspondre a una
convicció personal i que la fe no hauria de ser sociològica. Avu i,
fi nalment, hom pe rcep millor que la fe no 'imposa com una e vidència i que homes molt inteHigent s i sincers amb e ll s mate ixos no
c reuen gens. Hom pensa que la fe és un acte lliure, una opció que
compromet tota Ja vida d'una persona .
Si e ls joves es troben, i es trobaran cada vegada més} en aquesta
nova situació de la fe, exigiran de ser tractats DO com a creients
es tablerts en la fe sinó com a joves que po rten unes interrogacions .
unes qües tions. Ja no poden ser tractats com si haguessin escollit,
com si estiguessin dins, com si la qüestió estigués decidida una
vegada pe r sempre. Molts parcs, davant adolescents que refusen
la creença, mire n de fer-los re tornar a la fe, no es prenen seriosament la seva inc redulitat i no accepten veritablement ~stimant·
]a i l'espectant-Ia- la llibert at de la seva decisió.
Jesús va dir: «aneu i feu deixebles » i no pas : «aneu i ensenyeu ».
a Feu deixebles» vol dir: feu-los venir ganes de ser crist jans, feu-los
descobrir una nova manera de viure, mostreu·los el que pot fer
l'evangeli de Déu en una vida d'home. Cosa que equival a dir: quan
s 'hauran aferrat espontàniament a aquesta vida nova, quan hauran
fe l un pas, quan tindran ganes d'aprendre, al eshores els e.'XpUcarem més coses.
No és això el que ha fet Jesús? Ha estat l'amic dels pobres, dels
petits, dels pecadors; ha alleujat els malalts; ha indicat una nova
manera de viure: «perdoneu, estimeu, presteu, doneu; feliços els
humils, ... » I a aquells que se li ad.h erien i el seguien, els parlava
m és llargament.
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Ouè és allò que fa la fe estranya i difícil
Volem reclamar l'atenció sobre els punts que, avui, fa n apa·
rèixer la fe, el Crist i l'Església estranys, no inleressanls i pOlser
fins i tot inacceplables per part dels joves .
L lA fe transcendeix l'experiència. Tant el coneLxemenl del
món i de la realitat, que es fonamenta en l'experimentació, Ja vcri·
ficaci6 i l'empirisme, com la mentalitat crítica-científica, present en
la consciència d'avui j fonamentada sobre la viva immediatesa, s'oposen a la fe en un Déu transcendent. També la salvació que la
promesa cristiana ens fa esperar supera l'experiència; sembla no
tenir espai a l'interior de la història.
2. L'absoluta i, per tant, exclusiva exigència de l'anunci cristià

suscita fàcilmen t en els joves la sospita d'ideologia o d'autoalir·
mació fanàtica del cristianisme. El fet d'un món en el qual poden
conviure més conviccions, la permeabilitat recíproca de més cultu·
res i concepcions del món i ]a necessària tolerüncia recíproca, la
nova sensibilitat envers els valors i la veritat presents en les conviccions dels altres, s'oposen al «sÍ» a Jesucrist, mitjancer de salvació únic i universal, i al «sÍ» a Ja seva Església. comun itat única
i universal de salvació.
3. Dogma, norma vinculadora, instituci6 i Església estan en
tensió forta amb el concepte corrent de llibertat propi de la gelle·
ració jove. A l'in terior del món tècnic, el jove és constret a assu·
rnir cada vegada més models de comportament p re-formats. encara
que, sota el punt de vista formal, la llibertat augmenti. Sovin t expc·
rimenta com a constricció haver de viure conjuntament i have r
d'exercir també conjuntament les funcions en el sistema de producció, de rendiment i de consum. El jove reacciona amb més susceptibilitat con tra tota institució i tot s istema stalldard en l'àm bit
privat i personal. Li sembla que el dogma, la norma moral i l'Es·
glésia institució ocupen el lloc de la seva llibertat personal i li
roben l'últim reducte de la seva llibertat.

4.
2.000
topa
jove.

lA fe cristiana està fundada sobre un fet històric de fa
anys i es transmet mitjançant una tradició històrica. Per això
contra la incomprensió i la manca d'interès de la generació

s.

Les experiències límit de l'existència humana, especialment

La inquietud de l'avui i del demà fan recular el sentit de la
història, la qual ara ja no és reconeguda com a font d'on es puguin
extreure orientacions de vida.
el peca t i la mort, segons el sentiment dels joves, representen un
paper divers del que tenen en el cT'Ístianisme. Avui hom voldria
utilitzar tots els mitjans per a superar allò que és negatiu i per a
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demostra r que la significa ció de la salvació que de riva de la sofrença i de la mort és problemà tica.
6. La imatge concreta del crist ian ism e i de l'Església no apareix creïble a molts joves. ¿ Per què en 2.000 a nys de cristianisme
e ls valors cristians fonam enta ls no ha n cala t més profun dament en
la hi s tò ri a i en la vida dels homes? Per què a l'E sglés ia no hi ha
m e nys desigualtat i m e nys d o mini de l'hom e sobre l'h o m e? Pe r q u è
l'Església és poc ca paç de fe r tra ns pare n t e l Senyo l- q ue ella rep rese nta?

Què associen els joves a la paraula «Església»
Aranguren , que sap captar tan bé la reali ta t de les coses, ha d it
que «to ta la institució eclesiàstica, amb el seu caràcter jeràrqu ic
i la r ígida relació manar-ob eir, la seva profess iona lització del sagr a t,
el significat original i permanent de les paraules «bis b e» (vigilant),
«sa cerdot» (el més vell), «lai c» (el que no sap res); l'exclusió de les
dones de qua lsevol ll oc eclesiàstic importan t, i fin s a cert pun t
ta mbé l'exclusió dels joves; l'an cianitat obliga tò ri a dels cardenals
j de l ma te ix pa pa ; en fi, e l cul te de la «saviesa» i de la «pr udència»,
v irt uts a tribuïdes sempre als a ncians: to t això es tà en to ta l opos ició a mbla sensibilitat de la j oven tu t actua l».
E l que m o lts j o ves -sobretot e ls q ui ten en a ve ure que lcom
a mb l'E sglésia- a ssocien lliurement a mb la p araula «E sglésia., em
sembla que es podria resumir de la manera següent:
1. L'E sglésia és conservadurisme. Tot el que fa olor a E sglésia
és quelco m aturat en el te mps i en l'evolució de les idees . L'Església
ho ha ana l posa nt tot e n con ser va i, per molt qu e s'hagi conserva t
d ura nt molt de temps, a la lla r ga fa pudor.
2. L'Església és doctrinarisme. Ai xò es pot entendre de d ues
maneres: dogma t is me i intransigència. Molts associen al mo t Esglés ia un cos de veritats que s'han de sabe r. A1tres hi associen la
intra nsigència. L'E sglésia és per cebuda com un cos disciplina t , amb
la convi cció clar a de no tolerar desviacions doctrinals .
3. L'Església és legalisme. Dir Esglés ia és evocar imatges de
lle is, p receptes i na nnes. Tots sabem la impo rtància que té en l'Esg lés ia l'es tru c tura orga nitzativa. Això co mporta un cos legal i un
sentit a utoritari força rígid . E.s ve ritat que a quests daJTCrS anys
. s'ha evoluciona t molt en a quest aspecte, però mo lts j o ves tenen el
sentiment que l'Església fa la tasca de dictar el que es tà b é i el que
està malament.
4. L'Església és angelisme. S'ha predicat tant la salvació per
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a l'allra vida, que no és estrany que es continuï considerant l'Església com quelcom tant de l'altre món que només ve a aquest món
per a aigualir-nos la festa. La festa de la vida era per als . pagans •.
Aquests s'ho passaven millor en aquesta vida, i a més no havien
d'anar tan preocupats per l'altra, ja que per a ells les amenaces
resultaven menys greus.
5. L'Església és pali/ieisme. Estretament unida, a aques ta vin·
culació a altre món amb promesa de més en llà, hi ha la mentalitat
que associa Església i política -una política molt determinada-,
en nom precisament d'una voluntat de no fer polftica. Es veu l'Es-

glésia aliada al poder polític i econòmic que convé més als seus
interessos d'organització ec1esiàstica, i al poder que prefereix deixar per a més enllà la tran sformació del món.
6. L'Església és individualisme. L'Església ofereix un cos de
doctrina i unes normes i brinda aixi la possibilitat de fer-s'ho ca·
da u pel seu compte: . Església . a penes significa comunitat. Preval més aviat la imatge d'una espècie de club al qual cada
u s'apunta pel seu compte, i on cada u al seu racó ha de treure's
les castanyes del foc. Sobretot perquè, en reduir-se tot a la salvació
individual, quina necessitat es té dels altres? ¿No representen ells
tal vegada un destorb per a la pietat i el recolliment?

Respostes pastorals
El quadre que he intentat descriure en aquests dos últims apartats és més aviat ombrívol. Trist, potser. Però no vull veure només
fantasmes que ens impedeixin divisar, almenys com a punt de par-

tida, una realitat positiva, encara que molt distinta i distant. Em
sembla que, a la joventut, ja fa temps que no li importen els fantasmes, tots aquests fantasmes m entals que han forjat la seva
visió de la religió i de la seva relació amb l'Església.
En el fons de l'ésser jove batega una aspiració: no només ser, nI
tampoc aspirar a ser més, sinó arribar a ser diferent. Però aquest
ser diferent s'haurà de donar en una societat renovada i en una
Església diferenl: per ara , en la Soc ietat i en l'Església, la igualtat,
]a sinceritat, ¡'esperit de servei, l'amor sense condicions, el fet de
compartir entre tols i el sentit de gra tuïtat no acaben de tenir-hi

110c.
Ara bé, al costat d'això s'ha de donar l'home diferent en què
predominin dues necessitats vitals :

- l'home ha de construir la pròpia identi tat , sense acceptar
que un altre la hi doni feta i pastada. Tots sabem que aquesta és
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una de les aspiracions més grans dels joves, encara que també cal
reconèixe r que en una pila d'ocasions la joventut es de ixa la identitat a qualsevol lloc , es traeix a si male ixa i viu segons e ls mimetismes del moment;

-

l'h ome ha de conquerir dia a dia el dret a la llibertat. Es

tracta d'una asp iració sempre suped itada a les xarxes de mil servi-

tuds i dependències.
Segons això, crec que l'essencial en l'educació no és e nsenyar la
fe o conduir cap a una pràctica sacramental. La formació cristiana
comença molt més aviat, quan mirem de viure alguna cosa amb els
joves, en un ambient amb una qualitat de relacions veritablement
evangèliques. La qualitat del que som i del que vivim plegats és
l'única cosa que pot permetre el desve tllament de la fc en el més
profund de l'ésser ; tothom, aleshores, pot esdevenir sensible a
l' Esperit de Déu. Aques ta p";mera e tapa, discreta, si lenciosa, infinitament respectuosa de la llibertat dels joves, i que és la més importan t, ha de polaritzar la nostra ate nció.
ro es tracta solament d'un bon ambient, de lliga m s simpàtics
i confiats en un grup que ha trobat una certa facilitat de comunicació. Es tracta, molt més profundamen t, d'haver ja experimentat plegats que es plantejaven qüest ions importants i que hom
estava disposat a fer alguna cosa, a jugar-s'hi la vida en un cert
sen tit, encara que cadascú en tingués percepcions diferents. Fins
que hom no comença a posar·se en moviment, una mica aferrat a
alguna cosa que l'atreu i que val la pena, una paraula o un gest
religiós corren el risc de restar exteriors a un mateix.
Si l'essència és de debò la vida segons l'eva ngeli, abans de
parlar sobre Déu o de fer una pregària o una celebració litúrgica
caldrà assegurar·se de teni r alguna cosa a dir i a celebra r; o,
almenys, que hi ha en la vida de cadascú un desig, una espera, una
necessitat d 'alguna cosa més. Sense això, més val esperar i callar.
Un cert silenci sob re Déu és sovint necessa ri; una religió discreta
és més adequada al nostre temps .
Ara bé, sovint els educadors adults es pensen que el seu deure
és de suscitar reflexions sobre Déu, records de la Paraula, pregàries o gestos sacramentals. Més o me nys conscientment, es pensen
que, obrant aix1, podran provocar Ja fe i fer·la créixer. Però això
és comp rendre malament el progrés religiós d'un ésser-o
Per definició, la fe, que és adhesió absolutament lliure, igual que
l'amor o l'amistat, no pot ser provocada des de l'exterior; cap
acció educativa no pot produir-la. Podem obteni r respos tes religioses o un saber religiós, repeticions o memoritzacions, comportaments O habituds; però no podem fer res directament sobre la deci-
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sió de la fe, per la qual un ésser e xpressa el sentit més profund
de la seva vida bo i ll igant-se a Jesucrist.
L'essencial és això: jo dono a aquest home Jesús un lloc cap ital
en la meva existència; m'adhereixo a ell com a aquell que em permet d'estar màximament obert als altres i a Déu, mitjançant un
estil de vida únic, que realitza els desigs més profund s de l'home.
l no haig pas de defensar això i de mantenir-ho amb arguments.
Això és el meu ésser perquè és la meva opció més profunda, fins
i tot s i sóc covard, infidel , o vaciHo a seguir Jesús en certs punts.
Demandes i oferiments

Per acabar, m'agradaria fixar-me en les demandes dels joves pel
que fa a la maduració de la seva personalitat integral i en les
ofertes possibles provinents de la fe i de l'Esglés ia.
- Dins l'anonimat d'una societat tècnica de massa, els joves
tenen necessitat de la proximitat; necessiten ser compresos i acomts. Jesús pot ser experimentat com l'amic i el model del qual té
necessitat el jove en la seva solitud i incertesa. El reclam de Jesús
de ca ra al seu seguiment és exigent fora mida i la seva crida anlenaça oprimir; tanmateix, el jove se sent comprès i acollit pel mi ssa tge i el confort de Jesús.
- Els joves tendeixen, amb totes les seves forces, vers la unitat
i la pau, i esperen del cristianisme i de l'Església una aportació
decisiva per a una humanitat nova. El comportament de Crist , que
veu el proïsme en tothom, fins en els més llunyans i estranys, i la
desitjada soHicitud de l'Església a promoure l'encontre i la unitat
de tots els homes poden exercir sobre els joves una mena de força
magnètica indisèutible.
- Els joves aspiren a trobar una alternativa a llur aïl lament
per 'onal, com també a la massi fi cació anònima j a les re lacions
funcionals i institucionals. Els homes que es troben en nom de
Jesús estan cridats a reconciliar-se i a estar en comunió els uns
amb els altres; d'aquesta manera ha n de ser una imatge de l'Església creïble per als joves.
- En lloc de la resignació i la desesperació, per una banda, i
d'esperances fugisseres que s'esgoten en elles mateixes, per l'aItra,
el jove va a la recerca d'una esperança que el faci capaç d'afron tar
el futu r, per damunt del joc fortuït de la sort: Jesús com a camí
vers el futur i l'Església com a comunitat de l'esperança. Només
una esperança així pot salvar de l'evas ió actual vers el somni, la
droga, la violència, que constitueixen un substitutiu de la manca de
realització del present.
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- Compartir solidàriament les necessi tats de tots, participar de
la sofrença segons l'exemple de Crist, veure l'Església com a advocada i amiga de l'home en la seva impotència: aquestes són, en
part, experiències que els joves poden fer amb l'Església. En les
conviccions de la jove generació la c reu encara pot ten ir incidència

en la sofrença com a compartició, en el fet de portar el pes de
l'altre, en l'esperit de servei , en la fas cinació de la gran força
atractiva de l'amor cristià.
- La generació jove sabria reconèixer una funci ó de testimoniatge en una Església impotent , pobra de mitjans, que ap oferi r

un es til alternatiu de vida quan practica e ls conseUs evangèlics.
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LA UNIVERSITAT:
POTSER MASSA DESCREENÇA
SALVADOR REGUANT

Responc amb aquestes ratlles a una invitació de . Quaderns de
Pastoral •. I ho faig no sense un cert temor i amb molta insegure·
tat. Estic començant a sospitar que l'anàlisi que, amb honestedat,
pot fer·se del fenomen generalitzat de la descreença i l'agnosticis.
me, en ambients on és relativament recent, és molt di fíc il i que
els resultats que avui es poden aconseguir són parcials. esbiaixats
i de mal expressar. Per això mateix també resulta difícil trobar
pautes pastorals d'acci6-resposta a aquesta situació amb un mínim
de coherència, que siguin un vertader programa d 'acció pastoral,
i alhora una vertadera resposta cri s tiana, és a dir, encarnada i
evangèlica.
Di ficultats a part, d'ordinari quan cm pregunten responc. l
aquí hi ha, mal sintetitzades, més com a intuïcions, qüestionaments
i suggerències que com a respos tes elaborades, les meves aporta·
cio ns al tema de la descreença i l'agnosticisme en un món amb una
majoria de batejats, des d'un angle lan vita l com m'ha estat possible. Em referiré, doncs, sobretot a aquesta àmplia minoria for·
mada per gen t amb una certa base cu ltural adquirida gairebé
sempre a través d'estudis de nivell mitjà i superior.

Una fredor sospitosa
Trobo quantitativament exagerada la descreença en aquests
ambients, i en particular a la Universitat. No acabo de creure o
no acabo d'en tendre que la gent hagi perdut d'una manera tan
senzilla la fe i els lligams conscients amb les institucions i estruc·
turcs religioses. I, això no obstant, a jutjar per les explicitacions
(o, m és ben dit, pe r la manca d'explicitacions), el silenci de Déu és
quasi absolu t, l'atenció a la pròpia his tòria personal o col·lectiva
pel que fa referència als temes de les institucions i els costums
cristians és ridícula o nul·la, l'interès inteHectual pels temes teolò'
gics és Ínfim. ¿Hi ha hagut una extirpació més o menys vo luntària
d'una part del contingut cerebral? O tot es po t explicar per subs·
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titució política? Aquesta última explicació en a lguns casos és força
và lida. Només cal verificar la hislòria persona l de molts dels militants polítics, sobretot d'esquerres.
D'altra banda, molta d'aquesta ma teixa gent, passada una època
de contestació, antieclesiàs tica almenys, han tornat, per vies diverses (una d'elles és la via de l'amor a les velles tradic ions), a pràctiques cristianes externes com bateigs, casaments, romeries, etc .•
però amb una . fredor . re ligiosa que em fa posar els pèls de punta.
Resulta desagradabl e a qu esta «fal sa 1100ma litat» de costums relig iosos e n à mplies mino ries que te nen cada vegada més unes actuacions polítiques i professiona ls convençudes i serioses.

L'evolució de la institució eclesiàstica
Pe l que fa referència a l desarrelament de les mediacion s
re ligioses o esglésies, e n el nostre cas de l'Església Catòlica, h i ha
causes fo rça evident s que, malgrat que no siguin ex plicacions tota ls, sí que permeten en tendre gran part del creixement i del mante niment de la descr eença ac tual. No ca l insis tir-hi massa perquè
se'n pa rla sovin t, pe rò assenyalem dos tre ts de l'evo lució de la
inst itució eclesiàs ti ca en aques ts últims anys, a ls qua ls és particula rm ent sensi ble l'ho me del nostre poble a mb un mínim d'infor·
mació.
En prime r lloc, la involuc ió de l'Església Catòl ica, ma terialitzada foname nta lment en un a ug ment d'autor itarisme i en una coar·
ta ció progressiva i intensa dels intents t.ímids d e dem ocratització
que s'havien iniciat arr an del concili Vaticà Il . Estem en un mer
m ent de d omini dels (( durs», sense ten ir darrera nos tre cap «Carta
Magna » de moc rà ti ca. I això avui no es po rta, i m enys aq uí q uan
es tem intentant sortir dels efectes d'un a lla rga di ctadura. No té cap
a t ract iu estar fi cat en un col·l ectiu o form ar·ne pa rt, els interessos
clc l q ual no són e ls de ls qui e l formen, sinó e ls de l que posseeix
l'autorita t. Ni el tipus de fa mília ni el tipus d'escola que cons ti·
(ueixen els objectius prioritar is de la p reocupació pública de les
més a ltes ins tàncies eclesiàs tiques, pe rta nyen al gru p de coses que
preocupen vitalment la major ia de gen t, cristia na o no. I això
només és un petit botó de mostra.
E n segon ll oc, l'excessiva prolife ració d'ac tuacions desafortunades de la diguem·ne «polí tica vaticana ». Podem posar com a
exemp le el pla ntejament del viatge papa l a Centreamèrica. Pel
pals o n no hi h a matances sistemàtiques d'inn ocents, el Pa pa hi
passa corrents i els etziva un sermó duríssim i deses pe ra nçador. En
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canvi, pernocta llargament a països on tracta bé els governants
que s'han guanyat fama provada de crueltat sense límits i de ser
els principals responsables d'assassinats massius i d'injust/cies flagran ts. Possiblement aquesta visió correspon a una perspectiva
europea que caldria matisar, però sí que hi ha una cosa certa: en
contra de la interpretació desafortunada que es fa sovint d'una
frase (crec que de Pius XII): «s'ha perdut el sentit del pecat., mai
no hi havia hagut una sensibilitat moral tan estesa com avui. Per
consegüent, no es pot pretendre predicar un evangeli sense exigèn·
cies morals, i si sovint els qui semblen ser més addictes, i que fins
i tot són considerats més bons creients i més fidels a l'Església, es
veuen més barrejats que no molta altra gent en escàndols maneta·
ris o de sang, les coses no poden anar bé.

