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MEDITACiÓ DE NADAL 

Remors de guerres a tocar del camp dels pastors, 
als afores de Betlem, i als peus del Líban i l'Hermon, 
mwllanyes bíbliques de neu i de cedres. Ja ni ens sor
prèn, de tan avesa ts que hi estem: aquelles terres han 
estat, de sempre, lloc d'ambicions i de topades entre 
els grans im peris d'orient -Assíria, Babilònia- i d'Oc
cident -Egipte, Grècia-. El príncep de la pau va es
collir, per néixer i per viure, un escenari de guerres. 
Per bé que aleshores, excepcionalment~ s'estenia la 
«pau romana», no va pas durar gaire. I avui novament 
l'orient i l'occident s'afronten amb la complicitat de 
reietons locals. Com abans. 
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Remors de guerres ell llocs de velles civilitzacions: 
I raq i I rall, també terres plenes de records bíblics, ba
Ilyades pel Tigris i l'EL/frates. 

Remors de guerres a la nostra vella Europa, partida 

en dues, que esdevé lloc d'acumulació d'armes m ortí
feres que fGl1 esfereïr. Terres de vella cristiandat, dèiem, 
d'an tiga civilit zació cris tiana. Primer van ser la Refor
ma i les guerres de religió. Després les dues guerres 
/11ulldials. Des prés els dos blocs que l'li tenen les fron
teres. Ara és l'armament nuclear. 

Nu cal comilluar. La «Realpolitik» f a difícil de mall

tenir l'esperança en l'lwme, en la raó, en el seny, en 
la «humanitas». Com si ens haguéssim begut l'enteni
m elll. Cristianament, sembla obrir-se un abisme entre 
la realitat inexorable i l'esperança que la te anuncia: 
«Tant va estimar Déu el món ... !» Quin món, S enyor? 

No, no costa de creure en el pecat; aquest m és aviat 
es fa palpable: Ull pecat coflectiL/, est ruct ural, gairebé 

Ull pecal de la " !aturalesa. que ens illfecta a tots. AI/ò 
que cosIa és de creure eH la salvació i en la vida. Sí, 
lli aspirem des del fOllS del nostre cor. Però és 110m és 
objecte d'esperança que, com més va, més sembla que 
s'allunyi del camp de l'experiència i del possibilism e 
realista. 

c"No ens quedarà, doncs, sinó ser uns somia-truites 
o bé espera r la salvació en Ull més enllà del temps i 
de l'espai, sense cap relació amb la nostra vida i la 
llOstra història de cada dia? c" Fins quan, Senyor, fareu 
tan difícil la nostra fe i la nostra esperança? 

No lli fa res: 11i que els homes continuen! matant
llOS, vindrà Nadal. [ ca/llaran els àngels -segons el 
relat de Lluc- el seu i 11Os1 re .. Glòria a Déu a dalt del 
cel i a la terra pau als hom es que estima el Senyoflt. 
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I l'escolra rem corn un anullci de pau i de salvació, 

que és capaç de renovar li fons el '10slre car i la 110S

Ira vida, per moll que s'acumuli el mal al nost re vol

lant i que nosalfres eHS h i sentirn submergits i com

promesos: «allí O" ha abundat el pecat, ha sobreabun
dat la gràcia». 

I l'escoltarem com una crida a l 'es perança i al com

ba/o No, pe,. al cris/ià el pacifisme /ampoc no és una 

ideologia còmoda que estalviï l es anàlisis, els afronta

l1lents ; les decisions doloroses i que permeti de lras
Iladar {Hl fO l11à t ;cament l ' ideal a la realitat , la utopia 
al lomba rll de la cantonada. Però la f e en la salvació i 
l'esperança en el seu acornpliment són un esperó a 

lluita r per f er realitat el Regne en la nostra vida. Com 

Jesús: amb mUl manera de f er i de comportar-llOS, amb 

uns vcllors que «no són d'aquest món». Amb la certesa 
que així es construeix la pau; per bé que, paradoxal

,.nent, lm pugui quedar agafat en l 'engranatge d 'odis i 

d'elTveges. També el Príncep de la Pau i l'Au/or de la 
Vida va ser tret de la ciutal , condemna t a mort i exe

cutat. Però és i r esta «causa de salvació eterna per a 
to ts el s qui cr eiem eH Ell». 
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QüESTIONS PASTORALS DIVERSES 

JOSEP M . TOTOSAUS 

Aquest nú,nero potser sorprendrà els nost res lectors per la se
va diversitat. A diferència del que havia estat norma, darrerament~ 
no ofe reix cap bloc im portant d'articles entorn. d'una qüestió, si
nó un aplec de qüestions diverses que p resenta un ventall ben am
pli. 

E. s el cas, efec tivament, que juntament amb la preparació de 
números que en podríem dir majoritàriament monogràfics, anà
vem d emanant articles soll s sobre qüestions Ïfnporlants que no 
volíem que quedessin per trac tar, encara que només fos amb un 
simple ar/icle. La nos/ra soflici/ud ha estat be" acollida i les res
postes han anat afluint, diverses, però seguides. I ens hem tro
bat amb un bon florilegi d 'articles. Es el que avui oferim als nos
tres Iee /ors. 

L'epígraf QVESTIONS és constituït per dos ar/icles d'una cer-
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ta extmsió. El primer -que destaquem a la coberta del número
és del P. Josep Rambla, un jesuïta ben conegut, que ha pres part 
a la darrera Congregació General. Ens parla d'una realitat de la 
nostra E sglésia que és prou important i significativa: «Al voltant 
de 1970 es produí, en form.a d'ona expansiva, un m.ovimerzt de re
ligioses dels convents i les cases grans dels centres urbans cap 
als barris». ¿Quines mo tivacions empenyien les religioses?, quines 
tensions han viscut?, quin balanç global podem es bossar-ne? 

«Projecte evangèlic i tensions de la realitat» és un document 
preparat per al Departamen t de Pastoral Rural del Centre d'Es
tudis Pastorals, format per un grup de capellans d'ambient rural 
de tot Catalunya. El tema general del curs 1982-1983 va ser la 
confrontació entre l'evangelització i la vida de la gen t dels pobles. 
Dint re del ritme normal de treball es va delnanar a Mn. Gaspar 
Mora una exposició , que és la que ara present em. Hom n'aprecia
rà la síntesi sobre els punts fonamemals del missatge evangèlic i 
la netedat amb què exposa algunes tensions que inevitablement 
es produeixen a l'llora d e tradu ir-lo a la pràctica. 

R em agrupat sota l'encapçalame/lt .. TESTIMONIS» un con junt 
d'articles més breus i que responen a experiències que ens s6n 
explicades des de dintre mateix. 

Mossèn Joan Ramon i Cinca - un capellà que fa de porter en 
un hospital- és el responsable ESMO (Encaminament sacerdotal 
en medi obrer) del bisbat de Barcelona. I ens presenta aquesta 
experiència que potser molts ignoren. 

Salvador Bacardil és un capellà jove ( tot just trepitja la tren
tena) que fa de vicari a la parròquia de Sta. Cecília de Barcelona, 
a més de col'labora r amb Mn. Jordi Piquer en la pàgina religiosa 
de «La Vangua rdia». Ell ens ha escrit una reflexió sobre la seva 
experiència d'l.m petit grup d e revis ió de vida entre capellans. 

En COlnpt es. d e parlar de l'atur, hi ha qui s'est ima m és fer co
ses -petites coses- amb aturats. Aquí teniu «Engrunes», d'Es
pluges de Llobregat. Ens ho explica Mn. Romà Fort,my, capellà 
en el treball, de la parròquia de St. Mateu d'aquella població. 

1 els gitanos? Arran d'una crònica que van! publicar al n. 75-
76, Cristóbal López, un salesià m embre de l'equip sacerdotal de 
Sl. Martí de Provençals, de Barcelona, ens va enviar unes ratlles. 
Més qu e no pas publicar unes punt ualit zacions, vam. creure que 
els nostres lectors agrairien un text com ara aquest que ens ha 
fet i que titula «Pressupostos d'una pastoral entre gitanos». 

Aturats, gitanos ... Però els grups socials que -situant-nos nos
altres al bell mig del pastís- qualifiquem de «marginats» no s'a-
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caben pas aquÍ, ni de bon tros. Pere Cornel/es, director d 'OBINSO, 

WlO inst itució especialit zada, eus parla dels delinqüents i els dro
gaaddidcles. 

Finalment, Ires llambregades sobre la catequesi d'infants. Pri
mer a Ma/aró, la capi/al del Maresm e, que avial arribarà als 
100.000 habitants i que té una forta tradició cateq uètica. Mossèt1 
Josep Colomer, que fa lllla col/a d'anys que hi treballa, ens en 
presenta l'itinerari fin s a arribar a la «catequesi familiar» d'avui. 

Després, la Garriga, LI/la vila de 8.400 habitanls, al cosIa I del 
riu Congost. Mossèt1 VicIar Malluel Fuelllemil/a, que n'és el rec
Ior, parlim de la s ililació de la calequesi d'infanls el curs 1982-1983 
ens ofereix lola Ll/1a reflexió. 

Canvi de decoral: ulla parròquia de Badalor"" de 40.000 habi
tants, amb una gran majoria de fami/ie s immigrades, una pràctica 
religiosa dominical molt baixa (del 2 al 3% ) i llita administració 
massiva de sagrame,tfs (702 baptismes, 275 matrimonis, 761 prime
res comunions l'any 1982). ¿Situació excepcional i HO representati
va? No pas tant com això.' Mossèn Joaquim BrtlSlel1ga, que a més 
de rector de la parròquia és arxiprest de Badalona, ens explica 
què fan i com s'ho mira. 

Ja pots veure, benvolgut lector, que el ventall és ampli. Afegeix
hi la secció «4 VENTS. i hal/ràs fel el 10mb d'aql/esl número que 
tens a les mQ1ts. 

6 



RELIGIOSES ALS BARRIS. 

REALITAT, CRISI I ESPERANÇA 

JOSE M. RAMBLA 

Les motivacions : pobresa, e vangeli tzació, comunitat 

Al voltant de) 1970 es produí, en forma d'ona ex pa ns iva, un mo
vi ment de re ligioses des dels convents i les cases gra ns dels centres 
u rbans cap a ls barris.1 Aquest canvi, pel fe rvor i la novetat, recor
dava l 'impuls entus ias ta i potent que portà una abundosa munió de 
c ristians vers ci desert a les darreries de l segle J I [ i d urant el IV. 

Què movia les religioses en aquest canvi tan generós i iHusiona t cap 
a ls ban"is? Tres mots elementals poden resumir el que hi havia a l 
desso ta d'aquest procés : pobresa. evangelització, comunital. Tres 
paraules, tres motius que es trenaven , 'un amb )'altre i que, segons 
la gran varie ta t de persones i s ituacions, s 'articulaven de fo rmes 
d is tintes . 

• L'escàndol dels grans edificis! . Aquest crit de protesta es va 
sentir sovint. Crit s implificador, tant si s'entén com a judici de les 
cases re ligioses més clàssiques, com s i es pre n per sín tesi del 
mòbil de les religioses q ue emigraven a ls barris. Tanm a teix, és ben 
cert que Ics cases grans incomodaven moltes religioses que cerca
ven una pobresa més real, més s ignificativa i més transparent. La 
solució semblava cla ra: cercar U ll tipus d 'es tatge més senzill (més 
normal: espa is més reduïts, m és prox imitat a la gen t. amb ient més 
pobre ... ), un esti l de vida modest i semblant al del veïna t (prescin
d ir de pe rsones a l servei de la comunita t, viure d 'un treball remu
nera t com c i de la gent corrent, acondicionament hum il de la 
casa ... ), u n r itme de despeses exigent i d'acord amb un pressu post 
moderat, e tc . 

Junta ment amb la pobresa, i també com u na fo r ma de viure-

1. Aquest ar ticle se centra en les pe tites comunita ts de ba r ris, to t 
i que moltes de les constatacions i idees q ue s'exposen tal bé són apli
cables a a Ures tipus de pe tites comunitats. Semblantmen t, només con
s iderem les comunita ts de religioses, per bé que molt del q ue aquí es 
diu també és vàlid per a les de religiosos , que certamen t 6n menys 
nombroses. 
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la, es produ'ia un gir cap als pobres. (Encara no es parlava tan 
clarament d'opció pels pobres.) Es tractava d'un dinamisme evan
gelitzador, perquè els pobres es trobaven lluny de l'Església a causa 
de la incomprensió i el distanciament de part dels mateixos cris
tians. Calia, doncs, anar-hi, portats d'un esperit mjssioner. Però, 
a més d 'aquest aspecte expansiu i apostòlic, hi havia en el moviment 
de les religioses cap als barris un ca ire evangelitzador, en el sentit 
més etimològic i autèntic del mot: portar la bona nova a aquells 
que ordinàriament només en reben de triste i dolentes, seguint 
Jesús, que va ser dut per l'Esperit a anunciar un missatge joiós als 
pobres i que ens deixà aquest anunci com a signe de la vinguda del 
Regne de Déu. A més, aquelles dones volien anunciar la bO/ta notícia 
com ho féu Jesús, sobretot amb obres: compart ir la pobresa dels 
pobres , participar en el seu gènere de treball senzill i manual, lluitar 
solidàriament pels seus drets, coHaborar en accions més estric ta
ment eclesials (parròquies. moviments apostòlics, comunitats de 
base, etc.) . 