Desconfi ança davant la qüestió re ligiosa

Tot i això, resta una gran ombra que no s'explica. 1 és, fona·
mentalment, el desarrelament, o descreença, no ja referit a les
mediacions religioses o esglésies, sinó el desarrelament de les preo
ocupacions profundes i la indiferència enfront de les possibles
respostes religioses. Jo trobo exces siu aquest desarrelament. .l!3
més, crec que va sorgint, molt inconscient encara, una sospita al/ti·
religiosa, és a dir, una espècie de convenciment que la religió és
un mal per a l'home. És gairebé una actitud de superstició de
signe invertit.
La fe en Déu , de qualsevol tipus que sia, sembla abocar els
homes, per un cantó, a la pertinença a una església, i això, agreujat
en cada cas per les actuacions poc convincent s de les esglésies
rea ls, és poc engrescador. Per un altre cantó, la fe en la salvació
de Déu està enOl"mCment obscurida i així la fe en Déu només sem"
blaria ser una exigència filosòfica que, segons diuen , Kant s'encarregà de descartar. Creure en Déu, per tant, és més aviat un mal
o, almenys, un perill que cal evitar .. .
Aquí dins hi ha molta més cosa del que acabo de fer aflorar.
Agrairia que es plantegés una reflexió sobre aquest desarrelament,
perquè voldria veure·hi més clar.

Respostes pastorals

l què dir, d'unes línies mestres d'actuació pastoral ? Poca
cosa a part del que es dedueix de les reflexions precedents.
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Cal, prinler de tot, esforçar-se a evitar no els pecats dels cristians, jerarques o fidels, sinó les actuacions que es veuen com un
suport donat a la hipocresia i a la injustícia.
En segon lloc, potser seria hora d'anar cap a una democratitzad6 profunda de l'Església_ No em refereixo tant als aspectes formal s que tenen altres societats més democrat.itzades (a pectes que
potser s6n, e n part, imprescindibles), sin6 a la democratització de
fons: que l'Església sigui un poble on inquietuds, angoixes, alegries,
desigs, esforços i actit uds siguin compartits i solidaris.
Aquestes dues coses són com les condicions prèvies i imprescindibles perquè pugui haver-hi una actuaci6 pastoral amb una certa
incidència en les àmplies minories a què em refereixo en aquestes
ratlles.
A nivell purament estratègic, crec que hi ha moltes coses a fer.
He dit ja en alguna ocasió que l'Església a Catalunya avui és poc
agressiva en el sentit «comercial. de la paraula. No fa ofe rtes. Potser té por de caure en l'agressivi tat mal entesa de què van fer gala
alguns grups llavors del viatge papal, i això no seria positiu ni
eficaç. Però jo penso que l'evangeli empeny l'Església a ser testimoni i això, ben entès, no té cap aspecte negatiu.
No tinc receptes, ni més espa i. Espero que les reflexions aquí
apuntades, encara que preses amb el maleLx temor de no ser ben
atinades amb què han estat escrites, puguin estimular a trobar les
bones respostes i Ics actuacions eficaces.
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LES FESTES POPULARS:
LA FE DEL CARBONER?
JOAN CAR RERES I P~RA

Què entenem per .festes populars.? La democràcia postfranquista ha tornat a actualitzar tant el substantiu com l'adjectiu :
festa i popular s6n dos conceptes que, evidentment, per als catalans que aquests darrers anys han arribat a la majoritat, tenen un
contingut -i, per tant, un sentit, uns orígens i unes finalitatsben diferent, posem-hi per cas, de les anomenades festes populars
dels anys seixanta; i si reculem lan sols una dècada o dues, el
contrast esdevé molt més cantellut.

Orígens de la festa popular

No sóc antropòleg i no voldria posar-me de peus a la ga lled"
definint i redefinint l'emmarcament d'unes festes, amb participació
del poble. en el si de les diferents religions pre-cristianes. Avui,
especialment, es va a la recerca d'uns o rígens perduts, fins i tot
en les festes commemoratives dels misteris de més contingut cristi à, com és ara Nadal; es torna a refer el calendari d'acord amb
els sols ticis d'hivern i d'estiu, determinats cultes bàquics o dionisíacs o, simplement, relacionats amb la fecundilat, la vida i la mort
o l'aliment. Es teoritza sobre l'origen del «ti6», o de l'arbre de
Nadal; sobre els precedents del Carnestoltes o bé el fort i anlic
arrelament de personalges de la mitologia com la SibiHa en el
folklore ca talà (Cant de la SibiHa) i fi ns en la tradici6 litúrgica de
l'Església (el . Dies irae. ).

Cicle de l'any i cicle de la vida

Hi ha, en canvi, unes constants en la festa popular, sigui reli ~
giosa, sigui secularitzada; lli ha dos eixos, tan vius avui com en
els historiadors greco-l1atins o en la BíbJia, que en Lrave sse n de cap
a cap la història: el cicle de l'any i el cicle de la vida.
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La tradició jueva, la tradició greco-romana, la tradició medie·
val. .. En to ts els casos la festa neix, espontàniament, (ruit d 'un
aplec de persones per a commemorar un esdeven iment que tingui
com a protagonista la c ria tu ra humana: el naixement, .l 'cntrada a
la infantesa o l'adolescència, el festeig, la iniciació sexual o el matrimoni con trac tat, l'entrada en la socie tat dels adults, la commemoració d'un aniversari o la ma teixa mort. Què han fet Ics diferents
religions? Han institucionalitzat uns esdeveniments que la força
del costu.m, per la mateixa avinentesa de trobar·se la gent reunida,
ja celeb rava. I qui diu religions diu també els Drets i les Constitucions dels Estats secularitzats e n èpoques més recent s.
El cicle de la vida és un cicle nítid, simple i universal. El cicle
o pas de l'any és molt més complex, ja que s'hi encava llen e lements
religiosos primigenis procedents d'una civilització rural - pas de
les estacions amb els corresponents cicles de sembra i collita-,
e femèrides històriques i un incommensurable venta ll de commemo·
racions polí tico-socials i è tniques.

El cristianisme
Damunt aquests dos estrats universals, el cris tianisme hauria
pogut marcar-hi un superstrat molt més rígid i intran sigent (corn,
de fet, ja va intentar en l'època que va de Trento al Vaticà 11). De
fe t, en els primers segles, la privatització de la fe fou tota l. En
esdevenir el c ristianisme la re ligi de l' Imperi Romà, la transfor·
mació consistí la majoria de vegades en un canvi semàntic o una
depurac ió ètica. En casos ben importants ni tan sols es plantejaren
la cristianització nominal ; així, e ls dies de la setmana i els mesos
de l'any continuare n dedicats a pe rsonatges mitològics ; i enfront
de la imalgeria greco·lIati na, que devia subsistir encara alguns
segles, s'imposà el c rite ri de l'austeritat simbòlica i aHegòrica. I ens
he m d 'alegrar que fos així, que prevalgués el bon crite ri pau li d'adaptació cultural. Fou la ruptura carolíngia, és a dir, l'a parició de
pobles dirigent s procedents d 'altres cultures, l'clement transformador d'una nova societat erigida damunt d'un Sacre·imperi teocràtic. I és en aquesta boirosa i a UlOra suggestiva època, coneguda
amb el nom d'Alta Edat Mitjana, que s'estableix una xarxa de relacions humanes agJu ti nada entorn de les parròquies i els monestirs,
amb tres braços d irigents (nobles, clergues i ciutadans). La vida
continua. E ls anys passen. El poble és cristià per definició, i els
principals esdeveniments de la vida de l'home, celebrats coHectivament, tenen signe crist ià . I qui diu la vida, diu el pas de l'any,
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distribuït cíclica ment entorn dels eixos
adal-Pasqua i entorn
d'unes festes patronals, situades en els orígens de la his tòria dels
nous pobles nascu ts de la disgregac ió de l'Imperi Romà.

El poble

El poble es troba en aplecs, romiatges, vots de vila; a la sortida de les esglésies, en processons i desfilades; per la festa major
o el dia del sant patró; canta la j oia del Nadal i de la Pasqua i
evoca les escenes de la passió a través dels actes sacramentals O del
teatre religiós. Tanmateix, paraHelament a aq uestes festes populars
d 'origen religiós o nacional, n'esdevenen unes a ltres de m olt més
primàries i difuminades que, en l'esquema elemental i dualístic
medieval (bé-mal, Déu-dimoni, celestial-infernal, virtuós-viciós), a
voltes són tolerades, a voltes perseguides i mai fome ntades públicament: la bruixeria i l'astrologia, amb els seus quatre pols, corresponents a les quatre estacions: la Nit de sa nt Silvestre, el Carnestolt es, la Nit de San t Joan i les Festes de la Verema. La simbologia és centrada en el foc, la nit, la màgia irresistible del secret,
la màscara, la paròdia, les danses rituals amb l'exhibició progressiva del cos, el vi, els filtres d'amor i el grotesc.
No és una separació to tal. Quan el poble es troba per celebrar
una festa es deixa emportar per l'entusiasme col·lectiu i l'adagi agut
i experimentat que diu que «el diable apareix fins en Ics coses més
santes>, no és més que la consta tació posterior de la psicoanàlisi
freudjana sobre el comportament infantil de la massa.
A la literatura catalana en tenim descripcions extraordinàries:
només ens cal fer una excursió per la nostra cançó popular per
veure la capacitat de relativització dels aspectes més fonamenta ls
de la moral tradicional: els temes de la malcasada, de la malmonjada, l'infanticidi, la crueltat del guerrer, el bandolerisme, l'abús
del poderós, la desm itificació de Ics coses més santes i sagrades i,
sobretot, la forta càrrega eròtica, només salvada de la pornografia
a través de l'humor i la ironia.
Si els homes de la Renaixença ens varen relligar als orígens de
la història a través de l'aplec de les cançons populars (Milà i Fontanals, Pelagi i Briz, Massó i Torrens, Aureli Capmany, Joan Amades, etc.), la narrativa modernista té unes descripcions punyents,
totalment reali stes, sobre el comportamen t coliectiu de la massa:
les escenes de l'aplec de Sant Ponç, a Solitud, i de l'aplec dels
Francesos, a La punyalada, i cadascuna de les narracions contingudes a Les multituds, de Raimon Casellas, són situacions expres-
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sives de com un aplec popular de caire religiós pot arribar a degradar-se quan el poble, desfermat, trenca amb e ls convencionalismes
ètics O socials imposats .

El trencament
Amb la secu larització de la societat, iniciada a França al segle
s'institueixen una sèrie de commemoradon al marge del
fenomen religiós, juntament amb el foment d'altres fe stes fortament arrelades en la tradició popular, com el Carnestoltes, els Solsticis, e l culte a la fecunditat, etc. Apareixen les processons profanes, desfilades de carrosses, majorel1es. e tc., i les grans concentracions populars que s'a regeixen a les històriques, que continuen
marcades externamen t per l'empremta religiosa.
Aquest fenomen, el 7S per cent de catalans podem dir que l'hem
come nça t a viure a partir dels anys setanta. La gent deixava d'ass istir a les fun cions religioses celebrades a la parròquia, men tre el
muntatge d'una eucaristia en un aplec, a l'aire lliure, era un èx it
assegurat. L'acció pastoral de l'Església, en les seves arestes més
dinàmiques, ha estudiat el fenomen amb lupa; s'han organ itzat
trobades juvenils de signe cristià (penso en las Pasqua Jove, organitzada per la diòcesi de Girona); a les parròquies rurals s'han reví·
talitzat festes sem ipe rdudes co m la del Vot de Vila en algun san tuari marià; pe legrina tges itinerants , representació d'escenes referents a la fe cristiana, com els Pessebres vivents, els Pastorets, la Passió; a lgunes capelles parroquials s'ban transformat en
corals i les naus de les nostres esglésies vibren amb el ressò
de concerts de música clàssica, o catalana o traclicional. I, encara,
ca l assenya lar els pelegrinatges, periòdics o discrecionals, a Lorda,
Montserrat, Roma O Terra Santa (també pod ríem afegir-h i Taizé) ,
no més per a citar els més sign ificatius .
Evidentment que tot això cau dins el camp de les festes populars_ Perquè aplega gent procedent de les capes socials populars
i l'aplega en un sentit fes tiu.
Però, fins i tot en les de contingut cristià més explícit, ¿fins a
quin punt ens és Lícit veure-hi una motivació religiosa? ¿Hi ha
algú que pugui afirmar, amb la mà al cor, que les grans concentracions de la Acción Católica dels a nys 40 tenien UDa fe més
vibrant que la Pasq ua Jove dels anys 80, o que els 13 autocars que
diàriament arriben a Montserrat?
Avui es dóna un fet: les festes populars, del caire que siguin,
tenen diverses motivacions, però l'objectiu que les aglutina no és
,"\:\'( Ir ,
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tant d'enfocament ideològic com cultural. L'acció pastoral de l'Església no pot tancar-se en una campana de vidre : qualsevol iniciativa d'un grup o moviment, d'una associació, institució o parròquia
no s'ha d'encaminar tant a organitzar fest es populars cristianes, com
a fomentar la presència de cristians en les festes populars. Sempre
recordaré el meu primer viatge a Lorda amb malalts, l'any 1967.
Anàvem amb tren i jo anava de br{lP1cadier. La motivació externa
religiosa no podia ser més explicita. Ens varen passar unes enquestes, se'ns va regalar un devocionari i es tractava d'atipar-nos de
misses, rosaris i estampetes. I recordo Ja conversa dels brancadiers
del compartiment, tots més grans que jo, que versà, la major part
del viatge, so bre Ics cxccHències de la prostitució francesa, fins

que un d'ells va confessar, davant la meva confusió, que aquest e ra
el m otiu profund de la seva estada a Lorda. Fins l'endemà no es
varen assabentar que en aque ll compartiment hi anava un seminarista.
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OPCiÓ DEFINIDA
O QUESTIÓ PENDENT?
SALVADOR BARDUL ET

PALAU

Continuo convençut que l'home és un animal rel igiós. Ja sé que
l'expressió és bon xic vulgar. Però pel' començar ja val. Explicitant-ho una mica més, vull dir que continuo convençut no solament que la persona humana pot obrir-se a la transcendència o al
Transcendent sinó que el lligam amb qui anomenem Déu forma
part dels pocs i seriosos interroga nts que arrenquen de l'interior de
la persona i que la ronden de més a prop o de més lluny.

Opció o qüestió pendent
Dono per a ceptada aquesta afirmació anterior, la que en argot
siHogístic en diríem la major. Estic convençut que els qui em llegi ra n hi estaran d'acord i me n'es talviaran la prova.
L'anomena t fet religiós, doncs, ronda tot fill i filla d'Adam i
d'Eva. Davant del qual fet es poden prendre, alternativament, dues
postures. De fet s'hi prenen.
Una postura és la que en podriem dir positiva, en el sentit que
la persona afronta el fet religiós a nivell individual i també collectiu tot fent, després d'un aprofundiment més O menys curt o
més o menys llarg, una opció. I aquesta opció pot prendre viaranys Illolt diferents, tan diferents que poden ser contraris. Coincidiran, però, en el fel que tots dos provenen d'una pos tura positiva davant el fet religiós. El creient, e n el nostre cas el cristià,
optarà afirmant e l fet religiós i concretant·lo en una adhesió lUure
i voluntària a la fe i als seus continguts bàsics i e lementals. L'ateu.
en canvi, que també ha pres postura pos itiva davant el fet religiós,
optar à negant-lo.
L'altra postura davant el fet rebgi6s és la que abunda més a
nivell popular. No pot merèixer la qualificació de positiva. El fet
religiós queda un xic com a qüestió pendent. Depèn dels aires que
bufin i de les circumstàncies que es visquin , que faran que hom
s 'hi refugiï o que se'n prescindeixi. es la religiositat primària, el
fet religiós així en brut, que no sap d'opc ions fonamentals ni radi-
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cals, que no entén el llenguatge de les ad hesions lliures i vol untà·
ries a la fe, i que també està renyida am b opcions a tees, tanl si
es queden en el camp inteHectual com , més encara, si arriben a l
camp militant. La persona que es troba en aquesta situació, i en
trobem a cada pas, no viu la religió per opció; la viu - quan calper necess itat. El Déu gratuït no li p ortarà mai cap satisfacció i no
hi haurà manera que l'entengui. En canvi , li anirà com ane ll a l di t
el déu utilita ri i emprarà els mitjans més recargola ts per a fer-se' l
present quan li convingui i, això sí, si en a lguna ocasió no obeeix
les seves crides, el rebutjarà com a inú t il i fins i tot, si tant li
fa el sord i la cosa és tan greu, com a inexistent.

Descreença i agnosticisme

No voldria pas caure en cap mena de simplisme tot fi cant en
un mateix sac la descreença i l'agnosticisme. TO crec, però, que
sigui cap disbarat afirmar que Ja simple descreença es troba més
lluny d'una opció davant el fet religiós i més a prop de deixar-lo
com a qüestió pendent. I que l'agnosticisme, en negar la cognosci·
bilitat de Déu i tot donant a aquesta negació la ca tegoria de principi, pren una postura davant el fet religiós que s'assembla més
a abstenció que no pas a opció.
Allò que més costa i que més exigeix és arribar a fer una opció
davant el fet religiós sigui assumint-lo i afir m an t-lo, sigui rebutjantlo i negant-lo. Allò, en canvi , que més es porta en els nostres amb ients és l'abstencionisme, deixar la qüestió com a penden t i no
amoïnar·s'hi massa. Només caldria fer una a nàlisi de les expressions
qu e sovintegen. Va lgui la mostra: «Sóc creient, però no practica nt .;
«alguna cosa o a ltra ro deu haver»; «tinc fe però no sóc fanàtic.;
«sóc agnòs tic »; «no sóc creie nt però ta mpoc no vull que els meu s
filIs siguin diferents de ls a ltres» ...

Tot ha estat a missa

De la dita popular, només n'hem de canviar el «tot. per «tot·
hom». Donat el tarannà que impera, tothom ha estat a missa i
to thom continuarà essent·hi, quan toqui, és clar. Sense que suposi,
per a la majoria, cap mena de plantejament.
Els meus pares m 'explicaven que, en temps de la República,
a Ripoll , la processó de Cor pus se sol ia acabar amb un gec de
garrotades. A la mateixa hora en què sortia la processó era con·
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vacada també una manifestació d'esquerres (e n aquell m om ent,
obligatòriament an ticlericals) . Les dues processons se solien trobar
a l carrer de Sant Pere i allí h i havia la petita batalla. De re to rn a l
monestir, ca pe ll an s i catò lics portaven les atxes tor tes, fruit de
l'en fron tamen t.
Ara, més d'un agnòs ti c s 'ha enfadat amb els capellans perquè
els ha picat la batero la de treure les processons. I a u n agnòstic
no li pots pas oferir gaires aprofundime nts pastora ls dels perquès
d'aq ues tes decis ions .
Recordo d'una àvia molt eixerida i catò lica de tota la vida que
en s dive rtia explica nt-nos com per a ella, també en temps de la
República, no va ser cap proble m a tenir els papers en regla per a
poder gaudir d'enterram ent re ligiós. L'endemà de sortir el decret
estab lint l'enterrament civil per a tothom, llevat d'aquells casos
que tin guessin paper s ignat prè via ment, ja va ana r a l'Aj untament
per tal de proveir-se de papers per a tota la seva família, gra ns,
mitjans i pe tits .
Ficats com estem, ara, en aquest a mbient simplement descregut
o inteHectua lment agnòstic, e l problema, des de l'Església, és tot
un altre. Perquè tothom es veu capaç de resistir una m issa d'enterrament, m és de quat re troben curiosa una b enedi cció del que
s igui i, fins i tot, es tètica j a mantenir, una p rocessó o la benedicció
de ls rams .
I heus aquí q ue, des de dos front s diferents, s'empenya m an te·
njr un tipus de p resència eclesia l que, si m és no, cal qualifica r
d'ambigua. Per un a banda, tenim el front di guem.ne sòcio·políti c.
Cat mantenir les tradicions populars i, com que tots -agnòstics .
descreguts i creients- som fills de cristiandat i rares són les tradi·
cions que no tin guin suport religiós, un a capa pluvial és bo que hi
s igui i s i és coronada per la mitra, encara millor. Per altra banda,
tenim el front eclesial. No ofeguem la fe popu lar, no apaguem el
ble que fumeja. No a nem a fer una Església e li tista ... ; en resum
i ca ricaturitzant , dcixem·nos d'opcions i de coses, és a dir -seguint
l'anècdota d'aq uell rector-, «i ara de ixem l'eva nge1i i anem a la
ve ritat».

Per a molts, el cristianisme ha aigualit el mIsteri
He de dir prèviament que, en emprar el mot mi.s teri, no em
re fereixo ara a aq ue ll Misteri amb majúscula i en singular que e ls
creients per opció, tan flacs i miserables com vulgueu, hem assumit conscientment i lliure i del qual fem acte de fe qu an afirmem
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el «Déu amb nosaltres». Aquest, naturalment, contin ua essent el

Misteri objecte de la nostra fe .
Vull retornar ara a aqueUa maj oria de persones de què parlava
en començar, que viuen la seva religiositat i el [et religiós d'una
manera primària i, en cert aspecte, utilitària.
Si, per un cantó, aquestes persones es troben bé amb el tarannà
imperant de descreença i, fins i tot, d'agnosticisme, donat que, a la
pràctica, no és la pos tura d'un ateisme militant, per l'allre, es troben incòmodes davant del rumb que, e n general, ha pres l'Església.
No perquè l'Església, en general, hagi fel grans canvis, però sí
els suficients perquè les seves necessitats religioses no s'hi trobin
ben ateses o no hi trobin el ressò volgut. Fixem-nos tan sols en la
incorporació de l'idioma del poble a la litúrgia. Això sol ja ha portat l'allunyament de certes càrregues de ferum màgica i quasi supers ticiosa en paraules i símbols. Per a molts, e l «mis teri» que hi
albiraven ha quedat desd ibuixat i aigualit. Ja no interessa.
Qualsevol dia d'aquests he d'anar a beneir una casa. Ensumant
els motius de la petició m'he sentit temptat de fer-ho en llatí. Estic
segur que, e n el fons, e lls estarien més satisfets. Em podrien deixar
sol amb el sa lpasser i el ritual to t dient-me la frase que ja surt en
d'altres ocasions: .Vostè faci el que hagi de fer ». Si hi vull donar,
en canvi, un caire de pregària domèstica, de lloança i de benedicció
a Déu pels seus dons ... no sé si arribarem a connectar. L'«Exorcizo
te, creatura salis, per Deum vivum, per Deum verum , per Deum
sanctum .... , amb les creus corresponents i ci «nOli permillas in·
/roire in eam al1gelum pereu /i en/em» tot enclastant la cullerada

de sal al llindar de la porta, resulta molt més misteriós que no pas
una celebració domèstica de la Pasqua del Senyor, del Pas de Déu
per la nostra història.
La reforma litúrgica -que ha anat més enllà del canvi d·idioma- ha situat els símbols al seu Hac i ha parat e ls peus als qui,
dels sfmbols, n'usave n i n'abusaven a pler. La qual cosa n'ha desen·
cisat més de quatre. Una aigua que no serveix per a foragitar bes·
tioles malastrugues o una candela que ja no salva de tempestats
no interessen. Han perdut llur contingut «misteriós».
I no cal dir la marxa enrera i la frenada que s'ha posat davant
tota mena d'aparicions i de revelacions particulars, les quals són
capaces de fer vibrar persones àvides de «m isteri». Que Joan Pau II
afirmés: .El secret de Fàtima ja us ci diré jo: Convertiu-vos i
pregueu », això no té massa interès. Si s'hagués proposat, en canvi,
de llegi r el contingut del famós sobre, hauria atret l'atenció d'amplis sectors que no volen saber res amb El Misteri i es desviuen
per trobar revelacions i misteris que vénen del més enllà. No es
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deixen interpeHar pel . Déu amb nosaltres. a través dels fe ts de
cada dia i estan disposats a interpeHar Déu sempre que ll urs particularíssimes necessitats ho reclamen.

Dos llenguatges que no es troben

Aquest és el drama amb què ens trobem actualment en moure'ns
en aquest ambient de religiositat primària sense opcions, de des·

creença però no del tot, d'agnosticisme que, quan cal, s'avé a prendre part en una trobada en la q ual l'Església és protagonista.
Et distanciament es va intensi Cica nt . Els llenguatges van essent
més diferents i no hi ha manera de trobar·se. En un en terrament,

la celebració de l'esperança en la vida tot afermant-nos en la fe
en el Crist ressuscitat, és un llenguatge; un acte fúnebre on el que
compta és l'amistat i la solidaritat amb els familiars del difunt i el
respecte i el record vcrs la mateixa persona difunta, és un altre llenguatge. No és que siguin incompatibles. Simplement, en molts
casos, no coincideixen . En una primera comunió, la catequesi d'infants i de pares tocarà els gran s con tinguts cristians : Déu, Jesucrist, eucaristia, comunitat cristiana ... , és un lle nguatge. Els pares :
té l'edat per a fer-la, l'ha de fer, quin dia farem la festa, on la
farem ... , és un altre llenguatge. I aquests dos llenguatges que no
es troben i que més avia t es van distancian t queden dramàticam ent
palesos a la cateq uesi de primera comunió. Els catequistes en
podrien explicar a cabassos. Allò de la iniciació familiar a la fe va

q uedan t, massa sovint, totalment absent. l la catequesi es t roba
amb la impotència d'haver de partir de zero. Podríem anar repassant altres s ituacions en què ¡'Esglés ia s'ha de fer present tot constata nt l'encreuament de llenguatges diferen ts. Però ja n'hi ha prou.

Néixer cristià o fer-se cristià

Molts són els batejats, pocs són els evangelitzats. Hem de tornar
sempre al mateix . En plena etapa de c ri s tiandat això no suposava
cap problem a. L'ambient vessava cris tian isme per tots costats.

No ens fiquem ara en la seva q ualitat. La qüestió és que to thom,
de grat o per força, anava seguint. ¿Més de gra t que per força?
Po tser sí. Però no podem oblidar que els llargs as pres, i no precisament d'ordre espiritual, eren sempre a punt per a corregir els
esgarriats.

Sigui com siguj, l'Església va trobar la fórmula màgica d'im-
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plantació del cristianisme: néixer ja cristians. Si alguns, al llarg de
la seva vida, es feien j creixien com a cristians, Jn illor. Si no, lloat
sigui Déu. Mentre no es digui el contrari, tothom és dins l'Església.
Seguint aquesta !inia hom s'estalvia el camí sempre costós del
creixement personal en la fe i, l'encara més cos tós, de la missió.
Fins i tot el gloriós, respectable i, pel que sembla, irrepetible catecumenat va haver de desaparèixer davant la fórmula del néixer

cristians.
Néixer cristians. Com més hi rumio i com més llegeixo i escolto
els defensors a ultrança de la religiositat popular, més arribo a la
conclusió que no em quadra -i ho dic sincerament- 3I1'lb la primera vivència de fe que tenim aplegada al Nou Testament. Quan
entro a la sagristia després de certs enterraments, després d'a lgunes misses de primera comunió O d'algunes celebracions baptismals, em dic a mi mateix: això no és la fe cristiana; és una altra
cosa.
Ja deu ser hora, després d'aquest llarg monòleg, que arribi
a alguna conclusió, LOt i que en el decurs de l'article ja- n'he deixat
albirar alguna.
Jo no sé si la meva Església, també ara, farà els possibles i els
impossibles perquè tothom neixi cristià o més aviat emprendrà el
camí de la missió i maldarà per tenir a punt els mitjans necessaris
perquè tothom qui se senti cridat a la fe pugui iniciar-s'hi i
créixer-hi ,

Jo espero que prengui la segona opció. Sense que això vulgui
dir que, davant les manifestacions públiques en què ha de prendre
un protagonisme a petició d'uns o d'altres, deixi de ser acollidora.
Això no obstant:
- es resistirà a rebaixar els sagraments i d'n Itres celebracions
a un ingredient més d'una festa o trobada social i a considerar-los
com a actes aïllats, que resten desconnectats d'un procés d'iniciació
a la fe o d'una vivència constant de la mateixa fe ;
- fugirà de qualsevol acte que pugui tenir regust supersticiós
o que hi pugui donar peu;
- ve lllarà perquè la pregària sigui l'espai on el creient se sen ti
interpellat per Déu i no l'espai des d'on s'interpeHi Déu;
- ajudarà sempre a situat' al seu lloc la fun cionalilat de símbols
i signes;
- no desaprofitarà ocasió per a mostrar que Jesucrist i el seu
missatge demanen una opció personal i voluntària;
- no s'enlluernarà ni es donarà per satisfeta pel fet de tenir
una majoria de persones iniciades ritualment a la fe. I no pararà
fin s que aquesta iniciació ritual no vagi acompanyada d'una inicia-
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ció vivencial i de convencime nt personal. Al princi pi va ser atX1
i el Catecumenat no hauria d'haver desaparegut mai de l'Església.

El tipus de presència de l'Església és en Joc
Per últim i tenint en compte la temàtica que ens ocupa, em sembla que s'ha de fer un entretoc sobre quina ha de ser la presència
de l'Església en la nostra societat. I donat que, en això, hi ha diferents pare rs a nive ll eclesial, podem dir q ue, en el fons, és el"! joc
el tipus de presència d'Església.
L'any passa t , per setmana santa, vaig anar a veure una processó
d'armats, ves tes i cu curulls. Sabem que, en molts d'indrets, hi ha
una revifalla d'aquesta mena de manifes tacions. Per a molts SÓn
novetat. En un carrer m olt estret, jo ten ia davant per da vant, entre
cucurull i cucurull, una parelle ta jove que no parava de tirar fotogra fies. Tot, a noi i noia , els devia resultar encisador. Hi h avia
si lenci i respec te per par t de tots. Estic segu r que els protagonis tes
fan la seva llarga, silenciosa i ordenada passejada amb un a lt sentit
de testimoniatge.
Have nt acabat vaig fer·me les m eves reflexions. :es un tipus de
presència d'Església. I m 'està molt bé que hi igui . Per si la presència eclesial va predominantment p er a quests viaranys, he de
tornar a dir que això no em quad ra amb a llò que m'han ensenyat
i he assumit com a nervi de ]a predi cació de Jesús. Tot i que sé
que els primàriament religiosos s'hi troba ran com el peix a l'aigua.
que els descreguts s'hi emocionaran i que els agnòstics d iran: això
és el que ha de fer l'Església, m'hauré de dir a mi mateix : no és
a ixò; el que va començar a Galilea era una a ltra cosa.
I m'apunta ré a un a ltre tipus de presència de l cris ti à en e l món .
E l qu i fa néixer la solidarita t en el seu treball , el qui reco mença
l'associació de veïns, tres vegades desapareguda, el qui a nima grups
d e jovent tot inicia nt-los en la fe, el qui aj uda els adults a retrobar
l'entus ias me tot revifant la seva fe esmorteïda o cansada, el qui és
llavor d'es perança ... Tot això se m'adiu més amb «el gra de mos·
tassa, la més pe ti ta de les llavors ... » i a mb «el lleva t que fa fermenta r les tres mesures de fa rina ».
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CELEBRACiÓ DELS SAGRAMENTS
RESPOSTES PASTORALS?
LLu rs BONET

ARMENGOL

Vull advertir, en començar, que aquestes reflexions són a partir
de la meva experiència pastoral. No pretenc fer cap treball especial. Ho escric, dispenseu, tal com raja. La manca de temps difi·
culta oferir una cosa més elaborada. Tanmateix, cada setmana he
de connectar amb persones i famílies -nQves- que vénen a «demanar» sagraments, i amb les quals , d'una manera o altra, enceto
una conversa. as a partir d'aqui, doncs, que ofereixo aq ues tes
notes. Una primera part serà de cons tatació i anàlisi de fets, i,
una segona, de respostes pastorals.

I.

TRES SITUACIONS

He pensat que aniria bé tractar aquesta qüestió, tenint en compte aquests tres blocs de situacions: L Les persones que realment
han perdut la fe (cristiana) o que es troben en una fase de desconcert -cno sé si és veritat això de la fc»-, que solem anomenar
agnòstics. 2. Les persones que, malgrat la influència de la descreença i de l'agnos ticisme, mantenen una religiositat , que es concreta
en una participació assídua o desigual -ocasional- en la comunitat eclesial, com a experiència viscuda més al seu abast, ja sigui
per una vinculació passada, ja sigui perquè és la forma més estesa
en e l món en què viuen. 3. Les persones que dins la fe (cristiana)
es troben amb els desafiaments de la descreença i de l'agnosticisme.
es cert que és una classificació simple, però penso que d'entrada em serveix per a aquesta reflexió. Ja ho anirem aclarint i concretant.
AI marge de l'Església

Hom observa persones que contemplen les celebracions de l'Església des de l'angle estètic o folklòric, valora nt que això és una
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expressió «ancestra¡' del poble. I per aquesta raó no vaciHen a dir
que cal mantenir-ho. Fins i tot els agrada d'assistir-hi. D'altres,
també, veient que són fets encara arrelats al poble, hi busquen uns
guanys econòmics. Subtilment afirmaran que fan un servei a la
gent, tot facilitant tant allò que pot ser necessari com allò que és
totalment accessori a la celebració. Una tercera posició, la més escèptica, incrèdula o indi ferent, que no hi troba res, perquè no creu
res: alguns assisteixen a la celebració per pur compromís (social,
polític, econòmic), però amb respecte; altres, sense cap respecte
amb el que se celebra, tot faltant així al civisme més elemental;
i uns tercers, més conseqüents, resten fora del temple. La posició
dels qui poden prendre una postura comba tiva, no per s imple ineïvisme, sinó perquè ideològicament estan convençuts que .allò.
perjudica la societat, em sembla que entre nosalt,-es ha perdut
adeptes.

Individualistes dins l'Església

He afirmat que «malgrat la influència de la descreença i l'agnosticisme mantenen una religiositat ). Es tracta de persones no
prac tica nts, però que solen afirmar:

«3

mi res no em treurà la fe

que he )·cbu t dels meus pares»; «jo no vaig a missa, però crec en
Déu». Jo els designo com aquells que tenen els cinc manaments de
l'Església següents: J. Batejaràs el teu fill (recent) nascul. 2. El

le u fill celebrarà la primera comunió. 3. Et casaràs per l'Església.
4. Rebràs sepu ltura cristiana. S. Assistiràs a totes aquestes celebracions quan hi tinguis un compromís. D'entre aquestes persones
n'hi ha fins i tot que accepten temporalment alguna responsabilitat
eclesial, com fer catequesi als infants , ja sigui al grup que se'ls
encomana en el propi centre catequètic , ja sigui en la pròpia llar,
familiarment . D'altres apareixen al temple alguna vegada per oferir
alguna promesa (presentació d'un ciri o una almoina, oir missa) ,
per senlir-se «tocats » per Déu. L'a bandó de la pràctica -diuen alguns- és degut a algun desengany amb els capellans o a l'ambient
fami liar que no els ha aj udat; també, a una falla de formació o a
la seva psicologia individualista; i encara, al problema del desarrelament, en haver emigrat de la seva terra ...
Aquestes persones judiquen que la realitat que els envolta és
poc religiosa: cno és com abans» . Són gent senzilla que no acaben
de comprendre el perquè d'uns canvis i d 'unes exigències de l'Església a preparar les celebracions. Desitjarien que tot es fes molt
naturalment. Ells SÓn ccristians _, «catòlics., j volen fer el que
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han vist fer sempre. Per què ha de canviar la religió? Tampoc no
entenen la varietat de les religions i el mateix fet de la descreença.
Per altra banda, la societat de consum que ha assimilat el fet religiós (com sempre: recordem l'avalot d'Efes que refereix Fets 19,2140) amb la venda indiscriminada d'objectes per a l culte o la celebració, l'accepten com la cosa més normal, sense cap esperit crític.
Incloc també dins aquest bloc de persones les que assisteixen
normalment a la missa dominical com un i.mperatiu de llur cons·
ciència, però amb una religiositat marcadament individualista . En
el fons, no es diferencien gaire dels que hem descrit anteriorment.
Les motivacions són les mate ixes; solament que la pràctica de la
missa dominica l és també un «sisè manament de l'Església ., però
sense massa raonam ent. Per això, em sembla, costa molt de fer·los
entrar en una dinàmica comunitària i en la necessita t de més for·
maci6 i compromís.

Constructors d'una Església que pensem comunitària

També aqui es poden distingir diverses posicions, to t i que el
denominador comú que hi veig és un planteig crític o raonat de la
pròpia fe. Són aquell s cristians que tenen una psicologia comunitària, ja sigui per una motivació més espiritualista o vertical, ja sigui
per una motivació més humana o horitzontal. En una parauJa, tenen
assimilat que l'Església és comunitat, tant per una visió més jerarquitzada O com més democràtica. Mantenint aquest cri teri de pola·
rització, diria que els sagraments són celebrats d'acord amb aq uestes mentalita ts. Fins i tot hi ha una beHigerància per atribuh'·sc qui
és mé fidel a l'evangeli. Per això tots se senten Església, en comunió amb el successor de Pere. Un servido r, evidentment, enl trobo
situat dins aquest tercer bloc, i, dins la meva opció, expressaré el
que penso que cal fer. Es pot d ir que el desafiament de la descreença i de l'agnosticisme ofereix unes actituds diverses. Els que
es troben en la posició més espiritualista se s ituen davant aquest
fet amb un estil combatiu, condemnatori fins i tot, sense veure els
valors o les critiques que plantegen a l'Església; voldrien per això
retornar a ]a situació de cristiandat perduda, puix no hi veuen
altra solució. Els altres miren aquests desafiaments com una crida
a la conversió de l'Església (vegeu Gau diuln et spes núm . 19)', perI. - .... e ls mateixos creients sovint tenen la seva part de responsabilitat e n
aquest fet. Perquè l'ateisme, considera t integra lment , no és quelcom d'es·
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què descobreixi en el seu interior el que li dicta l'Esperit, per a ser
millor signe de Crist enmig del món. Això, és clar, comporta una
pila de dificultats, perquè els fels confirmen que aquest planteig
fronte rer ha desenfocat a voltes la referència més explíci ta a l mateix Cris t ,

lI.