Final ment, la renovació comun itària. Les grans comunitats resul
taven massa impersonals, basades en una organi tzació i un ordre 
fred més que no pas en la relació i la responsabilitat compartida. 
En les comunitats petites de barris és on es va fer sentir de manera 
més forta i clara un clam que també ressonava en altres petites 
comunitats de nou encuny. (No tota la renovació comunitària es va 
intentar i es va fer als barris!) En aquests nous models de vida 
comunitària se cercava: 

- uncs relacions personals més primàries , «cara a cara »; 
- una responsabilitat compartida per tots els membres del grup 

(amb la consegüent rela tivització del paper de la «responsable., que 
sovint desapareixia del tot); 

- una forma de pobresa ensems més personal i comunitària 
(viure del propi treball , aportar els sous a la bossa comuna, admi
nistrar el diner més responsablement, compartir els ingressos no 
solament amb les altres cases de la Congregació o les finalitats de 
l'adminis tració central, s inó també amb la gent necessitada del 
barri, etc.); 

- una pregària no solament en comú, sinó comunitària: acomo
dada al ritme de la vida de la comunitat (horaris, estructura, te
mes ... ), on es compartissin els esdeveniments, les actituds, les vi
sions diferents de la realitat... L'eucaristia, celebrada a casa or
dinàriament amb un ritme setmanal, com a veritable centre d'una 
vida plena d 'activita t i de situacions personals d 'apostolat molt 
variades; 

- l'heterogeneïtat del grup: edats, tarannàs i activitats diferents 
formen part de l'es til d'aquestes pe tites comunitats. Això és font 
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d'enriquiment recíproc mol l gran, però a la vegada una exigència 
de maduresa i de flexibilitat. 

Amb tol i a ixò, les pe tites comuni ta ts de barris ha n esta t que)· 
com més que canvis d 'alguns aspectes de la vida religiosa. En una 
línia de fidelitat creadora, han estat un canvi profund de vida i d'e· 
vangelització. D'ací que la vida religiosa en el seu conjunt ha restat 
també afectada: una relació més immediata i na tura l amb l'entorn 
humà, una forma de vestir que no separa de la gent, una pregària 
més arrelada en la marxa de la vida, un celibat viscut en la gran 
intens itat de re lacions àd huc amb persones de l'altre sexe, una vida 
inte r ior nodrida de la reali tat quotidiana ben concreta, una expe
riència d e Déu no limitada a la cape lla i la pregària, s inó estimulada 
pel t reba ll , per la problemàtica social i política i les opcions apos
tòliques, etc. Tot plegat, la fidelitat a l carisma original, que ordinà
riament ha motiva t e l sa lt als ba rris , ha esdevingu t una fide li tat 
d in àm ica tota plena de vida i de creativ ita t. 

Tensions i conflictes interns 

No és gens estrany que un canvi de tanta p rofundita t hagi estat 
fon t de tensions i fins i to t de conflic tes i de defeccions. 

D'an tuvi ca l des tacar que h i ha hagut tens ions i conflictes moti
vats per la forma d'iniciar les experiències. (Una paraula màgica, 
i po tser ma las truga, que encobria conceptes i intencions ben dife
rents: des d'una autorització de les petites comunita ts plena de 
ma lfiança fin s a la irresponsabilitat del «vejam què passa» .) Analit
zem aJgunes d'aquestes fa lles que rauen en la mateixa vida interna 
de la petita comun ita t de barri. 

1. La simple tolerància. Fruit d 'una decisió sense conve nc iment 
o potser forçada per un debat enduri t, a lgunes petites comu nitats 
de barris han començat )a seva vida en estat d'orfenesa. A canse· 
qüèneia d'això, la vida d'aquests grups ha patit d'una banda un 
procés d e desvinculació i desafecció envers la pròpia Congregació 
(superiores, ins titucions, projectes, assemblees ... ) i, d'altra banda, 
un cert desarrelament i manca d'inspiració i d 'acompanyament per 
a emprendre el ca mí llarg i exigent d'adaptació i renovació religiosa. 

2. A vegades una petita comunitat ha esdevingut el «salvavi
des » de persones que passaven problem es psicològics o de vida reti· 
giosa i vocació. l , na turalment, lloa petita comunitat de barri no ha 
servit per a allò que no ha de servir : arranjar problemes personals . 
E l curs dels dies i dels mesos ha fet aflorar més fortament e ls 
problemes i pot ser n'ha fet aparèixer de nous, perquè un grup pe tit 
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també té un joc limitat de possibilitats per a absorbir problemes 
i conflictes personals. 

3. També ha passat més d'un cop que algunes religioses han 
fet un pas ple de bona fe i generositat, però també amb certa in· 
consciència. Una comunitat petita de barri, atesa la qualitat de vida 
religiosa que es vol fomentar, comporta un cúmul d'exigències per
sonals i comunitàries ben fortes: cauen molts bastiments (normes, 
controls, costums ... ) que abans sostenien la vida comuna; la vida 
interior, per bé que té un aliment i unes exigències més grans, es 
troba privada dels estímuls ex teriors d 'un conven t; la pràctica dels 
vots religiosos i d'altres compromisos és més personal i flexible, 
però po tser més dura ... D'ací que sovint la vida de la religiosa que 
ha in iciat el nou camí topa amb un munt de dificultats insospi tades, 
que o bé l'han ajudat a fer un salt ca p endavant, o bé l'han ensor· 
rat en un procés de cansament i desencís que ha desembocat en un 
final d'inèrcia i d 'abandó o de nostàlgia i de retrocés. 

4. Aquests problemes mostren com sovi nt ha faltat "'Ja prepa· 
raci6 convenient per a fer el pas vers una comunitat de barri. 
Aques ta improvisació s'ha manifestat en la manca d'un projecte 
religiós·evangelitzador clar, en la poca selecció dc les persones aptes 
per a endegar-lo, en la manca de concreció de l'estil de vida comu
nitària del grup (pobresa, ritmes de pregària, reunions comun ità
ries, exercici de la corresponsabil itat i funció de la responsable, 
relacions amb la resta de la Congregació, etc.), en l'absència d'un 
acompanyament confiat i encoratjador per part del govern de l'Ins
titu t, etc. Una comunitat petita de barri endegada amb aquesta im
preparació és un focus de neguits i d'insatisfaccions i, quan la situa
ció no es reprèn a temps, arriba l'ensorrament. 

5. La ingenuïtat respecte dels barris és un altre aspecte del 
pecat original de força comunitats peti tes. Els barris han estat un 
miratge per a molts. Anar a un barri és freqüentment anar a terra 
estrangera (si és que per a un cristià moure's extramurs de l'Esglé
sia pot ser terra es trangera). L'ambient d'un barri és tot sovint 
acristià o postcristià. Anar a un barri vol dir, doncs, viure i treballar 
en un entorn on la vida de l'Església interessa ben poc. I, si de cas 
arriba a interessar, es tracta d'una altra Església ... El xoc per a mol
tes religioses, tot i que arriben carregades de generosita t i de desigs 
d'encarnació, és fort, encara que s'accepti la situació amb e l cap 
i amb una voluntat exccHcnt. De fet, la situació sobta i provoca un 
sacsejament profund. Potser la ingenuïtat inicial és inevitable, per
què hi ha coses que, fin s que hom no s 'hi troba, no s'acaben d'en
tendre. Però aquesta ingenuïtat té un límit, altrament el xoc aboca 
a situacions irreparables . 
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Tensions externes 

Passem , però, a veur e les tensions que tenen un caràcter més 
extern, és a dir, que no neixen de la ma teixa vida interna de la 
comunitat pe tita. Tensions que no són necessà riame nt negatives, 
sinó s ituacions que requereixen una vigilància i un esforç especials 
a fi de viure-les pos itivament. Quan s 'aconsegueix superar-les bé, 
són font d'enriquiment religiós, comunitari i apostòlic. 

I. Tensió entre vida comunitària i apostolat. En l 'esquema 
comunitari clàssic, la vida de comunitat tenia una consistència 
pròpia i autònoma. L'organització de la vida del conven t era gai rebé 
intocable i l'apostolat s'acomodava bàsicament a l ritme comunitari 
(el qual - també s'ha de dir- es configurava en re lació a una acti
vitat apostòl ica, generalment molt organitzada i previsible). Ara, 
una comuni tat petita en un barri es troba assetjada fàcilment pe r 
compromisos apostòlics no programats del tot des de la comunitat 
i sovint plens d 'imprevis tos. A més, en moltes comunita ts, a ltra· 
ment a l que passava i passa en molts conven ts, hi ha diversitat 
d'engatjamen ts apostòlics. Cosa que fa més delicat l'equilibri entre 
Ics exigències de la vida interna de la comunita t i les de l'apostola t. 

2. Pluriperlinença comunilària. La diversitat de tasques aposo 
tòliques dels membres d 'una pe tita comun ita t en grups i ambients 
ben diferents va creant una gamma à mpUa de pertinences comuni· 
tàries. Cada membre de la comunitat té una certa vinculació a un 
o més grups (parròqUIa, moviment apostòlic, servei comunitari, 
ctc.), llevat de la comuni tat p ròpiament re ligiosa . L'harmonització 
d'aquests diversos lligams, donant priori tat a la comunitat religiosa, 
i la regulació de la vida d'aquesta comunita t d'acord amb les varia· 
des satisfaccions i exigències que creen aquells vinc1es comunita ris 
són una a ltra font de tensió. Hi ha qui descansa fora de casa i no 
necessita ga ire esbarjo comunitar i; hi ha qu i demana a la comu
nitat major exigència personal perquè no té cap grup que l'estimuli ; 
una religiosa voldria que se simpli fiquess in e ls resos perquè ja té 
un bon ritme de pregària en el seu grup d'oració, etc. 

3. Inculturació i universalitat. Tota Congregació religiosa apos· 
tòlica té un ca ràcter unive rsal. Almenys ningú no forma part exclu
s ivament d'una sola pe tita comunita t. Amb tot, una petita comunitat 
de barri porta naturalment a una inserció profunda en el medi, 
a una incullu ració en la m enta litat i e ls valors prop is de l'ambient, 
a un compromís apostòlic m o1t persona l en re lació a altres perscr 
nes i grups ... D'ad una a ltra tensió: d'una banda, la radicació ne
cessària en una com unitat i un apostolat de barri i, de l 'altra, la 
disponibilitat necessària per a un servei més uni versa l (altres pro-
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jectes de la Congregació, conveniència d'un trasllat a un altre lloc 
de treball , supressió de la petita comunitat en bé d'un servei més 
urgent .. . ). No és pas una tensió insuperable, però, a fi de superar
Ia posi tivament, cal diàleg, obertura d'esperit, di sponibilitat gene· 
rosa, etc., tant per part dels membres de la petita comun itat com 
per part de les superiores. 

4. Institut religiós i poble. La religiosa viu un carisma amb el 
qual s'ha sentit identificada i que ha d'inspirar de forma viva i 
[Iexible la vida dels membres de la Congregació i les línies orienta· 
dares d'aquesta mate ixa Congregació. Però un carisma religiós, com 
l'Església mateixa, no es desenrotlla al marge de la societat. L'Es
glésia i la vida religiosa ofereixen uns serveis al món, però també 
en reben molt. Església i rcJi gio~os es donen i en sems es trans· 
formen en contacte amb l'entorn social. El poble ensenya molt a ls 
religiosos que s'hi atansen amb esperit receptiu. Més encara, gaire· 
bé de manera natural, e ls transforma. Amb tot i això, aquest procés 
no es fa sense dificultats: s'han de deixar hàbits adquirits j esti· 
mats que no són pas essencials; cal refer concepcions de la vida 
religiosa (pobresa, apostolat, vida afecliva celibatària, sol idaritat, 
etc.); s'ha de conjuminar el procés de la petita comunitat amb els 
de l'Institut (tot sovint ben diferents), etc_ 

5. Identitat de la pròpia Congregaci6 i relaci6 amb religioses 
d'altres Inst itut s. Si les petites comunitats no tenen murs de 
separació amb la gent del barri, menys encara amb les a ltres reli
gioses. Aquesta falta de separació, juntament amb el ret que Ics 
religioses es troben enmig d'un ambient relativament nou com és 
el d'un barri, afavoreix la intercomunicació entre les religioses de 
distints Instituts: trobades d'amistat, pregària en comú, coHabora· 
ció fraterna, participació en equips pastorals, etc. La proximita~ 
i la relació profunda fa veure els aspectes comuns i fins i tot apropa 
o anivella moltes característiques de cada estil religiós. ¿ Es diCu· 
minen e ls carismes? No, certament, però es relativitzen molts cos· 
tums i formes de viure i de treballar. A vegades cos ta descobrir la 
identitat i el carisma propis, però aquesta mateixa dificultat ben 
acollida es converteix en un estímul per a l'estudi de la pròpia 
Congregació i l'aprofundiment personal més gran del carisma. 

6. Vida religiosa i comunitat eclesia l. Naturalment, la vida 
religiosa és eclesial. Els barris, però, submergeixen les religioses de 
forma particularment intensa i djrecta en la vida de l'Església: par· 
ròquies, comunitats de base, moviment s apostò lics ... D'ací que el 
pes de la vida concreta de ¡'Església en les religioses és ara més 
fort. La re ligiosa se sent, de manera molt més intensa que abans, 
primer cristiana que monja. Els models i els mòbils congregacio· 
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nai s que abans estimulaven la seva vida crist iana i religiosa conti~ 
nuen tenint tot el seu vigor, però ara tam bé és guiada per la inspi· 
ració que li ve d'estils, persones i idees que neixen i creixen en 
l'àmbit de la comunitat crist iana sense qualificatius. A vegades es 
viurà aquest canvi, la pèrdua de pes que tenia la vida de la Congre
gació, com a amenaça i inseguretat. Potse r, si es cau en simplifica
cions fàcils -«el que ca l és ser cristià!»-, la desafecció envers el 
prop i I nstitut pot créixer ... Però també aque ta tensió, ben viscuda, 
és font de renovació: resituació real de la vida rel igiosa en e l s i 
de la vida de l'Església, sentit de comunió, reconeixement humil 
del valor i la complemen tarie tat dels altres carismes, etc. 