PER UNES RESPOSTES PASTORALS M~S ADEQUADES

E l meu punt de vista vol recollir elemen ts de les dues posicions
del que he anomenat tercer b loc_ D'entrada, però, em cal dir que
la mateixa experiència m 'ensenya que només h o puc presentar com
una opinió. Cada vegada sembla més difícil trobar un camí vàlid
pe r a tothom . El món diversi fica t on vivim configura les coses
d'aquesta manera. Hom ho veu a les reunions de preveres com es
ra difícil posar-nos d'acord _ Per a ixò, fins i tot dins una mateixa
menta litat, tots ens diferenciem en la manera de celebrar e ls

sagraments.
La meva respos ta vol tenir en compte, és clar, la influència de la
descreença i de l'agnos ticisme que he dibuixat anteriorment.
L'autenticItat
¿Què oferir a aquells que es troben del tot al marge de l'Església, però que accepten d'entrar en joc d'una m anera o altra amb
la nostra litúrgia? El que veig més clar és que cal oferir autenticitat, és a dir, que c reiem en allò que celebrem, i demostrar, a ix.í,
qu e el r itus no és una cerimònia buida, fin s i lot en e l cas que pugui
semblar una «peça de museu ._ ~s veritat que hom pot (ha de)
buscar expressions o símbols que pugui n semblar més adequats a
l'home d'avui, però això DO ho és tot (i, aqui, tampoc no veig que
sigui l'espai per a solucionar-ho). El llengua tge o la interpretació
ponla ni. sinó que més avial s'origina de ca uses diverses, entre les qualS
es compla també la reacció crítica contra les religions i, en algunes re.
gions, so bretot conlra la religió cristiana. Per aquesta raó, en aquesta
gènesi de l'a Ieisme, els creients hi poden tenir una bona participació, en
t~m t que pe r una negl ige nt educació de la fe, o pe r una exposició faBaç
de la doctrina , o fin s ta mbé pels defectes de la seva vida religiosa, moral
i social, cal dir que més avia t veten que no pas revelen el rostre autèntic
de Déu i de la reli gió ».
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del que se celebra pot ser també objecte d'adaptació, és a dir, corn
fer més entenedor el misteri de Jesucrist (la catequesi). I encara es
pot afegir que el signe d'autenticitat de la celebració vagi aco mpanyat d'un testimoni de vida veritablement evangèlica.
He dit això pensant que, si tot ho féssim d'aquesta mane ra, em
sembla que trauriem barreres perquè aquests que es miren l'Església des de fora s'hi acostessin ... ~s una pretensió. Malgrat el que
fem , jo confio en la llibertat de l'Esperit de Déu!

Vers la superació de l'individualisme i el consumisme

¿Què fer amb els nostres germans cristians moguts per una religiositat poc eclesial? ¿Què fer per ajudar-los a desbloq uejar el seu
individualisme? ¿Com fer~los veure la necessitat de reflexionar juntii
la fe i d 'aprofundir-hi? ¿Com encara, fer-los adonar que certs
brots de descreença i agnosticisme, que ells pel' altra banda denuncien, ens són en part provocadors?
:es un fet que institucionalment es mira de convocar una j altra
vegada aquests cristians. Em refereixo a les múltiples reunions de
preparació baptismal i matrimon ial, la catequesi infant il, la mateixa celebració dels sagraments. Valgui també l'autenticitat abans
proclamada (que existeix en persones i comunitats) . Els esforços
són ingents. Però el resultat sembla insignificant. I és que no hem
arribat a rer comunitat amb ells. El que fem queda com una paraula dita a l'aire. No els ha fet trobar el gust profund per allò que
hem fet o celebrat. Es queden en el ritus que creuen que ve de
Déu per mitjà del prevere - millor, el sacerdot, . cI que dó na dons
sagrats~, que, per altra banda, també veuen molt humà (llegiu
«pecador») i, per tant, criticable, però sense trobar el signe s ufi-

cient ni en e ll ni en els altres (és clar, són com ells) del següent:
que l'Esperit de J esús vol realitzar una família a la lloança del
Pare per mitjà d'Ell.
Un servidor, davant l'esforç que fa (i tants altres fan), pensa
que e l t.robament continu amb persones i famílies noves és com
un part múltiple setmanal, i, per tant, aquesta fillada és humanament impossible de fer pujar (alimentar i educar). Teòricament em
sembla vàlida la idea de forma r pe tites comunitats -obertes-,
vertebrades les unes amb les altres ; però arribar aqu í, tal com
ens trobem en molts llocs, ho veig ben difícil. Sé que el camí és la
formació de CI;stians capaços d'assumir responsabilitats, de ser engendradors de comunitats, com uns pares o unes mares que puguin
alimentar i educar la fillada. Tanmateix, aquestes vocacions tenen
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un límit. El nostre món occidental es tà massa agafat pel criteri de
la utilitat de les coses i no és capaç de perdre temps gra tuïtament.
Com he dit, són pocs els qui ho entenen. Sense voler . donar les
culpes del tot . a la descreença, sí que aquesta actitud, O aquest
[et, és també propícia a fomentar aquest món tancat e n ell ma teix,
orfe de pare i marc (fins i tol de germà i germana). sobretot en
aques t sen tit de faltar·li una paternitat (i maternitat) transcendent.
lndirectament, ajudarà a rea litzar la dimensió comunitària tota
acció, encara que no sigui eclesial, que gratuïtament obri els uns
als altres per trobar-sc junts. La «contemplació» de persones que
passen necessitat, la que sigui, des ve tlla també sentiment s de solidaritat, de compartir bé ns, i això es fa gratuïtament.
Però he dit que e m semblava que la religiositat de la nostra gent
de celebracions ocasionals també està ferida per la descreença i
l'agnosticisme, en el sentit que e lla mateix els fomen ta. Això es
dóna quan buiden les celebracions de contingut, tot demanant despeses inútils (des del vestit de . primera comunió . al de núvia o la
desmesura de ls regals i banquets) i no acceptant una normativa
ecles ial d e senzillesa i d'austerita t. El Déu que aquesta men tal ita t
permet de reconèixer no és pas el Cris t de Betlem o de la creu
o el ressusci tat que ens convida a participar tots de la seva
Vida. Es clar que hom pot dir que el combat per la justícia inspirat
en les teories socialistes, ja als segles XVIU j XIX, s'obrí com a
c rítica a un «cristianisme» (?) opulent, opressor dels pobres, i, per
això mateix, al marge de Déu, almenys d'aques t . Déu». La igunlta t
i la fraternitat proclamades en la Revolució francesa es donaren
des de la increença. Tanmateix, la falta de perdó, la venjança sobre
els explotadors tampoc no ha estat el camí. Pcr això, quan a Nicaragua, des de Ja seva revolució sandinista, no es va donar aquesta
alternativa eliminado ra dels poderosos, tots ens vam adm irar. Els
pobres, els veritables pobres, sempre saben compartir, fins amb
l'e ne mic. Aquests són pobres en el sentit evangèlic, pe rquè des de
la fe en el Crist pobre han après a saber donar la vida. No per
tenir uns pocs, més, sinó per a promocionar-se coHectivarnent. Tota
una mística. L'anomenada legítima defensa, sense venjança, els
ob liga a les armes ... ¿I no ho fan tots els Estats, i, sobretot, els
més opulents? He fet aquest parèntesi, perquè em sen'eix per a
¡(.Ju stral" la maner a d'ajudar els nostres germans prac ti cantsocas ionals, ofegats per l'ex teriori tat de la celebració que volen , a
sentir-se interpeHats per uns de més pobres. Per això, em sembla
que la insistència a denunciar les ambigüitats del consumisme no
hem de deixar-la. El senzill , el pobre, de fet, demana que siguem
rigorosos. Massa excepcions no les entén. El desig de tenir i de
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vani ta t el portem tots a dintre. Cal, doncs, fe r front amb coratge
a aquesta feblesa. L'anunci del Crist senzill, que sap compartir la
seva vida amb tots els homes, no es pot tergiversar.
Potser convé dir alguna paraula sobre la «validesa» dels signes
o les cerimònies. La constitució de litúrgia del Vaticà II ja dete rminava que se simplifiquessin les cerimònies. A l'home del nostre temps, pràctic, tocat per l'eficàcia de la màquina, li és un ensopec tota «poesia • . Si el misteri de fe que se celebra ja li és obstacle - per això, és clar, és misteri de fe-, massa cerimon ial que
embolcalli aquesta realitat profunda pot fer-li pensar amb més
facilitat que tot és accessori, vull dir, fins el mateix signe essencia l
de l'acció invisible de Déu . Les psicologies, certament, hi juguen el
seu paper, i, llavors, l'acceptació de més o m enys signes es fa
re Ia Uva. De fet, l'Església, per raons d'identificació, marca un mí·
nim, per dir-ho així, de cerimonial, que caldrà respectar per solidaritat amb totes les esglésies. A la pràctica, el cristià, més o menys
afectat per la descreença o l'agnosticisme, el signe que sigui, el
commourà més segons la seva capacitat d'admiració pel món dels
símbols o de l'art. I serà la fe que ve de Déu Pare, Fill i Esperit
Sant, proclamada per l'Església, la que li farà acce ptar que aquest
signe o aquell altre són ci «signe. pròpiament escollit pe r a ser
portado rs de la «gràcia . o encontre profund amb Déu Salvador
dels homes.

Camins probables per a construir una litúrgia ,
signe de l'amor de Déu
Voldria intentar en aquesta «respos ta pasto ral » la síntesi que
em sembla necessària per a la nostra Església. És clar, com he dit,
que és la meva opinió ... Aquests que ens «sentim Església» i que
pensem «tenir raó» en la nostra manera de fer, diríem que som,
precisament per aquesta «pretensió», la «cara de l'Església» i l'ob·
jecle de les crítiques dels de «fora»; per això, hauríem d'arribar al
màxim de «consens», perquè «essent u , el món cregui» (Jo 17,21).
He elit que si, per un costat, uns creuen que la manera de supe·
rar la descreença i l'agnosticisme és com un «combat que porta a
eliminar·los», els altres - i jo em posaria més aviat en aquest cos·
tat, i en la línia conciliar (ja he citat Gaudiwn et spes, núm. 19)volen reconèixer unes culpabilitats -totes, no- en la pròpia Església (antitesHmoni en el nostre comportament, com encara «estar
lligats als poderosos d'aquest món.). Sense traspassar el planteig
de l'article -es tracta de la celebració dels sagraments- , puix el
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problema és molt més ampli, s í que insistiria en a lguns dels punts
apunta ts més amunt. Serà una enumeració que servirà com a conclusions «operatives», o uns «senyals per a caminar».
1. L'au tenticita t. Déu vol salvar l'home de veritat. Ens ha
donat el seu Fill únic. No és una mentida. Ho creiem fermam ent.
No hi pot haver, doncs, con tradicció. La nostra a mbigüitat i la
nostra contradicció, possibles i reals, provenen de la mateixa
«autenticitat» de Déu, que ha volgut comptar amb nosaltres, febles
i pecadors . Cal, doncs, que les nostres celebracions manifestin
l'autenticitat de Déu i la nostra.
2. Fer comu nitat. L'amor de Déu ens ha pres com a seus: fills
(per al Pare) i germans (per a l Fill) adoptius. L'Esperit ha estat
vessat en els nostres cors i aLxi ho podem experimentar i clamar.
Som fe ts família de Déu, comunitat de Déu. La celebració del s
sagraments comporta comunicació de l'Esperit i realització del seu
designi. Són m emorial. No simple record del que el Crist ha fet,
sinó signe del que ell ha r ealitzat, realitza i realitzarà, .fins que
e ll torni » (IC !l ,26), per mitjà del signe. Per això són «potents .
(Lc l,51) per a desbancar la increença i l'agnos ticisme (realment
no hi h a Déu -quin Déu ?- o dubto que hi ha Déu que salva).
Cada creient, o millor, la comuni tat creient, es fa s igne d'aquest
amor de Déu, i, així, incorpora cada ho me i dona, cada persona, per
a cons truir més comunitat, dóna vida i propaga vida, aquesta Vida
de Déu. Amb act itud de diàleg, que no s ignifica dissimulació ni
claudicació, sinó veritat.
3. Superació constant de rel igiositats individualis les i co nsumistes. E l culte i el temple veritables són l'home, la humanitat,
vull dir el desposori entre Déu i l'home . • Crist estima tant l'Església que s'ha entregat a la mort per ella, per santificar-la» (Ef 5,23).
<Io no puc estimar Déu sense estima r el germà» (IJo 4,20), jo no
puc sobresortir sobre l'altre. Tot.s som estimats -cadascú, ind ivi dualment, tam bé és cert- s ense la pretens ió de voler ser cadascú
superior a l'altre. «Avanceu-vos mútuament a ho no rar-vos» (Rm 12,
la). «No he vingu t a ser servit sinó a servi r» (Mc 10,45). La nostra
litúrg ia no és, ni pot ser, un s imple folklore ni o bjecte de comerc ialització (vegeu Jo 2,16) ni contemplació estètica n i conservació
de religiositats ancestrals. Es força de Déu que ara salva.
4 . Construïm l'Església una, santa i catòlica. Superació de les
nostres divisions interio rs. Tensió constant entre nosaltres per a
«sa ti s fer» l'esborronado ra pregària de Jesús per la nostra unitat:
«Que tots siguin u . Que estiguin en n osaltres, Pare, com Vós esteu
en mi i jo en Vós. Aixi el m ón creu rà que vós m'heu env iat» (Jo 17,
21). Subratllo «el món creurà •. Les possibl es adap tacions dels
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ritus-cerimònies han de tenir en compte la unitat. I seguint sempre
aquest principi, hauríem de caminar -entre tots, amb veritable
correcció fraterna- cap a una expressió més explícita de la pobresa del Crist que per revelar l'amor del Pare s'ha ret un com nosaltres (2C 8,9; Jo 13,14).
5. Ve rs un món renovat. En un món enfrontat per la InJustícia, la por, la cursa d'armaments, l'egoisme del plaer, com qui
no té germà ni germana, ni pare ni mare, cal ser signe «d'aquell
que ho ha deixat tot, perquè tots s iguem germà i germana, pare
i mare. (Mc 10,29). Es una ¡¡tlli·gia que revela que cam ina vers
- un cel nou i una terra nova. (Ap 21,1). superació definitiva de la
descreença i del dubte. Creiem, esperem i esti mem D u Parc, Fill
i Esperit Sant! «Vaig veure una multitud tan gran que ningú no
hauria pogut comptar. Era gent de tota nacionaUtat, de totes les

races i de tots els pobles i llengües. (Ap 7,9).
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EDUCAR LA FE
EN UN MÓN QUE NO CREU
JOSEP M . TOTOSAU S

Tols som fi lls de l no, tre temps i del noslre país . Aques ta obvie tat vol dir -entre altres coses- qu e els c ris tians d'avui ens
trobem immergits personalment i co Hcctivamen t en un 3Jllbien t
q ue ens condiciona d 'una determinada manera i en e l q ual hem
de vi u re la nostra fe . l. vol dir qu e les comu nitats creients h an d'adap tar el seu dispos iti u pasto ral per a res pondre a une persones
i a uns grups humans d'unes determinades característiques de
mentalitat i sensibilitat. L'entorn no és, doncs, simplement el lloc
on vivim eb creients, s inó que a més con tribueix a afaiçonar-nos.

No crec que ningú ho posi en qüestió. Que com a comunitat creient
hi sigue m prou sens ib les a l'hora d'organitzar-nos i d 'actuar ja són
figues d 'un altre pane r.
Les pàgi nes quc segucixe n només pretenen de fer un es quantes
co n ~ i deracions sobre aquesta ac ti vi taL pas toral que anome nem cateques i, a tès el marc d'una societat com la nostra, que cada dia a pareix més marcada pel que en diem la descreença i les acti tuds agnòs t ique~. Repren c així a lgunes idees que ja vaig exposa r fa sis
a nys en aq uestes mateixes pàgines i qu e des prés vaig veure recollides en un llibret que es titulava «Transme tre la fe, avui?.
Voldria de ixar cla r q ue parlo de catequesi: és a dir, de l'obra
d'acompanyament i ed ucació de la fe dels creients. Em situo,
doncs, a l'interior de la comunita t cris tiana, en una acció pastoral Església endins.

Cat equesi i cul t ura religi osa

En una societat com la nostra, progre s~lva menL m a rcada per
la descreença i l'agnost icis me, la cateques i ha d'assumir ulles qu antitats cons iderables de cu ltura religiosa cristi ana .
~s proverbial dir qu e a casa nostra la incultura religiosa agafa
propolTions esfereïdores. Ara hi ha pares agnòstics i iHu strats que
semblen descobrir-ho i que s'escandalitzen que els seu fills no
entenguin la mei tat dels quadres d'un museu, posem per cas .
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No vull entrar aquJ a polemitzar ni a defensar la conveniència
que l'escola s'agafi seriosament la «cultura religiosa». Només vol·
elria recordar que no fa gaire aquesta incultura quedava paHiada
per una «classe dc religió» i un «cat ecisme » que no anaven gaire
en llà, però que proporcionaven, si més no, un llenguatge mínim

per moure's per uns ve rals secularm ent assaonats pel c ris tianis·
m e. [ que, en qu a t~e dics , l'una i l'altre s'han anat desfe nt com
un bolado i han quedat absol utament fora de context i mancats
de força. Si les persones de trenta-cinc anys en amunt encara es-

tan mínimament si tuades (d'una manera ben superficial), les generacions que van pujant presenten unes cà rregues de desi nformació lotal
La ca tequ esi d'aquestes generacions ha d'assumir, don cs, una
tasca dc cultura religiosa que no ve per altres camins. La ignorància de què pa rlo és un fet socia l. Afecta, doncs, tothom: els fi lls
de famílies no crist ianes i els fills de famílies cristi anes. Aquests
darrers tenen un s atots favo rables; però això no vol dir que tinguin la qüestió resolta.

Catequesi i diàleg
En la nostra societat, en què la descreença i l'agnosticisme scran unes temptacions que, pel que podem preveure, acompanyaran els cristians tota la seva vida, la catequesi ha de ser necessàriament oberta i dialogant. Dit amb unes altres paraules: la no tra vida de cada dia ens posa en con tacte --de vegades ben ín tim- amb persones allunyades dels ho ritzons cristians i àdhuc de
tot horitzó reJ igiós. La catequesi no solament no ha d'ignorar-ho,

s inó que ha d'ajudar a créixer en la fe uns cristians que l'hauran
de viure en simbiosi amb companys agnòs tics o descreguts.

El que acabo de dir sembla ben evident. Ai,,¡ i tot, la solució
no és tan senzilla com podria pensar-se. Hi ha el risc de fomentar actituds intol eran ts. Però també de reduir la fe a una simple
opinió i d'afavorir un cert indiferentisme pràctic. Per això he parlat de catequesi «oberta i dialogant»: amb aquestes expressions
s'exclou, naturalment, el tancament intransigent i desquaJificador;
perÒ hi ha un altre tancament que tampoc no és bo: cI d'aquells
que diuen: «tu penses així i jo penso d'aquesta al tra manera », i
es tanquen a qualsevol diàleg sobre acti tuds de fons . La catequesi
no pot ser de tal manera «per als qui pensen així. que no prengu i en consideració les raons dels qui «pensen (t'una altra mane64

ra_o De fe t totes Ics raons brollen d'una comuna experiènc ia humana i social, complexa i con tradictòria, i e ls uns ens hem de sentir interpeHa ls per les raons dels altres i hem d 'apre ndre a qüestionar-nos nosa ltres mateixos.
El creic nt ha de professar la seva fe en dià leg a mb c i seu
context: així durant to ta la vida. I la catequesi ha d'ajudar-I'hi. Per
aquest camí la catequesi afavoreix unes actituds obertes i dialoganls, però alhora ajuda a conformar uns creients «actua ls», pròxims i sensibles a Ics raons dels homes am b els quals convivim i
que estimem, i capaços de donar ra6, amb un llengua tge in teHjgib le d'avui, de l'esperança que h i ha en nosaltres (vg. IPe, 3, 15).