7. Missió de la Congregació i pastoral de cOlljl/n/. Les petites 
comunitats religioses de barr is volen realitzar un servei eclesia l als 
homes, però d'acord amb la missió pròpia de la Congregació, que no 
és solament un estil de vida personal, s inó un carisma apostòlic. 
T, tanmateix, han de treballar inserides dins una pas toral de conjunt 
diocesana que n i ha nascut d'una Congregació religiosa, i encara 
menys pot ser e l reflex de tots els carismes religiosos junts. Cercar 
una complementarie tat enriquidora entre l'aportació carismàtica de 
la Congregació i les necess itats manifestades per una pastoral de 
conjunt, constitue ix un altre camp on han de cont inuar avançant 
les petites comunitats de barris, partint d'un llarg camí ja recor
regut. 

8. Apostolat; promoció hwnana. Que e ls re ligiosos es dedi
q u in a promoure una vida més humana no és pas cosa recent. :es 
una de les tasques més tradicionals: cura de mala lts, ensenyament 
dels pobres, foment de la cultura, ajuda als marginats, acolliment 
d'orfes i d'ancians, obres d'assistència social a barris i pobles, e tc. 
Les pelites comun itats, en aquesta Un ia de la promoció humana, es 
trobe n, però, abocades a situacions noves: treball fora d'institu~ 
cions pròpies de la Congregació (a vegades, fora d'institucions d'Es
glés ia, com és ara: escoles públiques, fàbriqu es, ajuntaments, treball 
a Ics lla rs , e tc.), llu.ita en defensa de tota mena de dre ts humans, 
implicacions sòcio-politiques en la forma d'entendre el compromís 
i en la praxi concreta, participació eventual en entitats ciutadanes 
o po lítiques (associacions de veïns, col·lecti us profess io nals, si ndi· 
cats , etc.). To t a ixò porta a una convers ió de la men ta litat des de 
concepcions més exclusivament eclesials i fins i tot espiritualistes 
a la integració de les d imensions més profanes en la forma d 'enten
dre i prac ticar l'evangelització. 

9. Vida religiosa i secularit zació. De la secu.l ari tzaci6, se'n 
parlava molt fa uns quinze anys. L'interès per aquest fenomen ha 
davallat. S 'han polit posicions: «no hi ha tanta seculari tzació com 
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alguns ens volen fer creure»; «a més, sempre n'hi ha hagut, de secu· 
lari tzació»; «la secularització és un mite inventat» ... Sigui com 
s igui, la secularització, entesa com a feno men sociològic i cu ltural 
(i no pas com a negació de Déu i de l'ordre transcendent) i com 
a fet molt estès, és innegable. Les petites comunitats de barris en 
són testimonis ben vius : la vida dels barris es desenrotlla i avança 
sense gaire referència a Déu, ni a l'Església ni a les realitats de 
l'ordre de la fe . D'altra banda, com vèiem abans, la vida religiosa 
apostòlica ha d'incorporar moltes formes de veure les coses, moltes 
maneres d'acció i molts es tils de vida que provenen del camp cívic 
no necessàriament cristià. Aquesta realitat por ta vers un procés 
legítim de secularització de la vida religiosa que no l'ha de buidar 
de con tingut sinó que l'ha de descarregar de carcasses transitòries, 
li ha d'exigir un apro fundiment de la pròpia fe i el propi carisma 
al si de les noves formes culturals i l'ha d'ajudar a traduir el 
missatge evangelitzador al llenguatge del món on s'nan inserit les 
noves comunitats. Tasca tensa, llarga i dura, però necessària per 
a l'evangelització d'un mÓn tan distant de l'atmosfera ecles iàstica 
i petit·burgesa que domina sovint l'Església i la vida religiosa. 

Valorac ió 

La caminada feta per les petites comunitats de barri ha estat 
llarga i generosa: molts grups creats de nou, molta entrega, grans 
serveis apostò lics, canvis de costums i d'estils de vida, transforma· 
ció de mentalitats, renovació de l'espiritualitat i de la vida interior, 
redescobriment de la pregària i de noves formes d'oració, solidari· 
tat efectiva amb les classes popu lars, pràctica d'una pobresa molt 
real, compartició amb els més necessitats de l'entorn, inserció en 
el món del treball .. . Amb tot, en acabar aquesta lla rga marxa, a 
qu in punt es troben actualment les petites comunitats de religioses 
a barris? 

A primer cop d'ull es podria dir que a les petites comunitats de 
barris, com a ('Església, també e ls ha arribat l'hivern. Sense estiu 
ni tardor, potser. Moltes comunitats han desaparegut: unes per 
evolució, altres per necessitat de concentrar o desplaçar els pocs 
recursos humans dels Instituts religiosos ... La font que les alimen
tava s'ha assecat: hi ha poques religioses que desitgin fer el pas, 
hi ha Congregacions que es resisteixen a autoritzar aquestes comu
nitats, les generacions joves són pràcticament inexistents (i, gene· 
ralment, no són encoratjades a fer passos d'aquesta mena) . Amb 
tot, hi ha encara moltes comunitats petites escampades pels nos-
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tres barris que treballen amb serenor d 'esperi t, amb en trega des
interessada i amb sentit religiós i apostòlic molt profund. Aquestes 
comunitats, juntament amb altres d'arreu del món , han fet sentir e l 
seu alè renovador a l'Esglés ia i a la vida re ligiosa. 

Què en queda, doncs, de tota l 'empenta renovadora de les comu
nitats petites de religioses a barris? La inspiració que en surt i que 
encara p erdura és, primer de tot , un missatge d'evangelit zació que 
ens recorda com l'horitzó vers el qual s'orienta l'acció de l'Església 
es troba més enllà del cercle eclesial i ens invita a sortir de les 
nostres fronteres, a la incul turació en el món dels oprimits de la 
socie tat, al compromís generós, a la creativitat i al risc apostòlic , 
a traspassar l'àmb it dels in teressos intraeclesials ... ~s també un 
missatge comunitari: formes més humanes de vida comunitària, 
relacions personals més directes, corresponsabilitat en tots els as
pectes de la vida del gmp, integració en la vida del eïnat. .. ~s 
finalment un alè profètic que ha desvetllat la consciència de molts 
]nst ituts relig iosos com a element crític i interpeHador i ha cons
tilUït un signe ben visible d'una vida religiosa aten ta a la crida 
sempre nova de Déu enmig del món i de la història. A conseqüència 
d'això, les petites comunitats de barri han ultrapassat e l camp d'un 
projecte particular i han incidit en la mateixa concepció i renovació 
de la vida religiosa, que ha de respondre a les exigències de la socie
tat actual. I és en relació a les exigències d'aquesta socie tat, parti
cularment marcada per l'egoisme i la injustícia (que són negació 
pràctica d'un Déu Pare de tots!), que l 'intent de les petites comu
nitats (que a alguns sembla excessiu i agosarat) resta encara massa 
curt i, sobreto t, massa escàs. Però, certament, les pelites comuni· 
tats de barri han fet una aportació força valuosa i el seu missatge. 
ple de vitalitat i de coratge, és gra de mostassa sembrat en un 
camp immens . Perquè la paràbola s'acompleixi plenament, caldrà 
donar un suport ben decidit a aquesta forma de viure la vida reli
giosa i convindrà continuar avançant pel carni començat amb fe 
iHusionada i lúcida i amb esperança 3 prova de tota mena d'esculls 
i desencisos. 
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PROJECTE EVANGÈLIC 

I TENSIONS DE LA REALITAT 

GASPAR MORA 

Amb les reflexions que segueixen pretenc formu lar alguns 
punts importants pel que fa la vida evangè lica i la tasca pas· 
tora \. I miraré de fer-les després de l'experiència cristiana i ecle
s ial, no abans; és a dir , no vull fer una exposic ió neutra sinó tenir 
en compte els conflictes i les tens ions experimentades en ci des
enrotllame.nt de la vida cristiana i d e la missió pastoral. 

No cal dir que aquests punts tenen e l to d'una conversa amb 
persones que han fet molt de prop aquestes experiè ncies i que 
poden dir-hi tant o més que jo mateix; i d 'aq uí , la consciència 
clara de les pròpies limitacions. i àdhuc una certa petició de 
perdó ... 

Aquestes notes tencn dues parts: en primer lloc hi ha una for
mulació més global i pacífica del projecte evangèlic, i ve després 
el tractament d 'algunes qüestion s m és important s i conflicti ves. 

I. PUNTS FONAMENTALS DEl PROJECTE EVANGHIC 

1. El cen tre i punt de partença de tot el mis teri cristi à és, 
sens dubte, Jesucrist. No exactament la seva paraula o la seva 
vida, ni tan sols ¡'esdeveniment de la seva mort i resurrecció; 
sinó Ell mateix: el mi ste ri de la seva Persona, a la llum del qual 
pot ser entès el sentil de la seva vida, mort i resurrecció. En 
E ll es revela el Déu veritabl e, i Ell és la rea litzac ió de l'Home. 

tS en aquest contex t que obrim l'Eva ngeli ; no com un llibre 
sagrat, sinó com a aproximació in spirada al veritable nucli del 
cristianisme: el misteri empre inabastable de Jesús. 

2. L/última raó de ser de Jesús és Déu Pare . Jesús el coneix 
de manera comprehensiva i se li entrega amb pl ena fidelitat, com 
a Fill . Jesús coneix Déu i el revela alhora com a Persona que 
estima infinitament i com a Valor Absolut de la Vida i de l 'Amor, 
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que, com a tal, crida constantment l'home a Ell mateix, una crida 
a la qua l l'home respon positivament o negativament. 

3. L'acolliment de la crida significa fer de Déu l'Absolut propi i 
comporta una doble tensió, en la qual es realitza. Per tina banda, 
la tensió amor-llibertat: amor a tot , en la mesura que l'home mG-
deia el seu jo segons l'Absolut de l'Amor; i al mate ix temps alli
berament cordial de tot , en la mesura que res del que és caduc 
no pot donar a l'home la plen itud que cerca incansablement, 

Per a llra banda, la tensió mort-vida. L'amor i la llibertat com
porten sens dubte el buidamen t d'un mateix i la pèrdua de tot 
fins la pèrdua d'un mateix en la mo rt ; en aquesta pèrdua, però, 
viscuda com a entrega, Jesús anuncia ]a consecució de la vida 
veri tablement humana, en Déu. 

4. Aqu í arrela la concepció cristiana de la salvació de l'home, 
en tenent aquest com la difíc il tensió entre naturalesa i llibertat. 
A l'home-naturalesa, abocat a la degradació i a la mort, i sempre 
a la recerCa de la seguretat, Jesú li anuncia la consecució, en 
Déu, de la vida . A l'home-ll ibertat, que tendeix indefect ib lement 
a la plenitud, Jesús li revela e l camí de t'amor com a camí de ra 
veritable plenitud humana, fet en Déu i que tendeix a Déu, Abso
lut de l'Amor. 

Aquests dos processos es t.roben en l'última experiència de ja 
mort-resurrecció. :'='s a dir, la revelació cri stiana posa l'accent en 
la salvació de l'home com a salvació del seu jo lliure i Intim, 
en la mesw"a que estima i perd totes les coses i a si mateix fins 
a la mort, i pròpiament en aquesta pèrdua, punt final del procés 
de la «natura lesa», troba la possibil itat de la unió to tal amb Déu 
del seu jo lli ure. La resurrecció no és, doncs, fonamentalmcnt la rc
cuperació d'un cos immortal, sinó la plena comunió del jo lliure 
amb ci Déu dc l'A:nar, en un amor ple i després de tot; només 
en un segon moment, es pot entendre Ja resurrecció del cos com 
a transparència de la plenitud i.nterior, veritable lloc de la salva
ció. 

5. L'anunci de la salvació en Déu no és la crid a a una vida 
«sobre-humana., ni està dirigit a uns quants privi legiats. J:.s ]'a
nunci de la vida vcritablement humana, l'única digna de l'home, 
la qual consisteix en la veritable relació de l'home amb totes les 
coses i amb ell mateix. Déu no és, per al cristian isme, l'enemic 
de l'home ni l'a tracció a una vida a-humana, s inó. pròpiament, 
la possibilitat de l'home en Ell. 

Per altra banda, l'anunci de la salvació comporta una tensió. 
Hi ha la revelació del m.isteri de crida-resposta viscut per tot 
home, a tot arreu, en la seva vida real. Hi ha també la promoció 
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de l'adequada vivència del mis teri, de la resposta adient a la 
crida de Déu a E ll mateix. 

6. Una de les tens ions constitu tives de l'home segons e l mis
satge cristià és la tens ió escatològica. Aquesta no consisteix exac· 
tament en la tensió cntre el present terrenal i el futur celes tia l, 
s inó en la tensió entre la realitat, mediocre i sempre inhumana, 
i l 'Absolut de Déu que constitueix la veritable rca lització de l'ho
m.e . Aques ta tensió serà , doncs, sempre, un fe t en la vida humana. 
Només en e l moment de la mOrL-resurrecció definit iva es realit
zarà la definitiva ple nitud. 

Per aquesta raó, en ]a tensió escatològica, et missatge crist ià 
posa l'accent en la realitat present, en l'amor-ll ibertat de cada 
moment, únic lloc en el qual es juga la tensió amb Déu i la mort
resurrecció consta nt, definitòr ies de l'home salvat. A la llum dc 
la importància del p resent viscut, el c ristia nisme entén e l caràc
ter defin itiu de l'últim «present», la mort. En aquell últim «pre
sent» serà consagrada la tensió definitòria de lota la vida de 
l'home, que aquest ha anat vivint durant tota la seva vida. 

7. El missatge cristià comporta la promoció de noves vides 
i noves relacions humanes, viscudes en i segons l'Esperit evangè
lic. Això consis te ix en la constitució de comunitats humanes no\'es, 
les comunitats cris tia nes, definides per l'entrega a l'Esperit de 
J esucrist, i la promoció de l'esperit evangèlic vi scut i entès com 
la veritable recuperació de l'home. Això comporta una nova ten
s ió entre l 'Església com a mare-mediadora de l'Esperit i com a 
comunitat sempre lluny de la vivència d 'aquest mateix Esperit. 
I al mateix temps la tensió entre l 'esperi t evangèlic que les co
munitats cristianes volen viure, i la realització d'aquest ma teix 
esperit, potser marcada però real, més enllà de l a mateixa comu
nitat cristiana. 

Il . TENSIONS SOBRE L'OBJECTIU DE LA TASCA PASTORAL 

Ja he anat accentuant les tensions que defineixen la vis ió cris
tiana de l'home, de l'Esglés ia i del mateix Déu. Aquestcs tensions 
va n apareixent, a vegades de m anera molt dolorosa, en la vida 
real cris tiana i en la tasca pastoral. Ara n'explicitaré algunes de 
més importants. Naturalment massa fill de la meva pròpia exper iè n
cia, formularé a lgunes qüestions potser genèriq ues, obli dant les 
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p!"òpics de la Pas toral rural; miraré de fer·me'n ressò , tanmate ix, 
en la mesura dels melis coneixements. 

En e l tema de la mi ssió pasto ral, la qüestió de l'objectiu és 
probablement la més important; objecti u, en e l seu sentit més 
ampli , és allò que s' inten ta en qualsevol tasca, per senzill a que 
s igui i realit znd~ a qualsevol nivel l , que ha de ser recuperat cons· 
tanlmen t com a correctiu de tota programació , i que no acaba de 
se r mai aconsegui t del tot. 

I ntentant-ne una desc ripc ió accep table, formula ria a ixí l'ob
jectiu de tota tasca pastoral c ris tiana: aconseguit· --o créixer en
una vida persona l i com unità ria en l'Esperit de Déu, seguin t Jesu
crist, pe r la fe, l'a mor i la llibertat, ara i eternamen t. 

En aq ucstes expressions hi ha imp líci tes ja un munt de ten· 
sions. 

1. Tensions sobre la fe 

Què vol dir exactament promoure la fe o ajudar e l seu apro
hmdiment, la seva personali tzació o la seva vivificació? 

La fe consisteix en la viva ad/lesió a Déu en Jesucrist. Això 
comporta, al mateix temps, l'ad hesió a una Persona i l'ad hesió 
a uns valors. La fe plena és la vivència conj unta d '«ambdues » 
adhesions; però entre e ll es hi ha, sens dubt e, tensió. La relació 
personal accen tua l'aspecte de comunicació, intimitat , confiança. 
diàleg; l'aspecte dc vivència d 'UllS valors - amor, 1libertat .. . -
accentua més aviat la reflexió, la fide litat viscuda , la conversió 
constant. Jo crec que en la possible tensió ca l accentuar més 
aviat e l segon aspecte (ct MI 21,28-32), però dins de la com unita t 
- i fora- les diverses sensibil itats accentuaran diversos aspectes. 

La fe viscuda, con fessada i celebrada. Potser més encara que 
l'an terior, aq ucsta tri ple dim ensió comporta veritables inquietuds. 
La fe viscuda accentua la vida portada rea lment segons l'Evangeli; 
la confessada posa en relleu t'ortodòxia, la fide litat al dogma i 
la Jerarquia; la celebrada subrat lla la importància de la reunió 
de la comu nitat, del signe sacramental. Jo crec que cal potenciar 
e l primer aspec te on realmen t es juga l'adhes ió a Jesucrist, 
entenent e ls a ltres a la seva llum, però hi haurà sensibilitats d.i
verses ; i, de fe t, pal ser que al voltant de les parròquies es mo
guin més aviat les altres dues sens ibilitats ... 
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2. Tensions sobre l'amor 

La tensió fe-alllor. Cal anotar la tensió evocada al paràgraf 
anterior entre la vida d'amor i llibertat segons l'Evangeli i la 
formulació de valors, misteris o adhesions personals . No cal dir 
que la plenitud consisteix en l'adequada valoració de cada aspec· 
te, però l'experiència ensenya que en un in dividu, i àdhuc en un 
grup, l 'equilibri és un impossible; hj haurà inevitablement accents, 
tots molt respectables. 

Què vol dir estima r. Per al cristianisme, «est imar» no és una 
expressió esotèrica, un simple sentimen t o un bon propòsit, sinó 
una manera de viure i relacionar-se amb els altres fe ta alhora 
d 'acolliment incondicional i d'acció eficaç pel seu bé. 

Es trac ta del treball pel bé de persones, de grups, de comu· 
nitats humanes . Què vol dir, a la pràctica, estimar cada persona, 
estimar e l poble, estimar la comarca, estimar Catalunya? La tasca 
pastoral s'ha d'entendre com la promoció de l'amor eficaç. ¿Vol 
dir això promocionar la pagesia, el poble, la coma rca? ¿Comporta 
promoure tot e l que aglut ina el poble, la relació amb els pobles 
veïns, el treball per evitar l'emigració, una de terminada actitud 
davant els immigra ts, etc.? 

La vida cristiana suposa opcions socials, polítiques. Per tan t . 
la tasca pastoral d'una manera o altra, també. 

Com sempre, les sensibilitats aniran per camins diferents. Hi 
ha qui Sc sent cridat a una tasca personal , altres més a promoció 
de grups, altres més a plantejaments estructurals, polítics. Insen
siblement, les comuni tats cristianes s'han anat inclinant últ ima
ment per Ics tasques personals-minoritàries; ¿suposa a ixò una 
certa deb ilitat, o la intuïc ió del lloc de la veritable eficàcia? 

3. Tensions sobre la llibertat 

Sembla clar que la llibertat és un valor evangèlic que ha de 
ser entès i promogut com a objectiu de la tasca pastoral de l'Es· 
glésia . També és clar que això no forma part de la nostra tradició 
eclesiàstica. l no pas perquè sí: de fet la dimensió d'ortodòxia i 
la dimensió litúrgica de la vida cristiana accentuen més aviat la 
dinàmica de l'obediència. 

La concepció cristiana de la llibertat suposa quelcom molt dife· 
rent d'una actitud de rebcHió; suposa maduresa personal, supera
ció d'esclavatges: per una banda, del pecat, i per l'altra, de la 
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llei. Això comporta obertura, diàleg, possibi li tat de revisió, abandó 
de dogmatismes, etc., coses dHícils a tots els nivells. A la pràctica, 
l 'Església està voltada de sensibi litats obedients més que no pas 
de sensibi litats lliures i dialogants. 

4. Tensions entre promoure i revelar 

A la llum del que he dit a la primera part, la missió evangelit
zadora es mou a dos nive lls: promoure l'esperi t evangèlic i reve· 
lar el misteri diví-humà que es j uga en lola vida i en to t el que 
hi ha veritablement posit iu, sigui on sigui , com a fruit de l'Esperit. 

Hem entès la nostra missió més aviat segons el primer nivell. 
Però l'Evangeli exigeix també el segon: revelar e l gran misteri de 
fide litat i de vida que moll s estan vivint i «felicitar·tos »; i, evi
dentment, entrar en relació amb tot el que hi hag i de positiu, 
també al defora de la comunitat cristiana. 

S. Tensions entre .tasca cristiana específica» 
i «tasques de suplència-

Aquest mateix plantejament ja respon a una accentuació dels 
aspectes confessionals, celebratius i ecclesials-estructurals conside
rats com a propi s i específics de la comunitat crist iana, mentre 
que es té com a tasques de sup/~P1cia tot ci que es refereix al tre
ball pos itiu, a l'acció concreta per al bé de la comunitat social i 
dels seus membres. Jo crec que el plan tejament ja és dolent i 
àdhuc suïcida; i que té a la base una teologia que torna a tancar 
l'Església i la comunitat cristiana a la sagristia i a l'organitzacló 
eclesial interna. 

El que és propi cristià és l'amor eficaç a ls homes en les seves 
necessitats reals. 1!s clar que això planteja s ituacions delicades 
perquè aquest treball es pot fer a partir de valoracions cr¡stia· 
nes explícites o a partir d'altres valoracions ; però aleshores cal 
saber assum ir e l sofriment i les tensions evangèl iques. Exactament 
no és cristià allò que és cristià explícit si nó allò que una vida 
està afirmant en el seu mateix contingut. Hi ha tensió entre la 
vida i la confessió explícita; però resoldre aquesta tensió a favor 
del que és confessional o celebra/iu l 'allunya altra vegada de l'E
vangeli. 

Això incideix, sens dubte, en la qüestió de la coHaboració i el 
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dià leg amb altres grups no cnstJ3ns. J:.s una coHaboració sovint 
dolorosa i un diàleg molt difícil; cal, però, no oblidar mai que, 
en una visió evangèlica de la vida. el que compta d'un home o 
d'un grup humà és el seu contingut real d'amor i llibertat, i a 
partir d 'aquí cal entendre tota experiència humana i ca l fonamen
tar tota coHaboració i tot diàleg. 

6. Tensions e ntre esperit evangèlic i Església 

A l'hora de definir l'objectiu úllim d'una tasca apostòlica, es 
pot formular així una última tensió: ¿Cal promoure l'esperit evan
gèli c o cal promoure l'Església? D'entrada ja es veu que la dis
juntiva és falsa, pròpia de laboratori teològic. Però d'una manera 
O altra és viscuda en la realitat. 

A la comunitat cristiana hi ha diversos accents. Hi ha qui 
accentua la promoció de l'esperit evangèlic, de la visió cristiana 
de la vida, el treball, la societat, bo i prescindit més o menys de 
les dimensions estructurals i entenent que és precisament la cons
tant recuperació de l'esperit evangèlic el que promou la veritable 
Església i li dóna agi litat i obertura. Hi ha qui accentua més la 
dimensió eclesial, i entén la tasca pastora l com la promoció de 
"Església en tan t que mediadora de ('Esperit , com a mare en el 
si de la qual hom es \'a amarant d'actitud evangèlica. 

Segons els pressupòsits ex posats anteriorment, crec més ade
quada la primera línia. Però l'equilibri perfecte és, a la pràctica. 
impossible i c.:'1 l tendir a corregir constantment les diverses sen
s ibili tats. Crec que, quasi per definició, a l voltant de ls ambients 
eclesials, hi giren les sens ibilit ats que accentuen més aviat ]a 
segona línia . 

III . TENSIONS SOBRE EL PUNT DE PARTENÇA 
DE LA TASCA PASTORAL 

Després d'analitzar algunes qüestions plan tejades per l'objec
tiu o punt d'arribada de la tasca pastora l, és molt convenient 
valorar el punt de partença, les actituds i les mentalitats pròpies 
d'avui, per veure què cal accentuar i quin canvi cal proposar-se. 
De les múltiples qüestions tractables reflexiono sobre una que 
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crec im portan t: el plurali sme «religiós,. en el qual vivim. 
Potser se'n fa una rnica de carica tura . Pe rò sernbla que, evitant 

les parcia lita ts, es pot di r q ue en la societat rnés tradiciona l h i 
havia una mentalita t rorça homogènia rnen t re ligiosa . A part ir d'a· 
q uí, Ja pas toral accen tuava a vcgades e ls s ignes religiosos (anar 
m és a m issa, resar més ... ), a ltres vegades posava l'accent sobre 
la vida cris ti ana real (ajudar e ls pobres, compli r e ls propi s deu
res ... ), i altres inten tava un equ ilibri de ls dos accen ts. 

Avui t robem més pl u ra lisme de mcnta li ta ts. Concreta men t, con
ti nua la menta li tat més avin I re ligiosa; segons c i que he exposat 
crec que ca l promou re la realit zació pràcti ca de la \ ida evangè
lica rea l com a últim sentit de la vida re ligiosa cris tiana. Cada 
vegada és més estc~a , pe r a lt ra banda, una mentalitat més secu
laritzada; també davant aquesta menta lita t cal potencia r l'ob
jec tiu evangèlic de l'aprofundiment de l'amor, la ll ibertat i la fe, 
i en l'últim ho ritzó, la vida i la persona de Jesucris t i el mi steri 
de Déu; integrada en aquest objec tiu , cal potenciar la di mens~6 

religiosa, la celebració comun ità ria i s imbòlica de la fc viva, no, 
però, com a úl ti m objectiu que mereixi tots els esforços. Cal reco
nèixer, dc tota manc ra, que a una mentalitat més secularitzada se 
li fa molt difíci l assumir tot ci món re ligiós dc confess ió-celebra
ció regula r i la vivència de Lo t el s imbolisme litúrgic; inevitable
ment se 'n queda a rara i sc'ls mira dc lluny, o. en to t cas, hi po
sa Ics seves exigències i segue ix el seu ri tme personal. 

Tot a ixò produeix realment un sofrimen t. Dc fe t , però, to ta 
tasca pastora l comporta un sofri mcnt. I parlan t evangèlicament, 
cI sofriment provoca t per una menta li tat poc religiosa, s i està 
oberta a ls valors evangèlics, és menys dolorós que e l causat per 
una men ta li ta t més re ligiosa , però re ticen t a aquests va lo l-s; i 
aquest sorri ment, l'hem nagut de pa ti r molt. Però nosalt res tenim 
masa càrrega o: re1igiosa,. i de «cris tian isme personalista ,., i encara 
ens resu lta més fe ix uc aquell primer sofr iment provinent de no 
aconsegu ir una normalitat religioso-1itúrgica en certs grups i per
sones sensib les a ls valors evangèlics . 

Crec que d 'aques t nou punt de partença, en sortirà, s i to t va 
bé, una nova Església ; amb les seves d ificulta ts, però no pas més in
fi del a l'Evangeli que la dels últims segles. H i ha, però , dos 
e lements que poden pertorbar aquest procés, ja p rou d ifíci l. Per 
una banda, la m an ia jerà rquica de la confessionalitat amb tot e l 
que comporta de fó rmules dogmà tiques i vida litúrgica; a base 
d'un pla ntejamen t e rroni de la tensió, més avia t allunya certes 
m enta lita ts amb poca sensibilita t religiosa i personal is ta, tot i 
tenir potser mo lta sensibilita t evangèlica. Per a ltra banda, de fet 
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se senten atl~ets per l'Església, tal com la tenim, els esperits més 
pietosos i conservadors; i això pot constituir una certa muralla 
que repeHeixi alt res mentalitats . 