C a teque s i i e ntorn c ult ural
En una societa t que ha deixa t de ser cultu ralment cris tiana en
Ics seves es truc tures de fons, per més que con tinuï manten int-ne
força manifestacions superficials, no podem donar per rea litzada
la síntesi en tre fe i cul tura. AI con trari, avu i to t sembla conduir,
per la seva pròpia inèrc ia, a unes vides compartimentades, fe tes
pe r superpos ició i amuntega men t d'elements dive rsos i poc travats. Els es tfmuls cu ltu ra ls s6n de signes d iferents i aco nseguir
una síntesi és una tasca treba llosa i pe rsonal.
En aques ta s ituació, di r que la catequesi ha d'ajudar els c ri stians a la \'ertebració de la seva existència personal de creients,
vo l dir que ha d'ajudar-los a anar fent ]a síntes i entre fe i cu] tura .
Aquí gosaria parlar d'un cert «segrestamenb. E n e fecte , un
dels arguments util itzats pels defensors de l'escola cri s tiana i de la
classe de religió a toles les escoles fa així : si l'escola é per de finJció e l marc organi tzat d'expressió cul tural , a ella co rrespon amb
Iota propie tat de fer la sín tes i entre la re i la cultura.
No és la prime ra vegada que em refereixo a aques ta qüestió :
dia logar amb l'ento rn cul tu ral, inte rpeHar la cultura des de la fe
i la fe des de la cultura, donar s ignificació i be Higerància rea.ls
- i culturals- a la fe per a l'ho me d'avui i les societats d'avui és
una de les qües t ions de més entitat per a l'Església . To thom h a de
convenir, e m sembl a, que no ens trobem davant d'un servei públic que hag in d'assegu rar la so cietat i l'Es tat, sinÓ davant d 'una
tasca pròpia i específi ca de la comunitat creient. La reflexió teològica, la pred ica ció , tot el llengua tge de la fe , la ca tequesi, etc.
hi estan compromesos. Aquesta da rre ra, en efecte, ha de ser culturalment arrela da i arrela dora i ha d'ajudar a anar b as tint la
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síntesi -sempre provisional, però sempre necessària- entre fe i
cultura, entre coneixemen ts humans i a.firmacions i representacions
cristianes.
Naturalment, la catequesi no es troba tota sola davant aquesta
comesa. Però és que, a més, no pot dur·la a te rme amb unes mínjmes garan ties d'èxit si l'Església sencera no entra per aquestes
pe rspectives. No és la catequesi qui recrea el llenguatge de la fe,
sinó qui hi introdueix d'una manera mínimament metòdica. Pcr
això m'he referit a la teologia (des d'on aborda la seva reflexió
sobre el missatge cristià, a quins destinataris s'adreça, quines qües·
tions té davant els ulls ... ), a la predicació, a l llenguatge de la fe,
en general. En aquest darrer apartat podríem encloure·hi tot e l
llengua tge litúrgic i sacrame ntal , el llenguatge de la pregària, i e l
llenguatge que és IO ta la vida de l'Església, de del Sant Pare, la
cúria romana, el Dret Canònic, fins al funcionament de les comu·
nitats parroquials i a la manera de viure de ls capellans.

Catequesi i fe personal adulta

En una societat que deixa de ser globalment crist iana i que
està treba lla da per la descreença i l'agnosticisme -teòric i pràctic-, la fe deixa de ser una herència socia l rebuda i tendeix a es·
devenir objecte d 'una opció personal. Aquesta no es dÓna precisament als primers anys de la vida , sinó que va crista Hitzan t
de m.ica en mica amb la crista Hitzaci6 de la pròp ia personalita1.
La infància representa el punt de partença d'una aven tura que es
viurà en una societat pluralista, secu lar i post-cristiana .
Si les coses són així - i així sembla que siguin- la pastora l no
ha de centrar·se a tenir ramades d'infants, com si això fos garantia
d'un demà cristià ri c , El que compta sobre tot és assegu rar la irradiació de la fe enmig d'una societat complexa i aj udar e ls cris·
Hans a mantenir·la viva i dinàmica amb el creixement, e l pas dels
anys. i l'assumpció progress iva de responsabilitats familiars , professionals, culturals, socials i polítiques, que els posen en contacte
-sovint cstret- amb companys de causa i d'ideal que no tenen
referències creients.
Això voldrà dir apuntar de debò en aquesta direcció sempre,
fins i tot quan ens trobem amb els infants. Més que en altres situacions, avu i la infància és una època cris tianament transitòria i
provisional en la història d'una persona, que pot desembocar en
un demà creient i militant o en un demà agnòstic i desinteressat.
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Si ho a pliquem a la cateques i, en treure m una triple conseqüència, que cm lim ito a enu me ra r : a) ha d 'afa vorir la pe rsonaIit·
zació de la fe; b) ha de veure's i viure's al servei d 'un procés que
té el seu dese mboca ment i la seva pedra de toc e l dia de demà, a
l'edat a dulla, per a la qua l ha de preparar; c) no ha de drenar de
ta l mane ra les ene rgies de la comunHat cris tia na flxa nt-Ies en els
infa nts i e ls preadolescents q ue de ixi des proveïda l'acció pastoral
amb joves i adults, etapes decisives en la conformació de les opcions personal .

Catequesi , aprenentatge i didactisme

Voldri a refe ri r-me a un a qüestió que es relaciona amb la ma·
joria de les que he ana t exposant fi ns ara i que fa refe rè ncia, direc tame nt , a la ca teques i d'infants.
Tots hem sentit , sovi nt , la qucixa que la renovació cateq uè tica
ha co nd uït a unes catequesis excess ivament fluïd es, piadoses , moralitzants . mancadcs de rigor, d'estudi , de concreció. Abans -es
d iu- se sabia, s'ap ren ia més; ara no es va a aprendre: es va a
resar, a fer dibuixos i m ural s, a escoltar sermons ...
No prete nc esta bl ir cap compa ració ent re aba ns i ara. No més
voldria su bratllo!" ci que em sembla un dèficit de les ca tequesis
ac tuals i que contras ta vivamen t amb el que passa a Ics escoles.
Avui els nois i Ics nois tenen incomparablemen t més info rmació i
més coneixe ment directe (qua n és possible) de geografia, h is tòria,
ciències nat u rals, llengua tge, literatura , ctc., que no pas una vinlena d 'anys endarrera. E ls nostres pedagogs han anat treba llan t
seriosament en el cam p de la didàctica de les d iverses disciplines ;
Ics escoles o rganitzen sortides a l delta de l'Eb re o al museu del
vi de Vi la fra nca , due n els infants a recórrer el Francolí o a veure
el naixeme n t i els p r ime l"s pas os del Llobregat, fan estades de
coneixe men t i aproximació a la na tura lesa, fan coHeccionar als inrants plantes i insectes, els fan llegir i comentar «La p laça del diamant » o poemes de Miquel Mart í Pol... Honestamen t, la ca tequesi
no està a l'altura. l" és be n curiós -en un país que disposa de pedagogs cristians i de bons b iblistes- que no hi hagi inst ruments
ben pensats i rea litzats pe r a lIegir i estudiar el s evangeli s o alglmes p lanes de l'Antic i el Nou Tes tament .
M'es tic refer int , do ncs, a un veri ta ble «es tudi », a unes veritables o:classes», q ue utili tzin elements didàc tics de tota mena: mapes. fotografies, r edaccions, exercicis, sortides. Els nois h an d'apre ndre coses, han de saber coses. Ha de ser possible, fms i tot,
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mesurar aquest s coneixements d'una manera objectiva.
Endevino l'objecció: Estàs parlant d'«ensenyament religiós», de
«cultura religiosa » esco lar i no de «catequesi ». I m'apresso a respondre preguntant, ¿des de quina òp tica, des de qu ina perspectiva
explícita es fa tota aques ta tasca ?; ¿qui la duu a te rme, en quin
marc, i amb vista a què? Si és la comunitat cristiana com a tal
qui ho fa, e n les seves pròpies institucions, des d' una perspectiva
òbviament creient, i amb vista a educar -i ins truir- la fe d'aquests infants, cm sembla que no hi ha cap dubte: som en plena
catequesi.
l aquí voldria dir ben clarament que no podem ampu tar la catequesi -com la pas toral , en general- de les seves dimensions
escola rs i didàctiques . Que el que la defineix no és tant el contingut material d'allò que fem en cada cas concret com el marc
global que acabo de dibuixa r en forma de preguntes. l no hauríem
d'oblidar mai que ta nt podem matar-la, la catequesi, per falta d 'esperit com per falta de cos: és a dir, d'instrumental didàctic, de
coneixements. AI cap i a la fi, allò que és deci sori és què s'ap rèn
i e n func ió de què.
¿Qui na relació té el que acabo de dir amb la descreença i l'agnos ticisme, dels quals he partit? Em sembla evident que l'atenció
a aq uests elements escolars, didàctics, de coneL~emen t objectiu i
objectivable és especialment reclamada per la ignoràn cia reJi gioa a què m'he referit al començament. A més, aquest és un ter reny
en q uè es realitza el diàleg entre fe i cultura: no veig que hi hagi
gaire diferència entre la manera de plan tejar l'estud i dels símbols en el quart evangeli o en una noveHa actual. Amb a ltres paraules : aquest estudi posa en joc to t un instrumental cultural. Per
aquest camí. el noi c reient va aprenent a donar raó d'a llò que
creu: no pot ser, encara, del cor del misteri , però sí del con tingut
d'uns llibres o del significat d'unes pàgi nes li teràries o de les escultures del timpà d'una e rm ita romànica del seu poble. l naturalment, l'i nfant va adquirint un bagatge que l'equipa per a viure
cristianament quan sigui gran.
Aquí acabo aquestes consideracions. Podrien dir-se altres coses, naturalment. No he pretès pas dir-ho tot, ni tan sols e l més
important. Però sí que vull concloure aquestes pàgines recordant
el que deia al començament: si la nostra situació sòcio-religiosa
ha can viat, s i ens trobem em una s ituació postcristiana, de descreença i agnosticisme creixents, aquest fet ha d'interpeHar-nos
personalment i com a comunitat i ha d'interpeHar el nostre dispositiu pastoral, concretament la catequesi.
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PASTORAL DE LA SALUT,
A L'HOSPITAL DE LLEIDA
JOAN VIIÏIAS

PILAR NAYA

L'Hospital fins a finals de 1981

L'Hos pital de Lleida és un H ospi tal de nivell 2b de la xarxa
d'assis tè ncia sanitària i transferida pel Govern central a la Genera litat de Ca talunya. Abans s'anomenava . Residencia Sanitaria de
la Seguridad Social General Moscardó •. Disposa de 264 lli ts per a
a tendre més de 360.000 beneficiaris de la Segure tat Social. Aquesta
insufic iència de lli ts és el mal principal de la província de Lleida

que tan sols disposa, a mé , de l'Hospi ta l provincia l, amb 234
ll its, com a hospi ta l públic depenent de la Diputació i que té concert amb la Segure tat Soc ial.
L'Hospita l de Lleida fou de ls primers constr uïts quan es va
començar el S.O.E. : té, done, més de 20 a nys. Estava concebu t
com a h os pital quirúrgico-ma temal, i les seves instaHacions són
deficien ts tant per a l malalt, que p a te ix greu s incomo düa ts (1 W.C.
per cada 20 llits, m anca de du txes, etc.), com pe r a l personal (manca de despatxos i vestuaris, consultes externes improvisades en
',alls i sales d 'ent rada de mala lts, e tc.).
Després d'u na forta llu ita popular interes tamentària, amb diverses accions al carrer i con scienciació de la població, els anys 1977-78
es va aconsegu ir que s'aprovés i es comencés a construir un nou
Hospital, amp liació del prime r. Ara j a és acabat, però per manca de
p ressu post i per cau sa de retards en a lgunes reformes no es pot
ocupar. Això crea un fort des nim enlre el personal, que veu e l nou
edific i e nllest it però que no hi pot treba llar .
L'atenció religiosa a l'Hos pital a nava fin s fa un any i mig a
càrrec d'un sacerdot ti tular i un altre de substitut, cont ractats pe r
la seguretat social, que es limi taven a administrar els sagraments
i visi tar els mala lts. Ta mbé hi h a una comuni tat de monges francescanes que fa dos anys, en acabar el contracte, varen de ixar l'Hospital i anaren a viure a Lleida, com a resultat de la invitació que
se'ls va fe r a Hegan t la man ca d'es pa is del centre sanitari. Aquestes
re ligioses treb allave n de supervisores de plan tes, governa nts, A.T .S .
i auxiliars, segons els to rns es tablerts pe r al personal.
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En una ala de l'Hospital hi ha una capella, quasi totalment bloquejada aquests darrers anys i actualment amb l'accés mo ll difícil
(cal baixar dos pisos a peu, no lli ha ascensor en funcionament i el
cor és ocupat per la Farmàcia). Cada dia hi hav ia una missa a un

quart de dues, l'hora de dinar dels malalts, i una els diume nges.
E l contacte dels capellans amb el personal és molt escàs ja que
ni a les hores de menjar s'acostuma a coincidir o a encetar el
diàleg.
Entre un sector important del personal hi ha anticle ri calisme,
i el personal conegu t com a «rel igiós. és LÍngu t com a persones
acomodades, poc inte ressades per l'assistència pública dels malalls
i que no destaquen precisament pel seu humanisme .
Aquesta era a grans trets la si tuació de l'Hospital de Lleida
quan al començament de 1982 es va constituir un equip de Pastoral
de la salut, integrat pel sacerdot t itular, algu nes religioses i uns
quan ts laics, tots treballadors dels diferents estaments de L'Hospital, que han arribat al nombre de vint.

Filosofia i obje ctius de l'equip de Pastoral de la salut
L'objectiu final de l'equip és l'evangeli tzació en el nostre lloc de
treball, entesa com a trans missió de la felicitat i l'alegria de viure
als malalts i treballadors, tot seguint el camí que Crist ens ha
ensenyat, fent-lo conèixer per tal que aquell que l'interessi el pugui
seguir.
Som un grup de creients compromesos en la salut i per Crist

que ens donem a conèixer als altres com a pun t de referència, per
tal d'assolir-ne l'evangelització, tot donant una imatge d'Església
acceptable al m ón en què vivim.
Considerem que la finalitat de la Institució Hospitalària és tornar la salut als malalts que lli acudeixen i aj udar-los a portar la
seva malaltia d'una forma «saludable» i també a ben morir. Ens
agradaria que l'Hospital estigués més connectat amb l'exterior. El

malall és, per tant, l'eix central sobre el qual ha n de girar totes
les persones i estructures de l'Hospital.
El malalt ha de ser considerat com una persona no com un
número o una e tiqueta que en un moment do nat requereix el nostre

servei (cosa que, d'altra banda, ha de rebre integralment: en l'aspecte físic, moral , etc.).
S'ha de respectar la dignitat i la personalitat del malalt i se
l'ha d'informar sobre els serveis que se li ofereixen i dels drets

que ha de defensar.
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Pcr tant, e l personal sanitari ens considerem persones al servei
dels malalts, atents a les necess itats i cures que requereixi, tot
procurant una atenció individualitzada i evitant el tracte impersonal. Ens cal, també, estar oberts al treball i a la dinàmica d'equip
per tal de coordinar millor els esforços de cadascú en la responsabi litat que li pertoca.
l 'Hospital ha de ser la «casa del m alalt. , i, per tant, ha de
disposar d 'espais d'acolliment , de trobada, de d istracció (T. V., etc.)
i d'es pa is d 'intimitat (telèfon , etc.).
Així he m orienta t la Pastoral de la salut cap a ls malalts i cap a l
personal sani tari, e l qual repercuteix eviden tment sobre els malalts.
Inicialment (el març de 1982) ens vàre m proposa r aq uests objec tius:
I. Fo mentar el grup.
2. Preparar les tasques externes del gru p: conferències i cursos
deon to lògics, d'humanització i religiosos; visites als malalts; treba lls manua ls per al temps lliure dels m alalts; catequesi i potenciació de la litúrgia de l cent re.
3. Fomentar la formació de nous grups de Ireball especia litzat:
humanització, litú rgia i visitadors dels malalts, en c onnexió amb
les pa rròquies.
4. P rogramar una revista interna de l'Hospi ta l per a ls malalts
i e l personal, oberta a totes les opinions.

Programa de tre ba ll
A les primeres reunions vàrem fer un estudi del camp de la
nostra pas to ral. pe r ta l de tocar de peus a terra a l'hora d'iniciar
la nostra tasca . Després vàrem proposar-nos consolidar e l grup i
fom entar la formació de nous gru ps de treball especialitzat. Així,
de ca ra al dinamisme i l'eficàcia, consideràrem necessària la formació de diferents subgrups dintre el grup de Pastoral de la salut.
1. G rup d'fmmal!it zació. Aquest gru p vol estu diar el nostre
comportament humà a l'Hospital, descobrir els defecle de tracte
a mb e ls malalts i e ls companys de treba U, tot tractant de posar-hi
remei, i tenir e ls ulls oberts a la realitat de l'Hospital i a les proposles de ls difere nts grups. També vol organitzar actes per a tot
el pe rsonal per ta l de conscienciar-lo de la necessitat d'humanitzac ió de l centre. Aques t gru p és també un punt de contacte amb el
persona l no creient de l'Hospital, el qual dóna suport a l nos tre
programa i hi col·labora .
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2. Grup de litúrgia. Aquest grup fou con stituït per tal de
millorar les celebracions religioses a l'Hospital, en coHaboració
amb el sacerdot. Es va passar la celebració de Pcucaristia a dos
quarts de set de la tarda, es prepararen les celebracions dels
temps forts (Nadal, Setmana santa, Pentecosta, etc.) i es prepararen especialment, atesa llur importància, els funerals per als familiars i treballadors morts, actes als quals assisteixen moltes persones allunyades de l'Església (durant aques t temps hem fe t quatre
celebracions d'aquest tipus).
3. Grup de visitadors. Aquest grup rep informació del sacerdot, les religioses de les plantes, l'assistent social , les supervisores,
etc. Es dedica a visitar els malalts, obretot els més sols O necessita ts; connecta l'Hospital amb les parròquies, amb una notificació
dels feligresos que hi ha ingressats a fj d'assegurar una continuïtat
en la tasca pastoral quan es produeix l'alta del malalt.
4. Grup de treballs mailL/als. Aquest grup té la funció d'ensenyar a fer treballs manuals als malalts que han de tenir una
estada més llarga a l'Hospital.

Accions exteriors

Una de les necessitats que l'equip de Pastoral sanitària va considerar més urgents fou la manca d'assistència social a l'Hospital.
Vàrem trobar assistents socials que s'afegiren a l'equip i obtingueren autorització per treballar gratuïtament a l'Hospital. Amb
aquesta acció, durant uns quants mesos anàrem conscienciant el
personal, la direcció i la gerència sobre la necessitat d'aquest servei. Els darrers mesos s'ha fet un fons comú de l'equip de Pastoral
sanitària per tal de pagar els serveis d'una d'aquestes assistents.
Fa un mes el gerent ha contractat oficialment dues assisten t!:; so·
cials, una de les quals és del nostre equip.
Cada membre de l'equip, d'acord amb les seves responsabilitats
i possibilitats, dintre les estructures de l'Hospital. procura influir
de cara als defectes estructurals descoberts pel que fa a l 'atenció
sanitària i a la humanització. En aquesta linia s 'ac tua sobre ta
J unta de govern, la Junta facultativa, el Comitè d'empresa, i els
estaments mèdic, d'infermeria i de personal no sanitari.
El grup d'humanització va organitzar unes xerrades-coHoqui
sobre la humanització de l'Hospital, a càrrec del Or. Baró, professor de Psicologia de la Facultat de Medicina de Lleida, i la Sra .
Marta Trepat, psicòloga, ex·cap del Servei de Psicologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona. Les inscripcions al curs
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quedaren cobertes al segon dia d'obertura del termini, malgrat
l'im port de 500'- ptes. de la matricula (per cert, simbòlic). La sala
d'actes es va omplir de gom a gom i setmana rera setmana els
assistents anaren seguint el curs amb un gran interès. Ara toca
recolli r els fruits de la llavor sembrada.
També, com a resposta al nostre suggeriment i amb la nostra
coHaboració, s'ha editat una guia que es reparteix als malalts, amb
una enquesta, en la qual se'ls ofereixen tots els serveis de l'Hospital, i, per tant, també ci Servei re ligiós, al qual es ded ica una plana.
Això ajuda el malalt a sentir-se informat i més «com a casa seva . ,

Dinàmica de les reunions conjuntes
El «grup gran» de Pastoral de la sa lut de l'Hospital es reuneix
cada q uinze dies a la sala d'actes del Centre (sala de reunions).
" mb l'autorització del gerent i fora de les hores de treball.
Es comença la reunió amb una lectura de la Bíblia comentada
pels assis tents, la qual ha estat triada d'acord amb els temes de la
reunió i prepa rada per un membre del grup. Després la secretaria
del grup llegeix l'acta de la reunió anterior, que se sotmet a aprovació, i es comenten les accions realitzades i els compromisos no
acomplerts .
A continuació cada grup exposa les tasques realitzades i es

reviscn les exigències plan tejades. S'aprova l'acció dels grups i es
programen i reparteixen les feines a realitzar en comú i el suport
que el grup gran ha de donar a ls grups especialitzats. La reun ió
comença a dos quarts de set (amb l'eucaristia vespertina que se
celeb ra a la capella) i acaba a les vui t.