IV. TENSIONS SOBRE EL PROC~S PROPI DEL CREIXEMENT 
EN LA FE 

El progrés propi de l'esperit evangèlic comporta e l procés des 
d'una forta dependència cap a un a veritab le autonornia , tant en la 
fe i la vida personal s com en la vida de ls grups i Ics comunitats. 
Això es tà ja formulat a l Nou Testament ( H e 5,11-14 i altres) i és 
experiència normal de la pastoral. 

A la pràc tica, però, tenim una es tructura eclesial tola ella 
muntada sobre e l binomi docent-discent o jerarquia-poble: cele
bracions, homilies, documents del Magisteri, decisions de la Jerar
quia ... o apareix la promoció d'una autonomia en la fe i en la 
vida, al menys en general. 

Això provoca, per una part, que les persones i cls grups que 
van seguint aquest procés es trobin cada vegada més incòmodes 
dins l 'Església i, més o menys, se n 'allunyin. Per altra banda , es 
queden dins l'estructura eclesial els la ics mPs obed ient s, els que 
per temperament o per ascesi es fan a la idea d'una actiLud s ilen
ciosa, obedient, de culte a la personalitat, i no pas de participació 
o de maduresa. 

Hi ha un aspecte que enterboleix la qüestió: a l darrera del 
llenguatge eclesial hi ha sempre el mis teri i la teologia. De fet 
només poden parlar a l'Església els que cone ixen la terminologia 
teològica, i aquests sÓn la jerarquia en tots e ls seus nivells. E l 
laic, malgrat la seva experiència i la seva fidelitat evangèlica, es 
troba sempre en inferioritat de condicions, i si no accepta aquesta 
situació que de fet en general no pot superar, s'allunya. 

V. ALGUNES OOESTIONS SORGIDES AL DIÀLEG 

1. Sobre la telIsió deperzdèrz cia-autorzomia. Les persones i els 
grups que segueixen un procés d'autonomia corren e l risc de 
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l'aïllamen t i la insolidaritat. Cal p romoure, a l costa t de l'autono· 
mia la comuni6-coHaborac ió. 

De re t e l món ru ral viu la fe com una dependència, perquè està 
sempre depenent en to t; hom viu, doncs, la fe com altres aspec· 
tes de la vida. La qüest ió és veure si la fe i la vida eclesial poden 
i han de ser un revu lsiu en aquest c1ima ambiental. 

2. Sobre la tasca eval1gelitzadora. S 'ha parlat de dive rses 
mental itats enfront de la fc cristiana. Se n'ha oblidat una, la més 
abundan t: la que està allunyada dels valors evangèlics. De fe t, e ls 
valors amb iental no són evangèlics. Què cal fer? Po t ser que 
l'Evangeli ajudi a créixer? 

Això porta a una qüéstió de fons: el progrés material i tècnic 
s'ha entès sempre com a ambi~u; però, de fe t, no aparta realment 
de Déu i de la vida evangèlica? 

Ten im una miss ió d 'anunci dc l'Evangeli de Jesucris t; s i no 
ho fe m , fa llem en la nost ra mediació . 

3. Sobre la resolució de les tensions. La conferència ha ac
cen tuat diverses tens ions. A la pràctica això vo l dir que ca l fe r una 
opció. 1 aquí rau la veritable dificultat: ens costa haver de fer 
una opc ió. Probablement per la nos t ra impossib ilita t de pair això 
d'una Esglés ia cada vegada més minoritària . 

4. Sobre la l1ecessitat i els ¡¡mits de la celebració. Al s pob les 
es viuen sovint enfrontaments i llui tes ; normalme nt són molt 
diffci ls de solucionar, o s implement ja ni s 'intenta . I ens trobem 
j un ts en la celebrac ió en ta qual participen to ts els que de fe t 
estan enemi stats . A més, sembla clar que a la ce lebració no es pot 
ni intentar la reco nci liació ni n'és l'hora: és, per definició, Ja 
cele bració de la reconc iliació i la pau , no el lloc de fer-la; això 
vo l dir que, en princ ipi , la celebració dóna pe r su posat que hi ha 
hagut i hi ha un treball positiu de reconci liació que ara celebrem. 
~s un a ltre aspec te de la institucionalització de l sagrament : aquest 
tirarà endavant s igui quina sigui la vida personal i social real. Cal , 
doncs, promoure una veritable sens ibilitat evangè lica per enten
dre què signi fiquen el sagrament i la celeb ració, i q uin és e l lloc 
o n es juguen rea lment l'esperit i la fide litat evangèlics . 
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ENCAMINAMENT SACERDOTAL 

EN MEDI OBRER 

JOAN RAMON CINCA 

Una qüestió de fons que ve de lluny 

«Món obrer» és, avui dia, una expressió moll àn1plia i, a més, 
manipulada, estirada de tots cantons: des dels qui la redueixen als 
de «pic i pala. fins a ls qui l'apliquen a lot «assalariat» incloent-hi els 
«executius» (si no tenen comissió). 

Es igual. Tots sabem que al països llatins hi ha unes capes so
cials treballadores a les quals costa d'identificar-se amb el . món 
d 'Església »: no «s'hi troben. com a «casa »; Ics excepcions confIT
maran la regla. 

ES MO (Encaminament Sacerdotal en Medi Obrer) és una de les 
respostes que l'Esglés ia va donant davant aquesta realitat. 

Si es vol, podem mirar una mica més de prop un aspecte con
cret d 'aquesta realitat: la dels obrers adults que han volgut ser 
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capellans. Han sofert molt pe r a arribar-hi; i molt pocs hi han 
arriba t: s'han quedat pel camÍ. Deixar e l treba ll , deixar amics, el 
seu món, la seva acció, les responsabilitats de la vida pe r a conver
tir-se en «es tudi an ts» entre joves es tudiant s; havent de resistir, a 
més, la tensió que comporta la «dobl e fid e lita t », a l món obrer i 
a l'Església, una tens ió feta d'insolubles incomprensions i, sovint, 
de condemnacions recíproques ... 

A vegades aques t procés s'ha vi scu t amb la impressió que es 
l raïa ci propi món -els «seus»- i que pel camí hom anava 
perdent i abandonant molts dels valors que l'havien con fi gurat com 
a persona de la «comunita t ob rera». 

Aquests obrers que van anar plegant del camí de l sacerdoci han 
es tat, a més, mo lt sensibles a una incapacitat que mo lts capellans 
tenen per l'evangelització del món obrer. Pe l fet de no procedir 
d'aquest món, O d'haver-lo oblidat a través d'una llarga separació, 
i d'haver freqüentat una altra gent i un tipus de vida liberal o «pro
fessiona l», a la majoria de capellans, sov int - i no per culpa seva
e ls costa de ser vis tos pel món treballador com un dels «seus»; i, 
d'altra banda, tenen dificultats per a copsar els sofriment s i les 
a spiracions del món ob rer , per a compar tir les seves lIuHes, i 
ser realistes i comprensius vers els seus peca ts, e tc. Hi ha una ma
nera de re fl ex ionar que va pe r camins diferents; un sis tema de 
jutjar les coses i les persones a partir d'uns valors diferents, etc. 
Una altra cultura. 

Quan, a l llarg de molts anys, seminaris tes del món obrer s'han 
queixat, han demanat condicions diferents al Seminari, han dema
Dat de continuar treballant, etc., sense aconseguir cap resultat, si
nó que molts d 'ell s ho han deixat córrer, hi havia, en el fons, la 
intuïc ió de tot a ixò que hem dit. 

la història 

E ls primers intents d'un camí específic de formació de capel1ans 
per al món obrer van fer-se a França. Era lògic ja que és l'Església 
llatina la que primer, i amb més urgència , va sentir la «crida a la 
missió» al món obrer. 

e.s una Església més estructurada, com correspon a un país tot 
e ll més coHectiu i socialitzat. A França e l camí sacerdotal en medi 
o brer és gairebé una secció de J OC-ACO, a l 'interior de la Missió 
Obrera. 

D'ençà d'uns 8 anys, cada dos anys hi ha una trobada de respon
sables de formació sacerdotal específica per al món obrer. Hi parti-
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cipen: França, amb la realitat de més gruix, Ità]ja (Torí). Bèlgica 
(Valònia i Flandes, cadascuna per la seva part) i nosaltres. A Amè
rica Llatina (Nord-est del Bras il, Colòmbia, etc.) apunten iniciatives 
s imilars però per a respondre a les comunitats populars rurals. 

Arreu d'Europa les realita ts són petites, però en el desert de 
vocacions en què es produeixen són molt significat ives i ja consti
tueixen un percentatge notable del total de vocacions. 

Ací, la iniciativa, com a resposta a treballadors que es presenta
ven, va sortir fa uns do tze anys de Mn. Josep Breu, llavors superior 
del Seminari. Per a tal fi es va arranjar el «pis del vicari . de Sta. 
Maria del Taula t, de Poblenou. Dos anys més tard, en deixar Mn. 
Breu el Seminari i ser nomenat rector de la Parròquia de St. Ramon 
Nonal, el germen del que havia d'ésser ES MO es va tras Uadar amb 
ell a Coll blanc. 

Sempre en dependència del Seminari de Barcelona i amb el 
coneixement del Dr. Jubany, l'any 1978, amb el nomenament canò
nic d'un responsable, ESMO queda confirmat corn a institució i es
tructuralment assegura el seu futur. 

Les estructures 

ESMO, que al llarg d'aquests anys ha comprès entre dues i deu 
persones, s'ha hagut d'organitzar, evi dentment, segons les seves 
necessitats i possibilitats. 

Hi ha hagut sempre corn un doble cicle. 
lr. cicle. Aquest cicle serveLx per a decan tar i discernir la VOC3-

ció - prova- i sol fer-se sense deixar res (ni lloc de vida, ni treball , 
ni apostolat). En general és un temps de formació huma na (des del 
certificat de graduat escolar a cou, etc.) i d'iniciació teològica a 
l'Institut de Teologia de la Facultat (cursos del vespre). Com és 
natural, han estat molts els qui no han passat d'aquesta etapa de 
discerniment i decantació. 

2n. cic/e. En tot cas, amb el Servei militar enllestit, un cop cI 
treballador és conscient del que significa i comporta el servei pres
biteral i, d'altra banda, es veu valorat per una comunitat com a pos· 
sible prevere -amb un reconeixement personal i social de la seva 
vocació i idoneïtat-, aleshores pot començar el segon període de 
formació, que comporta una vida d'equip seriosa, amb un prevere 
com a responsable, que va molt més enllà, amb les seves reunions 
de revisió de vida, recessos al llarg de l'any, e tc., que un simple 
«viure plegats» . En l'equip es verifica també una pràctica apostòli· 
ca. Igualment cal remarcar que en aquesta etapa es treballa per la 
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formació doctrinal pròpia d'un capellà, centrada en e ixos essen
cials: Filosofia-Història de la cultura, Escriptura-Història de l 'ex
periència cristiana i Teologia. Hi ha cursos complementaris de Mo
ral, LitÚIgia, Dre t canònic, etc. Un grup de bons professors, la 
majoria dels quals pertanyen a la mateixa facultat, es responsabi
litza d'aquesta formació, la qual es fa sense presses, en cinc o sis 
anys. 

La formació que es pretén 

Amb aquest camí es pretén donar una formació que encaixi amb 
aquests treballadors, i realitzi llurs capacitats sense desclassar-los 
de cara a l seu futur ministeri en món obrer. 

No es tracta de formar-los com a futurs investigadors, O cientí
fics , de la teologia o l'Escriptura -cosa que no és d'excloure-, però 
sí de formar-los com a pastors que poden reflexionar teològicament 
sobre la seva pastoral i sobre el món, amb tota la seva complexitat. 
No menys que els altres sacerdots . 

No és un «Seminari fàcil » per al s qui no tenen temps, o hàbil 
d'es tudis, o inteHigència. Un «seminari de rebaixes ». 

Tampoc no és un Seminari de «capellans obrers • . Ni tan sols 
have r de treballar no ha estat mai una «condició »: més aviat s 'han 
exigit e n tol CBS, unes condicions de treba ll que possibilitin la 
form ació i en a lgun cas s'ha indi cat una excedència en el treball. 
ESMO no és un seminari de «seminaris tes treballadors». 

Es trac ta de formar capellans al servei del m ón obrer -ca
pellans treballadors , consiliaris, vicaris, rectors, e tc.-. obrers en
tre els obrers, però amb coneixements d'Escriptura i de teologia 
que no e ls converteixin en «repetidors savis», s inó que els facin 
capaços d'una reflexió teològica profunda a partir dels problemes 
de la vida i també dels «slogans» ideològics del moment; tot dins 
un di scurs i una manera d'enfocar els problemes propis del món 
obrer. 

Realitat actual 

Són ja cinc els preveres que han seguit aquest carnI. Hi ha un 
diaca a prop de l'ordenació. Dos al segon cicle, ja fent vida i treball 
d'equip. Un al primer cicle, i .. . 

Evidentment, amb tan poques persones és quan es palpa que no 
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s'ha de ser massa esclau de teories. Però aquestes han estat les 
orientacions que han guiat ESMO, orientacions també fruit d'un anar 
reflexionant sobre la pràctica i la real itat. 

Potser els resultats no han estat del tot dolents i, certament, 
n'hem de donar gràcies a Déu. 
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UN GRUP DE CAPELLANS 

SALVADOR BA CARDIT 

Que un capellà avui no pot anar sol és una cosa que abans que 
te la diguin j a veus que és del tot certa. Suposo q ue del que es 
tracta és de trobar el millor tipus d 'acompanyament, és a dir, de 
procurar que aquest no result i falsament compensatori d'unes re
núncies fetes amb ll ibertat i des d'una dimensió tes ti mon ial: po· 
bresa, celibat. 

Quan e ls superiors del Seminari ens deien que ens havíem de 
posar d'acord per fer revisió de vida, no acabàvem d'ent endre -al
menys així em va passar a mi- per què haviem de fer entre nos
al tres una cosa que és bona pe r a tOlhom. No vèiem per què ho 
havíem de fer com a seminaristes, actitud que po tser era fruit d'un 
rebuig de la «c1ericalitzaci6 ». El que anaves veient necessari era 
rebre aj uda, compartir els problemes. 