Avaluació
Hi ha aspectes positius:
I. La Pastoral de la salut ha interessat un grup de treballadors
sani taris, el qual creix dia a elia i s'ha compromès en les tasques

d'evangelització.
2. Es comença a donar una nova imatge d'Església més d'acord
amb els nostres temps i amb l'Evangeli. Es tracta d'un grup de
creients compromesos en l'atenció als malalts i amb els companys,
no aiUats del món, que treballen colze a colze amb els altres profess ionals honrats, que fan tasques altrujstes sense demanar res a
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canvi, que interpeHen i no s'amaguen de proclamar que són creients
i que Crist dóna sentit a la seva vida.
3. Ha disminuït l'anticlericalisme i es tolera bé la nostra tasca,
fins i tot quan es tracta de coHaborar en accions humanitàries.
4. S'ha millorat l'atenció humana als malalts: hi ha assistents
socials i el personal comença a prendre consciència de la necessitat
de donar un bon tracte als malalts.
5. Els grups es mantenen en la voluntat de continuar i anar
millorant.
Hi ha, també, aspectes negatius:
I. L'equip de Pastoral de la salut encara descansa massa en un
petit nucli de persones; hi ha manca de responsables.
2. Les religioses de l'Hospital no s 'han integrat en l'equip,
llevat d'algunes excepcions. Pot haver-hi una crisi d'identitat de
la religiosa sanitària.
3. Els capellans de l'Hospital són persones d'edat poc fetes a
innovacions. Això no obstant, el sacerdot responsable coHabora amb
l'equip i participa a totes les reunions.
4. Els grups han funcionat de forma irregular, segons l'interès
dels responsables_

Progran\8ci6 futura
I. Continuar les reunions quinzenals de l'equip, el qual resta
obert a tots els qui vulguin comprometre's com a creients.
2. El grup d'humanització publicarà els resums del curs passat i farà dinàmica de grup, enquestes i nous cursos, per tal d'incidir sobre el màxim de personal i comprometre'l en tasques humanitzadores.
3. El grup de visitadors organitzarà un anciu i coordinarà la
seva tasca. Es demanarà autorització per a treure els malalts a

passejar pels jardins de l'Hospital.
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Escola d'estiu per a catequistes a Tarragona
S 'ha acabat l'E scola d 'Estiu en
la seva tercera edició, que ha
aplegat m és de quatre-centes persones del 18 al 23 de juliol.
Davant una gran pa ncarta amb
un text pauli, l'arquebisbe Torrella va presidir l'eucaristia a la
cloenda de la III Escola d'Estiu.
«Déu que ens coneix, ens ha con
sideral aptes per anunciar l'Evangeli » (1Te 2,4).
Hi havia quatre-cents assistents
(370 catequistes i uns 40 professors i responsables) de les onze
diòcesis catalano-balears. El nou
M

arquebisbe de Tarragona va adreçar-los la paraula en un to planer
-no és orador, però diu coses
profundes- i els va an imar a potenc iar la pròpia fe, a fer-se aptes
per a evangeli tzar, car només la
fe engendra fe. S'adreçà especialment als laics, que són un testimoni més entenedor per a la gent
d'avui, i insistí que els joves han
de ser els apòstols dels joves. Parlà de la fe corn d'un procés a través de les edats, que cal que arribi a fer-se una sln tesi t otal, adulta
i vàlida per avui. Finalment féu
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nolar que la lasca dels calequistes és una acció d'Església, que
cal fer en comunió amb Roma
«que presideix la cari lat» i en collaboració interdiocesana_
El DL Torrella es quedà a dinar
a l'Escola, al se/f-service com tothom . Aq uesta fo u la conclusió de
la III Escola d'Es ti u que havia
estat inaugurada el dilluns abans
pel bisbe Camprodon. Una selmana llarga i calorosa, però molt ben
aprofitada . L'assistència nombro-

viments, i això ajuda a resoldre la
tens ió entre parròquia i movi·
ments, que potser és més teòrica
que real.
Cursel de catequesi familiar. El
treball es va orientar prèviament
amb una ponència, i es posaren
en marxa uns tallers sobre celebracions a la parròquia, la pregària familiar i la reunió dels pares
(que és la clau de la catequesi familiar). S'editarà un material de
pregàries per a la família .

sa com mai. El cinquanta per cent

Curset de cateq uesi especial (per
a deficiel1ts).
un departamen t

eren joves (especialment de les
diòcesis de Menorca, Mallorca,
Tarragona i Barcelona, i també
d'Andorra).

Els cursets
A part dels actes massius i generals, que començaven amb la
pregària de bon matí a la fresca,

a l'aire lliure, el treball pròpiament dit es feia en els cursets per
especialitats que ocuparen Iota la
setmana, llevat del dilluns i el dijous. En destacarem alguns:
Curse / de catequistes d'ado/es-

cents i joves. Hi havia dos grups
que funcionaven sim ul tàniament.
Al cos lat dels catequistes adults,
n'hi havia una trentena de joves
de 19 a 25 anys. Gent que té capacitat per a estar amb els joves.
Amb la fe compromesa en l'Evangeli i en la realitat, tenen consciència de ser envia ts per l'Esglés ia. Als joves no els m anca un
fort sentit crític, però són constructius. Alguns joves són de mel
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es

que s'ha tornat a organitzar. Els

principals problemes dc la catequesi de deficients són que hi ha
pocs catequistes, perquè ho troben difícil, i pocs centres, però
es procurarà crear un centre a
cada ciutat i a cada cap de comar·
ca; també falten materials, si bé
es preparen textos per a la primera comunió. El departament pen·
sa treballar en tres direccions:
cap als infants de primera comunió, la catequesi per a deficients
grans i la catequesi per als pares
de deficients.
Depa r /ament de formació de calequisles. Uns 40 participanls (Ia

meitat homes i la meitat dones).
gent de 40 a 45 anys d 'edal mitjana. Em diuen que són gent molt
preparada doctrinalment i pedagògicament. El treball va parlir de
l'estudi de l'Església al Nou Testament, al Vaticà IT i en els condicionaments sociològics d'avui.
Els acords del departament s6n:
crear un sistema de formació per
a catequistes joves i organitzar

escoles de catequistes (realme nt
establertes només n'hi ha a les
diòcesis de Barcelona i de Mallo rca).
Depar/ament d'àudio-visuals_ Hi
havia dos grups d'uns 35 participants cada un. El terna central
foren els símbols i les celebracions, concretat en exercicis pràctics . En canvi es va haver de suspendre el curse t d'expressió

COf-

po ral, per malaltia de la professora. Però en el camp de l'àudiovisual el que va tenir més èxit fou
el vídeo, que es filmà durant l'Escola i es projectà l'últim dia.
Els altres curse ts (sobre cateqLlesi d'adults, catequesi d'infants
i pre-adolescents i la ps icologia
del pre-adolescent) van funcionar
amb tota regularita t. El de catequesi d'infants fou el de major
participació d'assistents.

La conferència central

«La ca tequ esi fa l'Església - des

de l'Església es fa catequesi. era
el tema cen tral i general que es
va tractar e l dijous, durant tot e l
ma t í. La Cori Casanova exposà e l
mo ment políUc i social i una panOt'àmica de l'Església arreu del
món; Mn. Ramon Prat explicà les
expec tatives creades pel Vaticà 11
i el G. Lluís Diumenge parlà sobre
quina catequesi cal després del
Vaticà II. L'aspec te evangelitzado r i profètic, la catequesi relacionada amb la pastoral global, j
la que convé en un món en transformació fOli la segona part de

la conferència exposada respectivament pels mateixos ponents.
Aquesta sessió del dijous fo u de
molta altura i claredat, tant en
l'exposició corn en el coBoqui llarg
que s'originà a continuació.
L'últim maU es va dedicar a presen tar els ma terials sobre catequesi familiar, catequesi de deficients
i el treball catequètic a diversos
països d'E uropa.

Fins l'any vinent
Aquests dies, a Tarragona, la
calor ens perseguia implaca blement. I a la nit calor, mosqu.its i
restricció d'aigua. Les instaHacion~ de l'antiga Univers itat Laboral van resultar poc adequades,
tot i la bona vol u nta t del personal
del centre i la fatiga dels organi tzadors. Tot amb tot, es van complir els objectius, amb un bon treball i amb bon humor. Cada vesprada hi va haver alguna cosa: el
film català «L'home elefan t»; una
coral de Tarragona que cantà cançons cata lanes; una explicació interessantíssima sobre el fet casteller, amb peHícu la, pels «xiquets
de Valls »; el dijous excursió a Escornalbou o a la Tarraco fom ana
opcionalmen t, i l 'úl tim vespre una
vetllada molt ben preparada pels
grups i amb molta «intenció •.
Si va augmentant el nombre
dels participants, serà difícil trobar un lloc adequat per a allotjar
més de quatre-centes persones.
Alguns enyoraven el ColleU i ja hi
ha diverses propostes per l'any vi-
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nenl. Es parla de càmping per a Hi havia representació del País
alguns entorn d 'una casa gran; al- Basc i de València. I quan dissabtres diuen que si la Vall d'Aran, te (i algun diumenge) tornàvem
altres si Barcelona; més enllà es a casa, cansats i acalorats, està
recollien firmes perquè la pròxi- vern contents per la feina fe ta.
ma Escola d'Estiu fos a les Illes.
Joan Busquels i Dalmau
4

Crònica de Barcelona
El Consell pastoral diocesà

Ja ha engegat definitivament el
Consell Pas toral Diocesà, després
de l'etapa provisional que fou fruït
de l'Assemblea Diocesana i després també de l'any sencer de paraJització, provocat per la visita
del papa i per vés a saber què
més.
Ha engegat un dos de juliol, en

nalment ha engegat. I els temes
que el Consell de Govern proposà
per a tractar fan bona cara. El
primer, la pre ència dels cristians
en la vida política, econòmica, social i cultural del país; el segon,
la presència activa dels laics cristians en les tasques intraeclesials;
el tercer, la crisi de l'associacionisme i la necessitat de la seva po-

pl e estiu, i, malg rat això, amb una

tenciació; el quart, la realització

assistència mol t nodrida, la qual
cosa mostra el potencial d'interès
i dedicació del laïcat barceloní,
que és llàstima que estigui tan
mal aprofitat. Igual com és Ilàsti·
ma que aquest consell neixi amb

d'una pastoral més conjuntada.
es important que el primer tema sigui el que de fet s'ha escollit.
Perquè en una etapa de tancament
eclesial com la que estem vivint,
només ens pot salvar mirar enfotan poca continuïtat respecte a ra i adonar-nos ¡ recordar-nos múl'anterior provisional, que és tam· tuament que la primera tasca dels
bé una manera de desaprofitar·ne creients és «ser a fora», amb la
l'experiència.
nostra humil oferta de Bona Nova.
El Consell, doncs, fet i fet, fi·
A veure s i funciona.
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la divisió de la diòcesi
E l . Full Informati u. del bisbat
--que ara ha arribat al número 50,
i que sort en tenim per saber una
mka q uè passa- diu que tan t en
el ConseU de Govern com en el
Consell presbi teral s'ha parla t en
els últims temps, j a de ferm, de
l'ajornat projecte de divisió de la
diòcesi barcelonina (que té, segons les estadístiques, 3.961.385
habitants, enfront dels 1.844.892
de la resta de diòcesis catalanes).
S'ha demanat informació a Paris i a BrusseHes, i hi ha prevista
una vis ita a París per a examinar

L'absolució coHectiva

També es va parlar en el ConseU presbiteral de l'absolució collectiva. Havia sortit al Butlletí
una nota del cardenal Jubany
-redac tada més O menys per la
delegació de litúrgia- en què, de
manera molt complicada i poc inteHigible, venia a dir que amb el
nou Codi de dret canònic es restringia la pràctica de l'absolució
coHectiva en definitiva només a
casos imprevistos. En el ConseU
se li va preguntar si realment

amb el nou Codi la disciplina havia canviat. I el cardenal va respondre que no havia canviat res,
i que tOL estava per interpretar.
O sigui, que tot cont.inuï com fins
ara. I esperem -això no ho va dir
el cardenal, sinó que ho diu
aquest corresponsal pel seu comp-

la qüestió sobre el terreny. L'estudi segurament serà Uarg, però el
pas de la divisió apareix cada cop
més necessari. Malgrat els problemes: la distribució i la mobilitat
dels preveres, els lligams entre les
noves diòcesis, el que això afecta te- que a ningú no se li acudirà
la resta de diòcesis catalanes ... pretendre fer marxa enrera en una
La intuïció general insinua que el pràctica pastoral que s'ha revelat
cardenal Jubany voldria deixar les fins ara ben eficaç i valuosa per
coses a punt per a fer la divisió en revaloritzar el desmanegat sagrament de la reconciliació .. _
el moment que ell es retirés.
Josep Lligadas
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Solsona: Entre visita

visita

Els estudiants ganduls tenen l'avantatge de poder fer vacances durant tot l'any, només que llavors,
quan arriba l'hora dels exàmens,
tenen l'inconvenient d'haver-s'ho
de jugar tot a una sola carta. E.s
el que sol passar-me a mi amb
aquestes cròniques ja cròniques
de cada final de curs: Com abasta r d'un sol cop d'ull l'àmplia panoràmica anual, adés ben grisa,
adés prou viva, de la nostra feixa
diocesana, per més limitada que
sigui d'horitzons humans i geogràfics? És evident, en tal supòsit, el
risc de caure, sense voler, en simplificacions o deformacions, és a
dir, en el pur subjectivisme, tan
con trari al sentit mínimament històric que voldrien respirar sempre aquests papers. Però és que
exis teix l'objectivitat informativa
absoluta? Els fets arriben a ser
fets al marge de la versió dels mate ixos fets? Les persones que els
protagonitzen i el cronista, pròxim
o llunyà, que els rellegeix, no formen part, ells també, de la història, no són ells mateixos història?
Bé, deixem-nos de filosofies barates i anem al gra, encara que
aquest estiu, amb tanta secada, de
gra n'hi hagi hagut ben poc.

L'agredolç de la visita papal
No hi ha dubte que la visi ta del
Papa al «nos tre » país va marcar
el començament d'aquest curs, i
més tongada de temps i tot entre
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els preparatius i les seqüeles . Dels
aiguats q ue en foren el colofó immediat -una mena de «maledic·
ció. final amb asperges pel broc
gros- i que en el futur llegendari
s'hi as ociaran de manera indestriable - . l'any de la visita del St.
Pare, sí, l'any dels aiguats., i a
l'inrevés-, ja vaig parlar-ne ocasiona lme nt en el número doble de
QUADERNS 75-76 del desembre
proppassat; si ara en faig referència obligada, és només per dir-vos
que, gràcies a Déu, enca ra som
vius, no ens hem ofegat del tot,
hem tornat a refer horts, alçar
ponts i engegar fàbriques, però
també que la secada bíblica que
estem patint -els sembrats eren
més ressecs que la gola del salmista- és conseqüència penosa,
encara, d'aquell diluvi novembrí
que va buidar els dipòsits del cel
fins a la darreríssima go ta d'aigua.
Parlem ja de l.a visita. Va deixar
un agredolç que enca ra dura , tant
e n l'aspecte religiós com en el patriòtic. Quina gràcia de Déu més
desaprofitada! Tot, tot s'hi confabulà en contra, àdhuc els elements, ja ho hem dit, començant
pel malson montserratí de primera hora.
Com vam respondre e ls solsonins? Segons les estadístiques oficia ls, es van reparti r 1.300 passis
(en 23 autocars) per a Montserrat
i 2.000 per a Barcelona. A última
hora es va fer curt, diuen. Deurien prou passar de 4.000 les per-

sones que es mo bilitzaren entre e l 1S de novembre. Quin docU111ent
matí i la tarda . Déu n'hi do! Tan- més valent i respectuós alhora!
ma te ix, cal reconèixer-ho, vint-i- Sens dubte el millor que ha sortit
ci nc, trenta anys enrera , no hi hau- en molt temps dels seus massa
ria hagu t prou co txes ni trens a l sovint inútils tele rs. Ell sol jus timó n per a traginar tanl a carn ficaria la seva exis tència. El bisbe
humana a veure el Papa. Ara, hi Miquel no vetant-lo, és més, soliva have r un ajguabarreig d'acti- da ritzant-s'hi, ha come nçat de fer
tuds, des de la re ticència mani fes- mèri ts pe r ente rrar-se a So lsona
ta d 'a lgun s clergues, poc propícies a nys i panys com va passar «in
a despe rtar entus ias mes . Entre illo tempo re » al bi sbe Tarancon
poc i massa! Hi ha gent que e n- a mb la pas tora l . El pa n nues tro
cara hi c rcu e n e l Papa, ma lgrat de cada día ». Bé hi havia d'haver
tol. Jo mateix , pecado r de mi, sóc algun a mena d'inst itució eclesiàsun d'ells. En e l fo ns del [a ns tant tica catalana, per poc re ll evant i
se me'n fum que es digui Joan ru ra l que fos, que , sense por ni
XXI I I, com Pau VI , com J oan dip lomàcies, amb Uiberta t evangèl'au Il . Més que la pe rsona con- lica i sentit pas toral , digués les
c re ta de cada successor de Pe re, coses pel seu nom i sortís en de·
m'esfo rço a ve ure-hi Aquell a qui rensa del nostre poble - de lOt el
re presenta . El s que ara es queda- poble català- , tan ignorat o
ren a casa i s i hagués vingut , per menys tingut en una tal avinen tesa.
exemple, e l Pa pa Ron ea lli s'h au- Perq uè «inter nos » podríem conrien llança t al carrer, cauen, sense tinuar rent-nos pregunles, amb
adornar-se'n, en el mateix defecte permís dels temibles censo rs barque ce nsuren als contraris: el celo nins: E l Papa ve nia a vis ita r
culle a la personalita t. Si to ts, un no més l'a rxidiòcesi de Ba rce lona,
d ia o altre, hem anat a Roma o to tes les diòces is de Ca talunya ?
ex pressame nt per veure e l Papa, [ e n cas afirma tiu, on i com fi guara que el Papa ve a «casa nostra » rà la nos tra Confe rè ncia Episco11 0 e ns pre ndrem n i la molèstia
pal Tarraconense com a tal? Hi ha
d'a ixeca r-nos de la cadira per sa- coses que to th o m pensa i ningú
ludar-lo? Ho me, home ! N o ho e n- no diu, o les diu e n veu tan baixa
te nc, em co s ta de compre ndre-ho, que sembla que es confessi. En
pe r més que els temps hagin can- l'Esglés ia de Jesús, a tots els niviat.
vells i a to t arreu, s 'hauria de
es clar que això de «casa nos- pode r parla r sempre a mb la màxitra » ca ldria posar-ho en quaran- ma llibertat dins la màxima carite na. Quin país , de fet, va visitar tat ; altra ment no és l'Església de
J oa n Pau II ? as que de debò ha Jesús , és una ins titució humana
v ingut a vis ita r-nos? Devíeu llegir. com qualsevol altra, sotmesa a tosuposo, el comunicat del nostre tes les corrupteles del pecat oriConsell de l Presbiteri, datat el dia ginal. Sí, ja ho sé, també amb la
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màxima prudència per no escanda litzar e ls més petits . l amb la
màx ima obed iència mirant de no
trencar plats, que són molt cars.
l prou d'aquest coll. Agafeu-vosho, s i em voleu creure, amb una
bona dosi d'humo r, tanta a lmenys
com de fe , i endavant, que no tot
s'acaba aquí!

me no són pas cridats a repeHir-se
s inó a complementar-se, aj udant
Déu. S 'ha d'anar crean t, com ja
s'ha anat creant, un cl ima de confiança mútua que aj udi a vèncer
timideses , rece ls, prejudicis ... I
que consti que e l Hiurament pasto ral del bisbe Miquel és total,
exemplar, mereixedor de correspondència per part dels seu braços drets, els preveres. Dic això
pe rquè ara fa un any, a propòsit
Visites pastorals
de l'ordenació presbiteral d 'un
del bisbe Miquel
membre de cert ins titut secuJar
aliè
a la nostra diòcesi, es va proA raó de tres visites pastorals
duir
una to pada força sèri a entre
anuals, com que el nostre tros es
divideix en quinze pareeHes arxi- eH, el rector del Seminari i els alprestals, resultarà que el bisbe Mi- tres membres del Conse ll del Presquel estarà de visita pe rmanent biteri, que qui sap si s'hauria podintre el quinquenni que establien gut ev itar en bé de la com unió
els cànons antics ; oi més, tenint dels esperits. E l bisbe va dir que
cn co mpte que cada vis ita sol du- assumia personalment el cas, i
rar un mes llarg i que comporta a ixí es va resoldre, de moment, el
tres etapes ben diferenciades: la conflicte. Però ...
Cada visita pastoral, apuntava
preparació, l'execució i la revisió.
més
amunt, comporta tres etapes.
r això serà bo per a e ll i per a
nosaltres. Per a eH: l'aj udarà a Deta llem -les una mica , perquè em
encarnar-se cada dia més en la sembla que val la pena.
realitat solsonina i a comprendre
Etapa prepara tò ria : Comprèn
el nos tre tarannà fe t d'assenyat un seguit de reunions, a tres o
real isme, de llarga paciència, de quatre mesos vista, entre la viea·
ruda però noble franquesa ... Per ria de pastora l, l'equip arxiprestal
a nosaltres: animador espiritual de preveres i els diversos consells
com és per vocació i per dedica- pastorals; contestació d'un extens,
ció (les diverses tandes d'exercicis gai rebé exhaustiu, qües tionari , per
espirituals per a l Poble de Déu part de cada parròquia i dels or·
que dóna durant l'any, i en les ganismcs afectats, que ha de ser
quals es troba com el pe ix a l'ai- a mans del bi sbe un mes abans
gua , ho acaben de demostrar) , avi- de començar la vi sita (q ue és convarà l'esperit de les nostres comu- tes ta t cada vegada més seriosanitats bona mica rutinàries i apa- ment, no sols per ca pe llans s inó
gades. El seu diguem-ne espiritua- també pe r la ics, i que el destinali sme i el nostre diguem-ne realis- ta ri es llegeix pe a pa); catequit-
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zació dels fidels (ora l i/ o escrita)
i pregàries a tal [i.
La seguna clapa, l'executiva,
consta d e dos temps: e l pas per·
sonal del pastor i el pas dels dele·
gats diocesa ns. E l bisbe no «passa)) per cada parròquia cronometrant el temps, sinó que hi [a
parada i fonela, hi celebra tots els
~ag raments que s'escauen, conversa amb la ge nt d el carrer, confo rta e ls malalts a domicili o en institucions, conviu familiarment
amb e ls preveres, es reuneix am b
to ts els grups i g rupets pastorals,
ai x í com a mb els no pastorals que
ho dt: m anen (fi n s i to t amb les
autori tats civils), vis it a els coBeg is det ingudament, rep vis ites parti cu lars, assisteix, s i es dóna ci
cas, a part its d e futbol i a dinars

comunitari s. Es a d ir, durant un s
clics fa cie rector a mb tots els e ts
i uts. l!s tol un nOli es til de visita
pastoral, molt d iferent de l d 'abans, molt més d'acord a mb l'E·
van geli , les o ri en tacions conciliars, els s ignes d els temps i el
mateix temperament d el bisbe Miq uel. En una pa raul a: és ta l com
e ns h auria agradat que ens hagués
vis ita t Joa n Pau II, s i això h agués
esta t possible, que no ho és. La
gent, e nca ntada. Po t sembla r un
èxit pe rsonal, però no ho és : s inton itza de co r a mb unes comunitats c r ist ianes que, d 'ençà d el Conci li so b re to t, ha n canviat de sens ibi litat i és to ta l'Esglés ia dioce·
sana qu e e l recolza i on es recolza, com a ca p, a t ravés de l'interès creixen t de les diverses delegacions. Podríem dir que pastor i

ramat es reconeixen mútuament
com en la paràbola evangèlica.
D'on e l bon regust que solen dei·
xar aquestes visites pas to rals . El
Nòs les defineLx humo rísticam ent
com «l'ex plotació del bisbe per
part de ls capellans», d'esgotada·
res q ue li resulten . Però aquests
es ran «un tip » de bisbe, que Déu
n'hi do!
Segon temps : AI cap d 'unes se t·
manes o m esos, toca el torn als
delegats diocesans, m a ncomunats
per la vicaria de pastoral. Aquesta trobada amb els «minis tres plenipotenciaris », després d'haver conegut dist intes formes, sembla
que va cristaHitzaot ca p a una
jornada conjunta de tots e ls dele·
gats amb to ts e ls capellans de
cada arxi pres ta t, sols o acompanyats de laics de l.s seus res pectius
co nse lls pastorals. Llavors es [a
una revis ió força deta llada, partint del qüestionari previ , d e l'àrea de cada delegació en relac ió
amb aque ll lloc concre t i s'a punten unes co nclus io ns o compromisos a tal l de punts p rogramà tics .
Ter cera etapa: Finalment, a l
cap de mi g a ny o més, es fa la
revisió oficial d e la vis ita en una
t robada presidida pel b isbe i par·
tic ipada per to ts a quells q ue eren
a preparar-la, am b la santa bo na
intenció de treure'n algun fruit
concr et, que no es quedi e n aigua
de roses. I que Déu hi faci més
que nosal tres ! Sinceram ent : Si la
vis ita pastoral s'ha de fe r i ha de
dona r a lgu na mena d e fruit avui
en dia, s 'ha de practicar més o
menys aixi. Jo crec q ue som en
83

e l bon camí.
Diré, abans d'acabar aques ta
«retòlica», que durant aquest curs
han estat tres els arxiprestats visita ts de tan «graciosa » manera:
Bellpuig, a la tardor; Navàs, a fi nals d 'hivern, i Tàrrega , a la primavera. Ja només en deuen faltar
tres o quatre per acabar la primera ronda.

el cul de sac
S 'han mort dos capellans, dos:
Mossèn Jesús Capdevila i Marlí
(Bellpuig, t-I-1891 / 1-VIlI-1982 ),
poeta} músic i pintor, enamorat de
la Verge dels Do lors fins a les set
espases, amic de tots e ls vicaris
haguts i p er haver, jove d 'esperit
com e l més pintat, tot un pall-ia rca. l mossèn Rafael Escuder i Pinyo l (Tivenys, 24-VII-1907 / So lso na, 20-XII-1982), secretari particular i amic fidelíssim del b is becardenal Tarancon, antic «factòtum » del bisba t} autor de sis llibres de versos, llargament malaltís que trencava e l cor de pena,
home d'Església i de Catalunya
fin s a l moll de l'os, tot un caràcter. Al cel siguin !
Un diaca nou: Mossèn J osep M.
Vila i Gangolells, de cal Ro txés de
Lladurs (Solsonès). Enho rabona!
I una nova incardinació presbiteral : Mossèn Pere Ortís i Escuer,
ex-paül, ac tual rector de Sant Climen t a l Solsonès, bellputxenc
americanitza t, noveHis ta prolífic,
bon xicot. Benvingut! No és pas
boig qui a casa torna.
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Qua tre han estat els motius que
han ajudat a fer més viva entre
nosaltres la memòria del bisbe
Pere Casaldàliga i Pla, e l gra n miss ione r: La carta de recolzament
qu e li va esc r iure e l Consell del
Presbiteri a darrers de juny de
l'any passat ; la visita que li feren,
aix í com als altres missioners solson ins d'Amèrica, els nos tres mossens Ramon Barrera i An toni
Guixé en lre tardo r i hive rn proppassa ts, i e l calze de fu sta vermellosa q ue els va regalar per a l
bisbat com a signe de comunió
fraterna l i ec lesia l; la mo rt de la
seva mare esdevinguda el dia 2 de
febrer a m b el buit filial del gran
absent que engolia l'a ltar de la
missa exequial; i l'homenatge que
li tributaren la parròqu ia i el pobl e de Ba lsa reny el d ia 25 d 'abril
amb motiu d'have r estat declarat
fill pred ilecte de la vila. (De vegades he pensa t, i perdoneu-me, que
la figura del pare Pere e ns va molt
bé a tots plegats, bisbes i capellans : admirant i exa lçant les seves denúncies profètiq u es al Brasil dissi m ulem més fà c il men t les
nostres possibles covardies i mediocrita ts. Ell ce rtament que ens
honora, pe rò no ens justifica !)
El Muse u Diocesà i Comarca l de
Solsona és a punt de ser inaugurat, ara s í. A primers de se tembre? Quedarà magnífic, espa terrant. A mitj an octubre hi van retornar a taU de dipòsi t les dues
taules gò tiques del mestre de Penteeostès de Ca rdo na desa paregudes l'any 1974, a ixí com d ues de
les imatges de la Mare de Déu,

talles de fusta romàniques, també
desa paregudes. Parla nt d'art antic, cal fer referència a les pin t u ~
,-es que s'han descobert de Sant
Vicenç de Rus, pa rròquia de Castella r de N'Hug, molt importants,
segons afirmen e ls entesos. Ja hi
haurà te mps de parlar-ne, s i Déu
vol.
O s'hi val ! Qualsevol pelacanyes de nosaltres ha de [er declarac ió de re nda i ha d'afluixar enlre tre nta i quaranta mil pessetanes com si [os e n Rot hsch ild . Ca ldrà dubtar de les bones intencio ns del nostre prestigiós Con; ell Diocesà d'Economia: vetlla
tant per nosaltres, que ens fa fer
penitència a

Ja

rorça.

No ens

deixa, com deia aquell , ni la lIiberta l de pecar.
En les darre res e leccions munic ipa ls CiU ha copat e l bisbat de
Sol sona de cap a ea p. Deu ser
perquè e l nos tre terrer és fe l de
pujols i de roqu es i de colls tot
a l'entorn.

A l'hos p ita l de Tà rrega, el dia 3
de març, lIna veritable t ragèdia

per cu lpa d'un a fuita de gas : Tres
pe rsones mo rtes , les gennanes
carmelites Socors Espiga i Jul iana Zabala i l'auxiliar del serve i
de nit, Josefina Oró, i una interna,

convalescent encara, Antòni a Novell .

A l c~ mines de potassa de SaII cnt- Vilafruns hi va haver entre
maig i juny un conflicte labo ral
d'una certa g rave tat: una seixantena d'obrers es tancaren a dintre
duran t dies i dies . i ells ni l'em-

presa no ced ien. Es ti res i arronses pe r una i a ltra b a nda . Joc brut
de s indicat s i piquets terroristes.
Pancartes melodram tiques a l'exterior: «Cataluña, no penuitas
que tu bande ra se vea manchada
con la sangre de 6 1 mineros». La
gent de la rodalia, en general, força indi fe ren t a l'intrínguüs, llevat
de Ics fa míl ies afectades, és clar.
Per contrast, a l'Ametlla de Mera ia, a quatre passes de les referid es mines, celeb ra ren e l dja 29
dI.! maig una fes ta laboral d'acció
de gràcies pe r haver-se pogut recu perar de l, aigua ts de la ta rd or
proppassada. Amos i treba lladors,
en nombre aproximat a les 1.300
pcr!)ones, ap lega ts en un dinar de
germanor que semblava un so mlli. Ma rx i Le nin es devien rosegar
e ls punys amaga ts da lt d 'a lgu n arbre del Bosque t de la To rre (d'aquells que desafia ren l'embat de
Ics aigües torrencia1s i restaren
com a pals de bande res invictes).
e s ben bé que qua n hi ha voluntat de diàleg, respecte i confiança
entre les persones i esperit de sac rifici per una i alt ra banda, no hi
ha conflic te labora l que no trobi
solució. El s dos ca sos add uïts podrien donar peu a una tes i de sociologia mo lt interessant. Eo el
planteja ment dis tint d'un i a ltre
hom hi descobriria possible men t
la dife rè ncia e ntre c i tarannà català i l'immigrat com l'arrel primera i última del pro blema.
Una a ltra vegada ho he de dir:
No tenim ncara Consell Diocesà
de Pa toral. Sem bla que no hi hagi, ni per part de ls de dalt ni dels
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de ba ix, prou volunta t de crear·lo,
tot i les d ific ultats, que hi són.
Pensant mala ment, potser val més
que no n'hi hagi : mentrestant te·
nim un sant a qui fer pagar les
nostres culpes.
S'ha reorgan itzat, amb encert,

sembla, la Vicaria de Pastora l, és
a dir, la cria tura s'ha partit pel
mig com en un judici salomònic:
ara, en comptes d'un vicari de

pastoral, en tindrem dos: Mn. Ra·
mon Al sina per a les comarques

Cardoner·Llobregat i Mn. Lluís
Solsona per a les d'Urge ll·Segarra.
Els re lleu s episcopals que s'han
produï t a Tarragona i Vic ens afec·
ten de manera més o menys indi·
rec ta do nat l'ori gen solsoní del
doc tor Pont, arquebisbe sortint, i
de l doctor Gu ix, b isbe entrant.
Afegi u·hi q ue el cardena l Taran·
con , rell evat ta mbé a Mad rid , ha·
via pasturat durant divuit anys
per les nostres muntanyes (e ncara

ten e l seu bisbat, s'ha oblidat,
aquesta vegada. de deixar constància d'una efemèrides prou important: el divendres dia 15 de juliol
tenia lloc a l'Ate neu Barcelonès la
presentació del primer volum de
la seva obra poètica que ha editat
.Llibres de l Mall» i que es titula,
precisament, «L'U ll de Taüll-.
Ens trobem davant un llibre de
150 planes, pulcrament imprè. i
enriquit amb unes xilografies del
ma laguanyat Antoni Gelabert, en·
tranyable am ic de l'autor, que, se·
gons confessa ell mateix , «con té

tota la seva producció religiosa
que dono per vàlida en aquest
momen t ».

N o és aq uest el lloc de resse·
gu ir e l ll ibre, sinó de deixa r cons·
tància de l'ac te de la seva presentació, que va anar a càrrec del Dr.
Joan Martí i Alanis, b isbe de la
Se u d ·Urgell , i que va clou re 's
am b la lectura, per par t dc l'au-

que no ho embli), i ar ribareu a la

tor, d'uns quants poemes del lli·

conclusió que el bisba t de Solsona

bre.
Des d'aquí felici te m l'am ic Cli·
me nt Fo rner i li des itgem que
me ni a bon terme els altres dos
vo lums d'aques t inventari que té
pl a neja ts, els quals a plegaran res·

és el me lic de l món. O el melic
d'e nlloc.
Navàs, 15 de j uliol de 1983.
Clim ent Forn er
L'ull de Taüll
(amb permís de l'autor)
Mossèn Climent, tan amatent a
ressenya r totes les coses que afec-
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pect ivament la se va obra humoríst ico-sa tírica i Urica i popular. I

això, naturalment, sense es talvi arno s el goig de rebre, de tant en
tant, a lgun poema - i à dhuc a lgun
llibre- inèdit.- Red.

Des de Tarragona
Entrada de l'arquebisbe
Ramon Torrella
12 de jun y, diu_menge, 6 de la
tarda. Moment his tò ri c pe r a la
diòces i de Tarragona i pe r a l'Es·
gks ia calalana: l'arqueb is be R amo n Torrella fe ia l'entrada a la
caledral. El Sr. Nu nci, dos carde na ls, tol S els bis bes de les di òcesis ca ta la nes i d 'altres, com el
Or. Cases, de Sogo rb-Caste lló,
preveres, germans d'altres confess io ns i fide ls d 'arreu de Catalunya esdeven ien signe de comunió fraterna amb qui prenia possessió com a arq uebis be de l'esglés ia de Tarrago na . El presbiteri
i un g ran no mbre d e fid e ls s' hi
a plega ren per a viure aques t esdeve n ime nt. Hom veu e n la vingu da de l'a rqu ebisbe Ramon l'inici d' un pe ríod e important pe r a
la nos tra Esglés ia. Com ell mateix va proclama r en l'homilia,
ca ldrà d inam itza r les nos tres comunitats i la seva presència en
la societat ; respondre a les qüesti ons qu e aq uesta té plan tejades,
tals com l'atur, la d roga, la crisi
econòmica, e tc .; ésser-hi signes
dc l'esperança qu e allibera . Engrescà a tots, e ls fidels i els preveres, a comprometre's en la tasca de construir l'E sglésia amb
cora tge i promptitud i en íntima
com unió a mb el bisbe, el qual
assum ia aqu es ta respo nsab ilitat
- ' ·a d ir- con fiant e n la coHa bora ció de to ls.

L'hereu de F ructuós, Vidal i
Barraquer i Po nt i Gol en s haurà
d'ajudar a s ituar la nostra Església a l'hora d 'avui, a ser present en la marxa del m ón i de
l'home. La nostra exultança és
enca ra te nclra : hi ha un bon entramat de realita ts to t just començades (Movi me nt de Joves
Cristians de Comarques ; coordj nació de parrò quies per a la pastora l a mb joves; teologat a Barcelona; el r ecen t Centre d'acolliment per a les vocacions desvetllades en edat m és g ranada );
d 'altres a mb més his tò ri a però
qu e cal ve tlla r de prop, enca ra
(Co nsell d iocesà de Pas toral,
M UEC etc.); d 'alt res q ue caldria
començar, com la JOC, o qu e caldria ver tebrar , com la pas to ral
a mb defi cients i disminu1ts fís ics
e tc. Gosem espe rar-ne molt d'un
arqu ebisbe que en s arriba després d 'un a llarga experiència:
l'any 1960 fou nomenat consi liari
genera l de la JOC i va saber ferse estimar «lant per les seves virtuts sacerdo tals com per l'equilibri i la po nde raci ó qu e sempre havien pres id it els seu s actes», com
diu Josep Castaño a les seves Me-

mòries sobre la JOC a Catalunya
1932.1970; esse nt bisbe auxi liar
de Barcelona treballà pe r a sum ar forces i fer possible l'existència d 'una Facul tat de Teolo gia
a casa nos tra i d 'altres ins titucions de treball conjunt de les
d iòcesis catalanes: no deb a des va
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ser secre tari de la confe rència episcopal tarraconense i prime r
pres ident de la Facultat de Teologia de Barcelo na; finalment, cridat a Roma, ha treballat en secretariats qu e exigeixen una gran finor i sensibilitat humanes i teològiques: Consell de laics, Ju slÍcia i
Pau, .Cor un um », Secretariat per
a la Unió del Cristians , del qua l
e ra darrera me nt el vice-president.
A l'hora que manifes tem l'acord am b e ls desigs for mulats
a l Pòrtic del núme ro a nterior de
QUADERNS, hi afegim també els
qu e creiem importants per a les
nos tres contrades: que retrobin
l'a lè, darrera ment mig es morteït,

e ls grups que van lliurar-se amb
ge neros itat a ls treballs del Consell d iocesà de Pas toral; qu e la
vertebració de la diòcesi tarragonina ens meni per cam ins d'un
treball conj unt en objectius i mètodes; qu e els preveres ens sentim solidaris i s igue m signe d'unitat; que el nos tre seminari
empre ngui amb coratge la renovació, s'a pro pi als joves d'avui,
sàpiga engrescar els seus a lumnes en l'art de ser preve res i desvetllar noves vocacions entre e ls
que tenen un a act itud m adura en
la vida ... Tota una pila de desigs
que, naturalment , també comprom eten a aq uell s que els expressen.
Joan-All/on eedd

Crònica d'Urgell
Avortament:
nota del Consell pastoral
El nostre Consell de Pas toral
s'ha preocupat sempre pels problemes relacionats am b la família,
j ara darrerame nt d'una manera
especial ha reflexionat sobre el
tema de l'avortament. En la sessió
ordinària del mes de març redactà
u na declaració oficial que va ser
publicada en els mitjans informatius de la diòcesi (<<Full Do minical. i «Església d'Urgell. ) i àmpl iamen t com entada en les ho rni-
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ties i catequesis parroquials. o
és una nota de caràcter nega tiu,
solament de condemna, si nó que
demana també el respec te a la
consc iè ncia dels metges i les infermeres que no vu lguin coHaborar en cap mena d 'avortament.
L'escri t demana també comprens ió i ajuda per a la mare, la qual
ha de trobar sempre l'honor i
l'amor que mereix. La De legació
de pastoral familiar, en la darre ra
sessió del Consell de Pastoral, ba
presentat un es tudi doc umentat
sobre el mateix tema. En el do-

cument, la redacció suggereix la
possibilitat que l'Esglés ia gara nteixi una ajuda a la ma re que
davant el dilema de l'avortament
o de la vida del fill no d esitja t,
opti pel naixement.
Cal subra tllar que en e ls amplis
cerc les dels cristians de la diòcesi
e ls comentaris sobre e l projecte
de lle i d'avortament són absolutamen t nega tius . o ho eren tant
en el moment de la discussió de
la lle i de divorci. Pcr a l tra pa rt,
e l poble , en e l mome nt ac tual, viu
un xic a l marge de la prob lemàti·
ca de l projec te de la LO DE.