Poc a poc vas descobrint que per més ajudes que trobis n'hi ha 
una que e t fa molt de bé, to t i q ue curiosament és la que et costa 
més de trobar. Es tracla de l'aj uda dels companys, d'aque ll s que es 
troben, com tu, embolicats en una nlateLxa empresa. 

Vàrem fer un grup de revi s ió de vida entre els semi naris tes dels 
cursos m és pròxims que anàvem quedant. Això ens fe ia una certa 
impressió - real, d 'a llra banda- d 'inestabi lita t i de liquidació. Però, 
en fi, anàvem fent i refent el grup. El consiliari hi jugava un paper 
força importan t; ens era una referència i un bon am ic. A les re
unions hi havia força confiança, tot i que molts problemes, quan 
es posaven sobre la taula, ja 110 tenien solució (o no volíem que en 
tinguess in) . 

Un cop capellà, durant la «lluna de mel », tens ganes de compar
tir l'es tre na de l teu ministeri amb els qui també s'han ordenat poc 
abans o després. És tot un conjunt d'experiències pas torals el que 
sovint tens ganes de posar en comú. I aLxò no només desitges fer-ho 
amb els companys d 'estudi sinó també, s i tens una mica de sort, 
amb els companys de l 'arxiprestat o de la zona pastoral. A parlir 
d'aquí sorgeix, s i es vol i es procura, una relació d'amistat amb els 
capellans q ue tens més a prop. Aquesta relació pot dona r peu (amb 
una a ltra mica de sort, de voluntat i de gràcia de Déu) a un tipus 
de grup espontani però mí.nimament organitzat. Una sortida, un cop 
al mes pe r exemple (un diumenge al vespre fins a l di ll uns a l matí), 
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que a més de descans dels tràfecs pastorals serveIxI per a resar i 
riure una mica més del poc que podem fer-ho normalment, crec 
que ajuda molt a mantenir·te en forma com a capellà, i sobretot 
a relativitzar els teus problemes_ A més, si pots conservar el grup 
de companys del Seminari, arribes, gràcies a unes i altres trobades, 
a sentir·te acompanyat j ajudat, sense gaires teories però d'una 
manera continuada i eficaç. 

Altres companys han cregut convenient formar part d'associa
cions sacerdotals, com la creada pel Dr. Manel Bonet o la del P. Ché
vrier. Aquestes opcions sorgeixen de) mateix desig: compartir el 
més propi de la teva vocació i del teu ministeri, revisar i aprof1Jn
dir una i altra cosa. ¿No és, però, possible trobar això dins el ma
teix corrent d'espiritualitat diocesana? 

Resta la qüestió de la convivència diària amb altres capellans. 
és a dir, el fet de poder compartir des dels problemes i les alegries 
fins als àpats, les notícies i la pregària de cada dia, però això són 
figues d'un altre paner. Hi ha un ideal: viure en equip, però en la 
realitat es fa el que es pot. Amb tot, sempre hi ha força possibilitats 
abans de caure en la vida privada o en l'estj] temptador de fer de 
capellà de .missa i olla • . Aquest, però, seria un altre tema, tot 
i que complementari del de les trobades de capellans. 
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« ENGRUNES », 

AL SERVEI DELS MARGINATS 

ROMÀ FORTUNY 

Passos fets 

Som una comunitat de la parròquia de Sant Mateu, d 'Esp lugues 
de Llobrega t. Fa uns deu anys que ens reunim setmanalment per 
posa r en comú la nost ra fe i la nostra vida, per escoltar la Paraula 
de Déu i conrl"ontar·la amb a llò que vivim, i així avançar en e l segui
ment de Jesucris t i en l'a tenció al Regne que és enmig dels homes. 

J a fa temps que và rem descobrir que hauríem de fer camí junts; 
obj ectiu que s 'ha tornat cada cop més exigent i ens ha porta t a canti
nar amb e ls pobres, que, tot i que són els més amics de Jesú s, no 
sembla que ho siguin de l'Esglés ia. Molt sovint aquest ca mí amb els 
pobres es l imitava al n ivel l indi vidual , de la reflex ió i de la 
teoria, pe rò no acabàvem de trobar la manera de realitzar-lo col
lectivament. 

La s ituació d 'a tur que ens envolta va fer sorgjr un projecte. 
Davant la situació de molts atura ts del barri que van recollint 
cartr ó i ferra lla pe l carrer, ens va venir la idea de munta r una 
draperia. Pensàrem que, un cop arranjada pel grup, podríem anar-hi 
incorporant persones en atur i sense subsidi, veritablement neces
s itades. 

Començàrem n ce rcar un local i la parròquia veïna de Santa 
Maria Magdalena ens va deixar una casa que té a l centre de la 
població. En principi, pensàvem anar fent la fein a amb els cotxes 
d'a lguns de la colla , però unes persones que conegueren el projecte 
ens varen pagar una furgoneta. A més, l'Ajuntament ens va facilitar 
un solar (carrers de Quintana i Brenc). A primers de juny de 1982 
ten íem e l projecte en marxa . 

La tasca consis tia a recollir el que Ja nos tra societat llença per
què no ho fa servir (roba, mobles, electrodomèstics, paper, revis tes, 
diaris, atuell s de la casa, e tc.) . No volíem recollir-ho de ls conten i
dors o de les escombraries, s inó que volíem que la gent ens ho 
donés gratuïtament, tot avisant-nos per telèfon o com fos, perquè 
e ls ho poguéssim anar a recollir. Els objec tes que es poden tornar 
a vendre, els dipos itàvem en uns _encants _ que vàrem munta r (plaça 

33 



de Santa Magdalena, 12) i veníem els altres materials, degudament 
classificats, a empreses de reconversió. 

Un cop assolida l'organització, s'hi van incorporar els dos pri· 
mers companys en atur. AJguns mesos després se n'hi afegí un 
altre, un gran treballador que havia patit dos intents de sukidi 
i amb la vida i la famflia destrossades. (Per cert que aquest home 
un dia va desaparèixer i no n'hem sabut res més.) 

El nom d'«Engrunes» vol expressar el nostre objectiu . A la porta 
de la botiga, hi vàrem posar aquest rètol: . Aquí recoll im el que 
molts ja no fan servir: roba, revistes, diaris, objectes de tota 
mena». Aquí es ven el que molts saben aprofitar, i d'aquest ¡nter· 
ca nvi, en mengen algunes famílies que no han trobat altra feina. 

La resposta de la gent ha estat molt més favorabl e del que ens 
pensàvem. Cada dia tenim més ofertes i hi ha més gent que ve 
a comprar coses o a portar-ne. Pel gener d'enguany vàrem llogar 
un local d'uns sis-cents m.' a Cornellà (carrer de l'Almirall Vicrna, 
33), com a magatzcm de cartró, roba, paper i moblcs.' Aquest local 
ha fe l possibles dues altres iniciatives . Hem començat a rer d'inter
mediaris de molta gent que recull cartró i ampolles de xampany 
pel carrer, tot prenent llurs materials i pagant-els-los a l mateix preu 
de venda sense cap guany de part nostra. També hem munt:Jt un 
taller de reparació d'electrodomèstics recollits, que, un cop adobats, 
es poden tornar a vendre. De moment, un grup de vuit joves en 
atur es cuiden del taller i han fet un curset d'aprenentatge, a base 
del s materia ls que els prestem i amb la compensació del producte 
de la venda dels materials un cop adobats. 

Actualment, tot recordant els nostres orígens, estem fent un 
altre pas. Com que el problema de l'atur ens depassa a tots, hem 
pres la determinació d 'agafar per a les tasques d'.Engrunes> prefe
rentmen t aquelles persones desocupades que tampoc no tindrien 
feina encara que n'hi hagués, car no són rend ibles puix han perdut 
l'hàbit del treball i estan molt ferits per la vida. Hem lloga t un nou 
loca l (c. del Dr. Riera 8l·83) i hem comprat un camió d'una tona 
de càrrega. Resumint , actualment hi ha deu pe rsones que mengen 
gràcies a «Engrunes», hi ha uns quants joves que treballen en la 
reparació d'electrodomèstics, s'atenen persones que porten cartró 
i ferra lla, i per al conjunt de la tasca es compta amb el suport d'uns 
deu volun taris . 

1. En el moment de publicar aquest testimoni, el loca l de Cornellà 
amb tres dels treballadors s'ha establert com una nova experiència que 
es vol cons tituir com a cooperativa de treball associat. Diguem que 
s'han «professionalitzat» tot assumint valors de l'experiència original. 
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Reflexions 

« Engrunes» no vol ser una manera de fer diners, s inó més aviat 
una escola pe r a tots, més enllà del que en diem «beneficència», 
car e ls diners que es repar teixen són fruit del treball de to thom. 
~s una tasca c reativa i variada, per a la qual no cal cap especialit
zació. Cadascú hi troba e l seu lloc. Alhora és una senzilla «denúncia» 
d 'una societat que llença tant es coscs que d'altres encara neces
site n. Com a exemple, consignem el fe t que de l gener ençà recollim 
lIlla petita part dels gots de plàctic que es llencen al cam p del Barça 
i que e l fruit d 'aquest treba ll ha es tat la suma de 70.685 p tes. 

A través d 'aques ta acció se'n s ob l'en possibilita ts de re lació amb 
molt es persones de totes les classes socia ls, re lació difícil per altres 
mitjans. Cada dia passa més gent per la bo tiga i e l magatzem. Quan 
e ns tc !e[onen no e ns limite m a rebre els encà rrecs, s inó que procu· 
rcm crear una am is tat. Quan anem per les cases a recollir e l que 
e ns do nen gai rebé sempre es c rea una relació i una comunicació. 
Hi ha gent que després d'un primer contac te ha tornat a coHaborar 
a mb nosaltres i ha fet conèixe r la nost ra acció a d'altres. La relació 
entre els voluntaris de la comuni tat anlb e ls qui s'incorporen a l 
grup és tot un aprenentatge de relació, de descobriment mutu de les 
pe rsones, de la hi s tòria de cada un, dels seus valors i de les seves 
limitacions . 

Descobrim de més a prop fins a qujn punt es tem condiciona ts 
per la creença que e l diner és un valor gairebé a bsolut. Ve iem que 
tots hem d 'anar aprenent el valor de la gratuïtat. Pensem que 
«Engrunes» pot ser no sols un camí per a trobar la solució al pro
b lema de la necessitat d'uns diners, sinó per a viure el va lor de ser 
ú til s a ls a ltres. I això ens fa feljços. 

Descobrim també una gran desconfiança. La vida ens fa recelar 
e ls uns dels a ltres: no ens coneixe m . 'hi ha que, per culpa d'una 
història plena de decepcions i «garrotades» , no confien en ningú. 
l d'altres ens hem enduri t o in staHat, tot ignorant la realitat dura 
d e la injustícia o tancant·hi els ull s. Cal, doncs, fer un judici més 
comprensiu i acceptar la nostra part de culpa en la injus tícia del 
món. Tots plegats hem d'adona r-nos que la vida no és un caramull 
de ca lamitats, s inó que hem de recuperar l'esperança. 

Descobrim una certa insolidaritat j com a qualsevol nive1l s'cs· 
tabl e ixen les «classes» . Quan n'entra un de més marginat, n'hi ha 
que diuen: «aquest no és dels nostres», però és alliçonador veure 
q ue sempre n'hi ha que estan pitjor que nosaltres. I els qui eslan 
tan malament també descobreixen que potser en lloc de retrc's tan 
avia t, haurien pogut tenir la iniciativa de fer-se un carretó i anar 
a recollir cartrons. 
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Els qui tirem endavant. Engrunes. veiem la necessitat d'apren
dre a treballar ca fons perdut », és a dir, de recolzar-nos no en el 
poder o en el diner, sinó en la reali tat del Regne de Déu, present 
a ta vida de to ts els homes. Cal desvetllar ai~ò, ser-ne conscients, 
encara que només sigui a estones, entre els aturats, entre els volun
taris, i entre els centenars de persones que cns donen cOScS i passen 
pels nostres locals ... Aquest camí dóna una dimensió del que deu 
ésser la veritable llibertat. 

En una de les reflexions de la comunitat, en comentar l'episod i 
de la multiplicació dels pans de St. Joan, vàrem entendre que no 
es tractava d'una cosa màgica sinó que quan hom està disposat 
a compartir el que té, tot allò de què di sposa, se'ns multipliquen les 
possibilita ts no únicament de menjar pa, sinó de ser més perso
nes, més Uiures, més despresos de nosaltres mateixos i més oberts 
a l'altre. 

Del problema de l'atur, tothom en parla i qui més qui menys 
tothom voldria fer-hi alguna cosa. Nosaltres pensem que «Engru
nes. és una plataforma vàlida per a molts. Pel maig, a València va 
començar el grup «El rastrell» i al nost.re país s'estan forman t d'al
tres grups . Amb imaginació i fe en la humanitat, podem treballar 
perquè tots plegats tinguem un xic més d 'esperança. 

Esplugues de Llobregat, juliol de 1983. 
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PRESSUPÒSITS D'UNA PASTORAL 

ENTRE GITANOS 

CRISTO BAL LOPEZ 

Situacions del poble gitano a la diòcesi de Barcelona 

Podem dir, sense cap afany d 'una descripció sociològica com
ple ta i amb el risc d'esquematitzar massa, que els nuclis de població 
gitana que hi ha a la diòcesi de Barcelona poden agmpal'-se en tres 
situacions o maneres de viure: barris exclusivament gitanos. poU
gons d'habitatges amb barreja de .paios. i gitanos i barris tradi
cionals amb una minoria gitana establerta. 