Centenari del viatge
de Mn. Cinto al Pirineu
El poble rura l és sensible a les
persones i en tit ats q ue l'estimen;
per a ixò e ls pall a resos no han
oblidat que ara fa j ustamen t cen t
anys que e l poe ta Mn. Cinto Ve rdaguer realitzà un via tge al Pirine u cata là, e n el qual s'inspirà per
a la redacció del seu poema . Canigó •. El diumenge d ia 3 de juliol,
a Collega ts, fou ina ugura t el monume nt que evoca el viatge de
Mn . Cin to a l Pa lla rs i particula rment aque lles e trofes de a: Ca nigó . dedicades a l'Argenteria. E ls
excu rs ion is tes també han recordat
l'ascens ió a la Pica d' Es tats ara fa
ta mbé ce nt a nys.

Tornem a obrir el seminari
Efectivamen t, tornem a obrir el

seminari. La notfcia s'ha escampat
ràpidamen t per la diòcesi i tothom l'ha acollit amb vertader entusiasme. El proper curs un grup
de 15 seminaris tes re ¡diran en el
seminari diocesà, cursaran els es·
tudis de BUP en un centre privat
de la mateixa ciutat de la Seu
d 'Urgell i dos preveres conviuran
amb ells per acompanyar-los en
el carni de la seva vocació. E ls
sacerdots de la diòcesi han elegit
aquesta solució i els ma teLxos no is
a rectats també han preferit resi·
dir a l semina ri.
Actualmen t són una vintena els
joves de la d iòcesi que aspiren a l
sacerdoci , però a lgu ns ja fa n estudi s ~uper i o rs de teologia i altres
encara són a ls pobles e n cen tres
d' EG B. Mn . J osep M. Feixa, responsable de la Delegació de vocacions, su b ra tlla que és un nou re·
sorgiment de vocacions en difere nts ambients eclesia ls i pa rticularme nt a ca sa nostra és fru it de l
treba ll i zel de l Sr. Bisbe i de ls
p reveres en a ques t camp de les
vocacions. Cal afegir que és també
una a utèntica urgència, en el nostre bis bat almenys. Una geogra fia
di ffc il , a mb una població rural
d ispersa, necessita moltes hores
pe r a ofer ir e ls serve is pas torals
més necessa ris a les par ròquies.
Pe r altra pa rt , cal record ar que
en e l curs de ls da rrers tres mesos,
a la diòcesi han mort se t sacerdo ts, a lgu ns ja ancia ns, a lt res encara joves, però tots coHaborado rs efi caços a les tasques parroquials.

Antoni Mirabet
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Relleu a la Seu de Vic
Del Dr. Ramon Masnou
al Dr. Josep Maria Guix
Tarda del dissabte, tres de se·
tembre de 1983. Una cinquantena
de persones, cntre preveres, rcI igioses i laics, ens aplegàvem a
la capella de l'Esperit Sant de
la seu viga tana per esdevenir testi monis d'un fet de cabda l importància per a la his tòria de la
nos tra Església diocesana : el bisbe Ramon Masnou i Boixeda,
després dc trenta-un anys de pastu rar l'Església de Vic, donava el
re lleu al nou bisbe, e l Dr. Josep
M aria Guix i Ferreres.
TOL s'acomplí en un ambient

de senzillesa: invocació a l'Esperit Sant, lectura del nomenament
de l nou bisbe de Vic, asseure's
a l setial de la catedral, pregària
a la capell a del Santíss im, visita
aJs sepul cres de Sl. Be rnat Ca l·
vó j de Ton -as j Bages i les signatures dels dos bisbes en el documen t notarial que en donava
fe. En aquell moment el bisbe
Ramon quedava lliure de la responsabilitat de pasturar l'Església de Vic. Aquest mateix dia
complia setanta-sis anys. Feia un
any just que e l bisbe Ramon ha·
via signat un altre document en
el qua l presentava al Sant Pare
la renúncia a la seu de Vic per
haver complert setanta-cinc anys
d 'edat .
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Durant tota la cerimòn ia el Dr.
Masnou va tcn ir al seu costat el
seu vell i més fidel a mic, el Dr.
Josep Pont i Gol, el qual feia pocs
mesos que havia signa t també el
document de presa de possessió
del

n Oli

arquebisbe de Tarragona .

Ara acompanyava e l seu amic
Masnou en l'acte que feia poc
e ll mate ix havia realitzat a la seu
tarragonina. ¿Què devien pensar
aques ts dos ve lls am ics, que es
van conèixer d'estudiants de teologia a la Gregoriana de Roma i
ara es trobaven acosta ts al final
del seu respectiu mini steri episcopal ? ¿Què devien pensar i què
van dir·sc aquell vespre, després
de sopar, els dos vells amics,
sembradors incansables de la Parau la, servidors fidel s de l'Església i defensors valents de la te rra
i de la llengua?
Dc debò que fou un ac te ben
emotiu . EL bisbe Ramon no hagué de dir una sola paraula. El
bisbe Guix, a l fi nal, donà les gràc ies als qui l'havíem acompanyat
e n la seva presa de possessió i va
res pondre al breu parlame nt de
Mn . Antoni Barniol, degà del Capítol catedralici, que li recordà la
frase de sant Agus tí: el bisb e ha
d 'asseurc's e n un setial més alt
perquè representa el Crist. El
bisbe Gui x, després de donar les
gràcies, ens convidà a resar el pal-enostre per la germana Carme
Samaranch, que aquells dies ha-

tS na tural que trenta-un anys
de pon tificat facin difícil de veure am b clareda t e l recorregut
del ministeri episcopal del DI'.
Mas nou. Pensem que l'estiu de
l'any 1952, quan [ou nomenat
bisbe auxiliar del P. Perelló, encara ens embolcalla va e l clima
esclatant de re ligiosita t de l Congrés Eucarístic de Barcelona.
Aquella ordenació de 820 acerdots a l'estadi de Montjuïc, ara la
con siderem un fe t irrepetible.
Ocs de l'any 1955 , ja bisbe res idencial, fins avui, la nostra Església va passar pel c reixement
de l'A .C. i dels Cursets de Cristianda t, per l'empenta dels moviments apos tòlics i el seu enderrocament , per la realita t de la diòcesi mi ssionera, pel conci li que
va convocar J oan XXIII. Trasbal s a l'Esglés ia, mi ra da endins
de la comunitat del s cristians, redescoberta del Poble de Déu, esperança e n el cor de cada c reient
i acoll iment generós en e l si de
cada comunitat. Després vingueren l'aplicació de les orientacions
conci liars, les dificul tats de ferho sense trencadissa, el cansament de molta gent, la davallada
vertical de les vocacions, el canvi
de mentalitat de ]a nostra societat moderna , amb la secularització del món i l'au tonomia de les
realitats temporals , l/adveniment
de la democràcia, la diferent maEl comiat del Dr. Masnou
nera de viure la fe i d'entendre la
vida dels joves i els grans .. . Tot
E l diumenge abans, 28 d 'agost,
plegat ens ha portat a un sotrahavíem fet el comiat de] Dr. Masgueig de cri teris oposats, de cannou .

via estat assassinada a la Guinea
Equatorial.
Fina lment, to ts vam passar a
saluda r el nou bisbe. Els canonges i e ls b eneficiats, la majoria
ancians pels anys, van ser els prim cr~ de sen tir sobre les seves espatll es l'abraçada del nou bisbe,
que, amb aquest gest, e ls reconeixia la seva vida dedkada a1
~e n' e i de ¡'Església i e ls oferia la
seva estimació de Pastor.
Aq ue lla tarda del 3 de se temb re de 1983 s 'acabava un capítol
de la història de l'Església de Vic
i començava a obrir-se'n un aJtre.
Algu de la comissió encarregada de preparar el comiat i l'arribada dels res pectius bisbes va tenir la bona pensada que, amb
ocasió d'aques ts dos importants
esde venime nts, bé convindria de
fer una bona neteja de ]a creu de
pl ata i coure que presideix l'altar major de la Catedral. Feia
quaranta anys que l'argenter de
Vic Ullis Garreta l'havia obrada
amb lata la traça de les seves
mans. Una ve ritabl e joia artís tica. Els anys, però, amb la complicitat de la pols i la humitat de
la Plana, havien e nfosquit la claro r dels seus melalls. Un cop neta de tot envescament estrany,
tornari a a ésser la creu noble,
consis tent i lluminosa.
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\lis que volien ser radicals, de
postures preses i d'enfrontaments
personals i coHectius, que, per llei
natu ral del canvi que tots hem
experimentat, han produït ferides
i male ntesos.
El dia del comiat del Dr. Masnou cls primers a tre ure la pols
i la humi tat que per nei de vida
s' ha posat e n aquests trenta anys
de minis teri episcopa1, vam ser
e ls preveres, els quals. en la qua~
si tota litat del presbiteri diocesà,
férem costat al Or. Masnou
acompanyan t-lo en el seu darrer
acte com a bisbe de Vic. Fou
l'expressió entida d 'un agraïment sincer. Recordem que, els
preveres de Vic, des dels que ja
passen de cinquanta anys fins al s
més joves, han esdevingut preveres de l'Esglés ia per la imposició
de mans dels bisbe Masnou. E.s
un més dels motius que ajuden a
com prendre aquesta manifestació
fonda d 'estimació del nostre
presbiteri diocesà envers e l seu
pas to r .
El bisbe de Girona, Dr. Jaume
Camprodon, SOl"tit del nostre bisbat, ens acompanyà la tarda del
comiat. En un llenguatge entenedor, curull d'afecte i de realisme,
anà iHuminant les diferents facetes de l'obra que el bisbe Masnou ha deixat com a bon treba·
llador de l'Església de Vic. Algun
dia podrem llegir amb calma
aquest testimo ni de qui coneix bé
la persona del Dr. Masnou i en
valora l'obra.
El cardenal Pironio. vingut ex92

pressament de Roma pe r a acompanyar el Dr. Masnou en el dia
del seu comiat i per a unir-se a
la pregària d 'acció de gràcies de
l'Església diocesana , manifestà el
seu agraïment al bisbe Ramon
per la gran ajuda que l'Església
de Vi c real itza des de fa més de
vint·i-cinc anys al bisbat de Nueve de Jul io, d'on és fill el cardenal Piron io, i a altres bisbat s de
l'Argen tina, de Veneçuela, Colòmbia i el Perú. Si hi afegim la
presència dels nostres preveres a
Rwanda i a l'Europa centra l en
el treball amb els emigrants, evocarem la vitalitat de la nostra Església com a diòcesi missionera.
La presència i la paraula d'un
laic del nost re bisbat , el Sr. Dalmau i Jové, acabà de brunyir la
sol idesa dc l'obra del Dr. Masnou. Els Jocs norais de Cantonigròs, «Cavall fo rt» i «Oriflama »,
en tre altres, esdeve ne n una prova ben palesa de la tasca que el
bisbe de Vic ha fet en defensa
de la nostra llengua i la nostra
cu ltura i e n "arrelament dels valors cristians a la nostra terra .
Tot i això, el nostre bisbe Ramon cone ix les seves limitacions
i sap que també es deu haver
equ ivoca t durant els trenta anys
de servei " l'Esglés ia de Vic. Per
a ixò, en la seva darrera homilia,
després de dona r els seus darrers
consells i abans de la seva acció
de gràcies a tots i a tothom, demanà perdó a totes les persones
que podia haver ofès i igualment
manifestà que perdonava de cor

Iols aqu e ll s qu e podien haver- lo
agreuj at.
Enmig d'un gran silenci, en Seb~ st ià Ba rd o lct cantà ada Balanguera ». Amb e l seu cant es reb là
e l gus t d e la lerra i de l pas del
Iem ps, qu e també havia tingut la
nostra celebració:
De rradiciorts i d'es perances
fix la senye ra pel jovent,

com qui fa un vel d e nu viances
mnb cabelleres d'or i argenl,
de la infantesa que s'enfila,
de la vellura que se'n va.
La balanguera fila, fila,
la balanguera filarà .
AI final de l'eucaris tia el bisbe
Ramon donà la seva darrera benedicció. Ales ho res s'escoltà un
llarg a plaudiment, lleia l, espontani , de tots els qui o mplíem la catedral de go m a gom , laics, relig io ses i preveres. D'aquesta mane ra expresso; vern també el nosI re agraïmen t i la nostra estimació al Or. Ram o n Masnou i Boixeda pels seus trenta-un anys de
bi sbe de Vic.
La c re u de l'altar major, ncta
ja de tola mena de pols, recobrava (Ota la bellesa i lota la llum
dels seus m e lall s nobles.
Do nem -ne g ràcies a Déu .

L'entra da solemne del Or . Guix
El dium e nge següent, 4 de setembre, fe ia la seva entrada solem ne e l nou bisbe de Vic, Josep
Maria Guix i Ferreres.
Ja lenim un bi sbe lai com l'havíem demanat en la carta que el

Con ,ell del P resb i teri, en nom de
Iota l' Església diocesana, adreçà
a l Nunci tan bon punt el Dr. Masnou cns comuni cà qu e, d'acord
amb el Vaticà lI , presentaria al
SanI Pare la renúnc ia del seu
càrrec quan complís setanta-cinc
anys d 'edat.
En la carta es m e ntada, demanàvem qu e e l nou bisbe de Vic
fos català, home d I pafs , coneixedo r de les arrels profundes de
la nos tra història, ca paç de com prendre la nost.ra gent i els seus
problemes.
En la persona del Dr. Jose p
Maria Guix, c i Sant Pare ha escoll it per a la seu v¡galana un
cristià de casa nos tra. N'estem
contents. L'hem acollit amb esperança se rena i confiada.
Pc r això, el d iumenge 4 de setembre, la to talitat del pres biteri diocesà es féu present a la Calcd ra l per a rebre amb a fecte i
amb vo lunta t de treball i de coIlaboració el pastor q ue Déu ens
enviava. En diferents moments
de la celebració eucarísti ca, el
nou bi s be va sentir l'emoció de
saber-sc estimat i ben a collit pels
seus nOlis diocesan s, que omplien
com mai la Catedral.
La seva homilia, clara, valenta,
programàtica, ens va agradar a
tots. Cal remarcar el bo n gust de
boca q uc va deixar la seva insistèn c ia a ser fid el a l Vaticà lI, de
manera particular els dos grans
documents, «Lumen gentium » i
«Gaudium e t spes».
La missió, no ge ns fàcil , del
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bon pastor que va al davant del
seu ramat per conduir-lo amb
prudència i amb audàcia als bons
pasturatges de la Para ula de Déu ,
de la celebració de la fe i del servei sincer i gra twt als homes del
nos tre tem ps, ha començat de
nOli a la nostra Església de Vic_
AI caient de la tarda, els raigs

del sol iHuminaven amb una claror nova la pintura de la crucifixió que Josep Maria Sert pintà
a l fons del cor de la CatedraL
Tot un símbol. En nom de J esucrist, mort i ressuscitat, el nostre bisbe Josep Mar ia inicia el
seu nou pasturatge a Ja nostra
Església .
Jacint Anglada
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COL.LABORADORS D'AQUEST NUMERO:

Salvador Bardulet I Palau (rector de Manlleu), Llufs Bonet I Armengol (vicari episcopal, Terrassa), Joan Carreres i Péra ( rec-

tor de Maià de Montcal , Girona), Maria Corominas (periodista,
Solsona), Jesús Huguet (professor del CEP, Solsona), Fèlix
Martí i Ambel (antic president del MIIC . • Pax Romana - , Barcelona), Pilar Naya (de l'equip de Pastoral de la salut, lleida),
Salvador Reguant (professor de la Facu ltat de Geologia de 18
Universitat de Barcelonal, EnrIc -Roig I Sansegundo (professor
de Religió de l'I .N.B. - Investigador Blanxart_ , Terrassal, Josep
M. Totosaus (director de · Quaderns-) i Joan Vlñas I Salas
(delegat adjunt de Pastoral de la salut, lleida).

CORRESPONSALS D'AQUEST Ntl M ERO :

Jacint Anglada (Vi c), Joan-Anton C.dó (Tarragona), Climent
Forner (Sol sona] . Josep Lllgadas (Barcelona] I Antoni Mlrabet
(Urgell] .

centre
d'estudis
pastorals
PROG RAMACIÓ PER AL CURS 1983-1984
TARDES (de 16,30 a 18,45)

-

Curs general sobre la Bíblia
(En co Haboració amb l'Associació Bíbl ica de Catalunya)

DILLUNS (17 d'octubre - 28 de mai g)
Antic Testam ent : llibres hi stòrics
Nou Testament: evangeli s sinòptics i Fets dels apòs tols

DIMECRES (19 d'octubre - 30 de maig)
Antic Testame nt : profetis me i apoca líptica
Nou Testament: evang eli de Joa n I Apocalipsi

DIVENDRES (14 d'octubre - 1 de juny)
Antic Testament : literatura sapiencial
Nou Testame nt: cartes apostòliques

Viure en crístià
DIJOUS (del 13 d'octubre al 31 de maig)
Professors : Josep M. Ballarín , Josep Gil , Jesús Huguet , Joan
Llap is, Ramon M . Nogués , Ramon Sa la. Pere
Tena , Francesc Verg és I Tu set.

VESPRES (de 19,30 a 21)

-

Curs bàsic de Pastoral obrera
(en coHaborac i6 amb els del egats de Pastoral obrera de le s
diòcesi s ca tala nes i amb la Coordinadora de cristians en
el món obrer de la diòc esi de Barce lona) .

DIMARTS (B de novembre - 10 d'abril)
classe obrera i moviment obrer ;
cap a una pastoral d'evangelitzaci ó en medi obrer ;
la pas toral en el món obrer avui en tre nosaltres

-

Curs d'introducció a la Pastoral
DIJOUS (del 12 de gener al 12 d'abril)
Professors: Joa qu im Brustenga , M ateu Ter rats
Totosa us

Josep M .

Sessions vespertines i ocasionals
L'ESPERIT SANT, per Josep M. Ballarln (els dijous 10 de
novembre . 15 de desembre)
Se n'anI ran programant altres al ll arg del curs :
dema neu Informació a Sec retaria

Materials del CEP
DE LA REVISTA .. QUADERNS DE PASTORAL.
59. Entre el desencant i ,'esperança (103 pp., 150'- pte!.)
60. Taizé : un a Interpretació (6t pp., t50'- ptes.)
61. Damià Estela, testi moni d'excepció (Sl pp., 150' - ptes,)
62, Ass emblees a l'Esglési a catalana (104 pp., 150' - pte s.)
64-65. Vida de fe I presència en el món (14S pp., 250'- pta • .)
66. Pregar amb el poble ( lOS pp., 200'- ptes.)
67. Mossèn An toni Satlle (lOS pp., 200 '- pte•. )
69-70. Els Consell s pa.torals (146 PP .. 300' - ptes.)
71. Cris ti ans catalans al Tercer mÓn (117 pp., 300'- ptes .)
72. Pastoral del bataig (SO pp., 250'- ptas.)
73-74. Qüestion s sobre la parròquia (132 pp., 350 '- ptes.)
75·76. El se rvei de la caritat (130 PP.. 350' - pte•. )
77. Cardi)n i l'evangelització del món obrer (94 PP .. 300'- pte • .)
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