Barris exclusivament gitanos. Són barris margi nats i barraquis
tes, on s'acumulen tota mena de problemes, no tant específicament 
gi tanos com propis de suburbis barraquistes_ Pel que toca als 
aspectes labora ls, educa tius, socials, d'habitatge, sanitaris i reli
giosos, la vida hi és organitzada a l marge de ls barris circumdants. 

Es poden incloure en aquest grup, per ordre d'importància quan
titativa, e ls barris de la Perona, el Camp de la Bota, can Tunis (si 
bé en aquest cas no es tracta de barraques) i el polígon Pedrosa. 

Polígons d'habitatges amb barreja de «paios» i gitanos. Es trac
ta de grans blocs de pisos, ge neralment de promoció pública, en 
què la presència gitana tot i ser minoritària és bastant notòria 
(en a lguns casos arriba al 33 % de la població). Aquests polígons, 
per llur formació, història i ubicació, són també problemàtics so
c ialment, encara que no en el nivell dels barris exclusivament gi
tanos. 

E n aquesta situació la població gitana, llevat d'algunes excep
cions, utilitza e ls serveis comuns (escoles, consultoris, parròquies, 
comerços, e tc .) i viu en el mateix nivell que els «pa ios» pel que fa 
a l'habita tge i al treball. 

Formen part d'aquest gmp e ls barris de la Mina (San t Adrià de 
Besòs), Sant Roc i Pomar (Badalona), Sant Cosme (el Prat). Canye
lles (Barcelona). Cinca Rosas (Sant Boi) , Bellvitge-Go rnal (l'Hospi
tale t) i Torre Romeu (Sabadell). (Remarquem que en el cas de 
Sabadell no es tracta de blocs grans.) 

Barris tradicionals amb una minoria gitana establer ta. Gene
ralment es tracta de fami lies gitanes que viuen des de fa algunes 
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generacions en determinats carrers de l barri. Llur presència (pe
lila en relació amb el lotal de la població) és coneguda, acceptada 
i respectada. 

Pertanyen a aquest grup els barris barcelonins d'Hostafrancs 
i Gràcia i certs sectors del casc antic. A Mataró i a d'altres c iutats 
hi ha petits nuclis d'aquestes característiques. 

Pastoral del poble gitano 

¿ Es necessària o convenien t una pastoral específica del poble 
gitano ? ¿Els gitanos, no s'haurien d'integrar més aviat a Ics parrò
quies com qualsevol persona del barri? Aquests interrogants, ens 
e ls hem plantejat to ts quan hem volgut treballm' pastoralmen t 
amb el poble gitano. 

Segurament que tots coincidirem a afirmar que l'objectiu darrer 
de tota pastoral és formar comunitats de fill s de Déu, comunitats 
cristianes en què «no hi hagi cap distinció enlre jueus i gen tils. 
esclaus i lliures», «paios » i «gitanos », hi afegiria avui sa nt Pau. 

Però, tot i afirmar amb tota la (orça possible aquesta mela fin al, 
tots es ta rem d'acord que cal fer molts passos per assolir·la, i que 
aquests passos han de ser graduals i a partir de la situació real. 

Concretament, en ]a mesura que el poble gitano visqui marginat 
del «paio. pel que fa a escoles, habitatge, treball, sanitat, e tc., no 
podem pretendre que s'integri a niveU religiós. Serà completament 
normal que se li presti una atenció específica (celebracions, cate
quesi , evangelització), sense renunciar, és clar, al darrer objectiu . 
Això és molt clar en els casos dels barris exclusivament gitanos, que 
vi uen al marge de la resta de ]a ciutat. 

En la mesura que els gitanos visquin entre els _paios», o bé fre
qüentin les escoles i e ls altres serveis comuns, es podrà pretendre 
(sempre amb cautela i delicadesa) que s' integrin també en l'aspecte 
re ligiós. 

I àdhuc en els casos d'integració gairebé total (com és ara el cas 
de Gràcia o Hostafrancs), ¿no convindrà mantenir, s i no tota una 
pas toral, sí almenys uns serveis determinats específics, atenent a 
les diferències històriques i a la manera peculiar de ser, de pensar 
i de sentir? 

Veiem, doncs, que en gairebé tots els casos és convenient una 
atenció específica al poble gi tano des de les nostres estructures 
d'Església, malgrat que veiem clar que no hem de contribujr a mar
ginar-lo o discriminar-lo. 

En cada situació cal que ens preguntem: per al bé del poble 
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g it ano, atesa la seva si tuació ara i aquí, què cal fer i com s'ha de 
fer? 

La resposta a aquest interrogant s'haurà de formular a partir 
dei coneixement directe de la realitat i haurà de ser reformuJada 
d'acord amb e l que l'experiència pastoral ens vagi suggerint. 

Situació religiosa 

També canvia la situació de les famílies gitanes respecte a la 
vivència de la fe. o podem posar en el mateix nivell una famíha 
que ha viscut la re ligiositat popular d'un lloc d'Anda lusia, amb una 
integració plena, que una altra que ha passat en aquesta generació 
del nomadisme a ¡'assentament a diferents uburbi s de Barcelona. 
No podem comparar les famílies que han mantingut una relació 
amb l'Església d'una for ma sistemàtica i duradora (per exemple, 
a través de la catequesi) amb les que només han mantingut con
tactes esporàdics amb parròquies o entitats religioses i enca ra per 
a aconseguir determinats se rveis (bateigs, fun erals, e tc .) . 

Tot i aquestes situacions d iferents, es poden enumerar una sèrie 
de caracterís tiques comunes a tot el poble gitano, algu nes de les 
quals són també normals en molts sec tors de «paios»: 

- sen tit religiós profund i natural (no és normal troba r gitanos 
que es manifestin ateus; encara no els ha arribat la secularització); 

- vivència de la fe més afectiva que racional; 
- gran valoració del culte als di funts; 
- celebració del bateig més com a costum social que com un 

acte conscient de fe assumida personalment; 
- matrimoni en l'Església com un tràmit burOcràtic; 
- propensió cap a idees i pràctiques gairebé supersticioses. 

Des d'on fem la pastoral? Principis a tenir en compte 

Entenem per pastoral e l conjunt d'accions (evangelitzac ió, cate· 
quesi, cu lte, caritat, e tc.) que la comunitat cristiana fa per tal d'a
nuncia r i fe r créixer e l Regne de Déu. Això es realitza a partir dels 
principis següents: 

Des de la fe. Només l'Esperit condueix cap al coneixement de 
Jesucrist : «ningú no confessa que Jesús és el Senyor si l'Esperit 
no viu en ell ». Això constitueix una crida a relativitzar les tècni
ques, e ls instruments, els materials i els mitjans àud io-v isuals 
de tota mena. Hem de resa r m és perquè treballi l'Esperit. 
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Des de l'home Evangelitzar i ca tequitzar no és traslladar un 
cone ixement d'un vas a un altre; és aj udar a descobrir la pre
sència de Crist a cada persona. El Déu vivent ens precedeix i és 
present en l'home. Es tracta que l'home e l reconegui: fl Senyor, 
quan et vam veure ... i no et vam atendre?». 

Des de la solidaritat i l'exiSlètlcia c01upart ida. Crist se situa 
socialment com un soli dari dels més pobres. Es presenta, sense 
equívocs, com aquell que pren partit pels marginats de )a seva 
època: els leprosos, el s publicans, les prostitutes ... 

Som deixeb les d'aquell que ha arriscat la seva vida fins a morir 
per tal que s'acabin les discriminacions racials i religioses. 

Jesús va acceptar i estimar els publicans i pecadors no perquè 
fos fals allò que es deia d'ells, sinó que ho féu malgrat això i preci
sament per això, és a dir, perquè eren pecadors i injustos. Els va 
estimar perquè Déu és Pare de tots i perquè «el Fill de l'Home no 
ha vingut a salvar els justos s inó el que estava perdut ». 

Nosaltres hem d'estimar el poble gitano no sols perquè moltes 
vegades ha estat injustamen t perseguit, marginat, ca lumniat, difa
mat, vexat .. _, sinó perquè Déu estima el poble gitano, amb el seu 
pecat: racisme vers els «paios», insolidaritat, venjança, egoisme, 
abusos de dones i nens, etc. Déu estima el poble gitano per damunt 
de tot això, no perquè s'ho mereixi sinó grattütament. l aquest amor 
que Déu li té s'ha de fer visible i palpable a través nostre_ 

:esser solidaris i donar-ne signes: parlar-hi, celebrar-hi festes, 
conviure-hj , sofrir amb e lls , entrar a casa seva, menjar amb e lls, 
combatre les injustícies del racisme i la margi nació juntament amb 
ells , tenir com a darrer objectiu que gi tanos i «paios» adorem 
junts el Déu i Pare de tots. El primer acte d'evangelització, el 
primer pas en la pastoral, és aquesta solidaritat, aquesta presa de 
posició, aquest csituar-nos de part de ... ». 

Des de la vida. Evangelitzar i ed ucar en la fe no és sols ni 
principalment una qüestió inteHectual. 1:.s una qüestió de vida, 
de COf, d'amor. tS quelcom que afecta tota la persona, transfor
mant-la en les seves idees, els seus sen timents i comportaments. 
La resposta a l'evangelització són la fe i la conversi6. 

Des de la radicalitat. L'Evangeli no ha de ser rebaixat nlai 
per a ningú. Ha de ser anunciat radicalment, tOL sencer, i tot re
querint canvi i conversió: «Ningú no t'ha condemnat? Jo tam
poc; vés-te'n i no pequis més •. Tot això constitueix una crida 
a descobrir la importància de la nostra coherència personal, de 
la nostra vivència de l'Evangeli. L'est il de vida de Crist cra el 
que interrogava i desvetllava desig de Déu. ¿La nostra manera 
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de viure constitueix un pol d'atracció? ¿La nostra família i la 
nostra comunitat són lloc de trobada, de compartir, d'amor? 

Una experiència: el barri de la Perona 

Plantejament. Es parteix de la situació de marginació a tots 
els nivells. 

inicis. Es compta amb un grup de seglars, religioses i sacer· 
dots integrat a la parròquia a què pertany la Perona. 

Passos. Es manté una presència activa tot vivint i trebaJlant 
amb ells en diferents camps: escola, guarderia, sanitat, assistència 
i promoció social, activitats extrascolars. 

Se'ls presta una gran atenció en els serveis que demanen (ba
teigs, casaments, misses exequials, primeres comunions) , se'ls va 
exigint cada vegada més, i s'aprofiten les ocasions per a catequitzar· 
los, d'acord amb el seu llenguatge i les seves necessitats. 

També els oferim noves accions: catequesi infantil, celebracions 
domèst iques de la Paraula, visita al s malalts, pregàr ia per als 
difunts a les cases ... 

Va/oració. Llevat de raríssimes excepcions, han respost bé a 
totes les propostes i ex igències . En general, queden contents dels 
contactes amb la parròquia. A base d'anar urgint poc a poc unes 
condicions , pràcticament ens hem situat en el nivell de la resta de 
la parròquia pel que fa a la preparació de baptismes, casaments 
i primeres comunions. A partir de la catequesi infantil es poden 
anar fent passos cap a la integració en una sola com unita t, per 
exemple, participant en la missa de nens de la parròquia o a les 
festes i excursions de la catequesi. 
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DELINQüENTS I DROGAADDICTES 

PERE CORNELLES 

De tothom és coneguda la preocupació social, encapçalada pels 
dirigents i per la força pública, d 'a tendre aqu ella part de la pobla
ció que viu e ntorn i al marge del nucli bo de la comunitat, com 
pedres i males herbes al voltant d'un camp de blat preciós ... 

Aquesta preocupació social, però, s'explica Domés en funció d'a· 
conseguir que el nucli bo es mantingui bé; i mai, per desgràcia, 
pensant que la gent de l'entorn i del marge són també persones 
humanes, amb drets a la vida com tothom. 

D'aquest gran grup marginal, n'extreure'm dos subgrups, etique
tats per la mateixa societat amb els noms de <delinqüents» i «dro
gaadd.ictes», i, d'una manera indicativa, farem esment de les «terà
pies» més provades. 

De linqüents 

Es diu d'aqueUes persones que han nascut i crescut malament; 
que, ja de nadons, van sentir macades les seves carns i angoixat el 
seu cor; que, en lloc de tenir un bon pare i una bona mare, han 
es ta t tutelades per «funcionaris» o , e l que és el mateix, per profes
sionals «cn cadena». Aquells, en una paraula, que tenen la vida 
plena de buits «mancances.). 

Les «mancances», naturalment, poden ésser moltes i variades: 
materials i espirituals; de necessi tats pri.màries o de necessitats 
afectives ... Totes, és clar, posen el noi, de de petit, CD si tuació 
«diferent . i, lògicament, «d'enveja » respecte als altres, tot predis
posant-lo, per tant, a la lluita per a conquerir allò que li manca. 

r, si bé és veritat que lluitar és enriquidor, també s'ha de dir que 
fer-ho per les «mancances», d'una manera desmesurada i inopor
tuna i fora del temps normal, costa d'encaixar, puix la incorporació, 
en aquestes circumstàncies, dels béns constitutius de la personalitat 
més elemental, malmet l'home i ci posa en situació més negativa 
que positiva, car confecciona un subjecte es trany. molt difíci l de 
guarir (per no dir impossible), sobretot quan depassa els 25 anys 
d'edat. 
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Drogaaddictes 

De la mateixa manera que les «mancances» consti tueixen un 
defecte de personalitat i aboquen el noi a delinquir, les ccsobrances» 
aboquen els altres nois que viuen regala ts a la drogaaddicció. 

Aquesta tesi (absoluta al principi i més re lativa després) es 
conclou de pressupòsits conductistes, d'institucions depassades i de 
ciències hipotecades, que les joves generacions ja no assimilen. Però, 
com s ia que l'enfrontamen t amb un «monstre» tan gran és impos
sible, puix la força i el poder estan en mans d'uns pocs manipula
dors del món que, sense escrúpols ni consciència, estan disposats 
a romandre ells tot sols i evitar la successió his tòrica, el jove d'avui 
no troba altra sortida que evadir-se i drogar-se. 

Aquesta tes i esdevé relativa després. L'experiència ens ho de
mostra , tota vegada que es co nstata cada dia el nombre creixen t 
de toxicòmans per mirne tisme, per imitació, per esnobisme. I per 
tant, mo lts joves que catalogaríem en e l grup de les «mancances» 
(= «delinqüents»), per la raó esmentada veurem «deli nqüents» en 
el grup de les «sobrances » ( = «toxicòmans",). 

Teràpies 

Teràpia per als delinqüents. Sembla fàcil. E ls fal ten coses? 
Donem-los coses. Els manca afecte? Donem-los afecte ... I això és 
veritat. Es trac ta de cobrir els buits de Burs vides. Per a arranjar-ho 
com ptem amb experiènci es d'anys i de persones immerses, que 
han descobert i endegat instruments de tractament moll encertats: 
petits grups, ll ars, res idències, granges ... Però no és to ta la veritat. 
Aquests instruments tan meravelJ osos no valen res s i en cada un 
d'ells no hi ha una ànima recta, dolça, equilibrada ... , artista!, que 
modela de bell nou la ima tge del noi desfet que ve. 

Teràpia per als drogaaddictes. Són joves que han estat la jogui
na dels pares. Joves que la societat ha menat per on no volien . Que 
han crescut a mitges . La persona litat dels quals no és d'ells . Aquí 
han buscat «formadors » d'aque lla mena ... Doncs bé, tr nquem-Ios 
les cordes! Deixem-los anar! Que pensin pel seu compte! Que des
vet llin e ls propis talents! Que triln el destí. .. ! Es clar que, de la 
mate i;xa manera que els afec tats per les «mancances», se'ls ha de 
tractar progressivament amb rectitud, dolcesa, equilibri i gràcia. 
També e ls joves de les «sobrances» necessiten renéixer per a desen
volupar talents, pensar per ell s mateixos, caminar sols i adreçar 
e l destf, amb persones al seu costat , rectes, dolces, equilibrades, 
i. .. artistes! 
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PROCÉS DE LA CATEQUESI 

A MATARÓ 

JOSEP COLOMER 

Se m'ha demanat una exposició d'experiències sobre Catequesi. 
Penso que té valor d 'experiència pastoral la descripció, ni que sigui 
a grans trets, del procés que ha seguit la Catequesi a la ciutat de 
Mataró durant aquests anys de postconcili, perquè permet explicar 
amb els fets els principis que ens han guiat, i les opcions que hem 
pres davant els problemes. 

Una bona base per començar 

Es tracta d'un procés que no s'improvisa, sinó que té com a basc 
el treball de molts anys iniciat per aquell notable ca tequeta que va 
ser el Dr. Josep Samsó, rector de Sta . Maria, i continuat per l'exèr· 
cit de joves i noies catequistes que ell va formar. La Guia per cate
quistes, del Dr. Samsó, va ser el llibre del Catecisme de Sta . Maria 
fins al curs 1965-66. La resta dels centres de Catecisme de la ciutat 
n'havia rebut també la influència positiva. 

El Concili , punt de partida 

L'església de Mataró .va sensibilitzar-se for tament pel Concili i pel 
seu esperit renovador. Se sentia de temps la necessitat de renova '
la Catequesi. El fet, però, que posà en marxa el canvi va ser ben 
senzill: trobar una alternativa al Catecisme del diumenge que s'ha
via fet inviable per l'èxode de les famílies. El simple trasUat del 
Catecisme a un dia de treball tingué tant d'èxit, que en les tres 
primeres setmanes del curs 66-67 s'inscrigueren a la Catequesi de 
Sta. Maria 300 infants (cal tenir en compte que aleshores el Cate
cisme de primera comunió es considerava a part del parroquial, 
i que no es [eia la inscripció fins al principi de la quaresma). Els 
altres aspectes de la renovació vingueren seguits: pares i mares 
catequistes, en gran part catequistes antics, per a suplir els jo
ves que no di sposaven de temps un dia laborable, i la posada al 
elia de la doctrina i de la pedagogia. 

Al moviment iniciat a Sta. Maria, s'rn afegiren de seguida la 
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pa rròquia de St. Josep i les re ligioses del Col·legi de Nostra Senyora 
de Lourdes (Franceses). Una escola nova, el G.E.M ., inic iava també 
un grup de marcs catequistes , que aportaren al movime nt una bona 
experi ència de pedagogia activa i de creativitat. La renovació es tava 
en marxa . 

La formació dels catequistes 

A aquesta qüestió s 'han dedicat des del principi molts d'esfor
ços. Els mitj ans principals han esta t els Cursos o Jornades de fo r
mació i les preparac ions de temes. 

Frederic Bassó va fer el primer curset per a ca tequis tes al co
mença ment del curs 1967-68. Gairebé omplí la meita t de la nau im
mensa de Sta. Maria, enmig d'una gran expectació . La seva tesi, 
com la mateixa pra.." i de l curset, va ser que «cal primer la renovació 
doctrinal que la dels mètodes pedagògics • . 

Després d'en Bassó, que ha tornat diverses vegades, cada any 
han anat passa nt pe r Mataró cateque tes i professors: Segura, Matas, 
Huguet, Bardolct, RovÏ!'a Belloso, Ferm í Casal , Via . .. 

Al seu temps s'organitzà el «Curs bàs ic per a la formació de 
Ca tequistes», i a partir del 1980, l'Escola de Ca tequistes que porta 
e l nom del Dr. Samsó. 

Però la gran escola de formac ió de catequis tes ha estat la pràc
t ica de la Cateques i, ajudada i sostinguda des del princi pi per les 
Trobades de preparació de temes, tant a nive ll doctrinal c om a 
nivell pedagògic, que s 'han anat organitzant amb cura, en un centre 
interparroquial, i a les diverses parròquies de la ciutat. 

La integració dels religiosos 

A la primeria dels anys se tanta, el P. Josep M. Segura, escolapi, 
a lesho res director de l Secretaria t Diocesà de Catequesi, que seguia 
amb inte rès e l procés de Mataró, convocà tots els re ligiosos i les 
reli gioses de Ja ciutat i els invità a unir-se al pla de conjunt. La 
majoria dels col·legis relig iosos prescindiren de les seves cateques is 
de prime ra comunió i traspassaren tant ]a preparació com la cele
bració d'aques ta a les parròquies. diverses re ligioses s 'hi o feriren 
com a catequis tes, i e l CoHegi dels PP. Salesians es constituí en 
centre de Cateques i coordinat amb la Pa rròquia de Maria Auxilia· 
dora . Els recto rs de la ciu tat elabo raren a leshores unes normes 
sobre la primera comunió, que vigeixen encara avui. Era el gener 
del 1972. 
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Creixement 

El moviment nascut al centre de la c iutat arribà aviat a totes 
les barriades. Aquest fet va demanar diferen ts canvis i adaptac ions, 
com per exemple, a la primeria, la substit ució del tex tos de F. Bas· 
só pels del Secretariat Interdiocesà de Catcquc!:'i , a fi de comptar 
amb un material comú i bilingüe, i poder cont inu ar programant de 
conjunt; i recentment, la descentralització de l'Escola de Catequis· 
tes a fi de facilitar·hi la participació a ls catequistes de les parrò
quies de la perifèria. 

Una vegada consol idats els ci nc cursos de la Catequesi d'infants, 
calia estructurar una Catequesi per a pre·adolescents i adolescents. 
Després de d iverses temptatives sense massa èxi t, el 1971 s'adoptà 
e l mètode emprat a SL Gervasi, que va anar bé. Quan més endavan t 
aquesta Catequesi s'implantà també als barris, s 'anà e laborant per a l 
conjunt de la ciutat un esquema propi, fruit de l'experiència . que 
s'adaptà a les diferents realitats. 

També vàrem creure que convenia que existís alguna manifesta
ció externa del treball d'Església que realitzàvem tots plegats . Aix í 
varen néixer unes accions comunes, com l'anomenada «Excursió del 
verd », el diumenge abans de Nadal, en què els in fan ts i e ls parcs 
de totes les Catequesis sortim a Ja muntanya a buscar verd per al 
pessebre; o les Caramelles, el diumenge JI de Pasqua, i a lgunes 
altres. Aquestes accions, a més de fer descobrir un sentit ampli 
d'Esglés ia, aj uden a viure joiosamen l e ls gra ns mo ment s de l'any 
cris tià. 

Principis i actituds 

Tot aques t treball pastoral ha estat guia t i sostingut per uns 
principis i unes actituds que creiem que con tinuen essent vàlids, 
i que poden formu lar·se aixi: 

- Fidelitat a la renovació doctrinal impulsada pel Concili. 
- Fidelitat al sentit d'Església que el Concili ha p roclamat: pas· 

to ral de conjunt i valoració de la missió dels Jaies. 
- Fideli tat a les gran 1inies de la renovació pedagògica inspirada 

en les descobertes de la psicologia de la infan tesa i l 'adolescència. 
- I actituds de treball en comú. Tot ho hem posat sobre la 

taula, de reflexió i de d ià leg davant les obj eccions, tant per dis· 
cern ir a llò de vàlid que pogués haver·hi en cada una , com per donar 
els aclariments que calgués. 

Així hem anat avançant. 
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la catequesi familiar 

I ara hem arribat aqui, a la Catequesi familiar. 
Certament, des del principi es varen intentar diverses maneres 

dc participació dels pares en e l lreball catequètic : 
- trobades d 'informació i animació de pares; 
- trobades d'elaboració de pistes per viure en família els grans 

moments de l'any cristià; 
- participació en celebracions i festes; 
- comunicacions sobre els temes treball ats amb els infants, amb 

suggeriments per a la pràctica en la vida dc família. 
No acabàvem d'estar sa tisfets. i creixia entre els catequistes un 

male tar en adonar·se de la poca participació dels pare i fins del 
des interès en alguns casos. Aleshores s'ar ribà a l'opció de la Catc
ques i familiar, abonada per les religioses Franceses, que conebcien 
l'experiènc ia de Tolosa del Ll enguadoc, i per la gestió insistent del 
sales ià Juli Bo r!. Un petit equip adaptà a l nou sistema de Catequesi 
ci lli bre El do de Déu, del SJ .C., i començà rem l'experiència dues 
parròquies del centre, Sta. Maria i SL Josep, i lIna de barriada, 
SI. Simó. Era el curs 1975-76. De seguida connectàrem amb altres 
comun itats de la diòcesi que estaven emprenent e l mateLx cam.í, 
i així els nostres representants formaren part d'aquell grup de 
treball que amb el temps ha esdevingut el departament de Cate· 
quesi familiar de la Delegació Diocesana de Catequesi. 

El curs passat , 1982-83, la Catequesi fa miliar va arribar ja a 
totes les parròquies. A la revis ió del curs, l'arxiprest, Mn. Joaqui m 
Monasterio, afirmava : «~s la millor eina que tenim actualment per 
arribar a molta gent». I no sols per a arribar a molta gent, sinó que 
és també l'cina principal .-cada any mirem d'esmolar-la una mica 
més- amb la qual anem in tentant de donar resposta a l problemes 
genera ls que avui, a Mataró, com a tot arreu, sofreix la Catequesi. 

1. Problemes referents a la família, com és ara, la manca de 
vida cristiana familiar, e l desinterès per l'educació de la (e dels 
fills, c i deslligament de ]a comunitat, etc. 

Justament la família és l'obj ectiu principal de la nostra Cate
quesi. Volem fer adonar que la fe té molt a dir a la vida familiar, 
té moll a aportar-hi de valors i de sentit. Pre tenem no sols fer un 
reciclatge doctrinal senzi ll per als parcs o donar-los ulles vivències 
d'Església i impulsar-los vers la pedagogia de l'acció a l'educació 
c ris tiana dels fills, sinó també oferir-los camin s d'integració a la 
comuni tat a través de la participació en diferents mitjans: 

- les grans celebracions de la parròquja; 
- dos cursos de Catequesi programats (grups existents en la 
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línia d'escola de parcs, d'equips de matrimoni ~, o de catequesi 
d'adults); 

- d iferents serveis o activitats parroquials (com el grup de 
pares que està an imant un casal parroquial en un barri). 

2. Problemes referents als catequistes, com l'envelliment dels 
equips de catequistes, la dificultat de captar-ne de nous, el nivell 
baix de fo rmació de mo lts, etc. 

La Catequesi familiar, en sensibiJilza r els parcs vers l'ed ucació 
de la fe dels seus fills, permet de desvetllar noves vocacions de 
catequistes . En alguns casos arribaran a catequistes d'adults, és 
a dir, de pares (és e l cas de matrimonis amb una certa capacitat 
i un baga tge cristià), i en força casos, ni que inicialment estiguin 
en un nivell molt senzill, arriben a ca tequistes d 'i nfants (sobretot 
mares que comencen acompanyant el grup d'infants on h i ha els 
seus fill s, i que van descobrint aquest servei d'Església). L'interès 
que se'ls desvetlla per l'educació de la fe dels propis fill s és el 
millor estímu l per preparar-se i formar-se. 

3. Problemes referents als infant s, com la manca d'interès per 
la Catequesi, les dificul ta ts que creen a la Cateques i les activitats 
ex trascolars, la manca de continuïtat després de la primera co
munió ... 

Creiem que ben poc podem treba llar un infant al marge del que 
viu la familia, que l'interès de l'infant per la fe està marcat per 
l'interès o el desin terès que veu en els pares ... Per això justament 
intentem que rebi les vivències cristianes principalment a través 
de la llar, i que aquesta posi la base a la seva fe. Referent a la con
tinuïtat dels in fan ts a la Catequesi -sempre ha estat més alta al 
centre de la ciutat que als barris- ens adonem que abans conti· 
nuaven els nens de famílies practicants, i ara s'hi han de sumar els 
de les famf1ies que s'han integrat de nou a la comunitat. 

Bé, la pràctica també ens ha manifestat les dificultats que ofe
reix aquest tipus de Catequesi, i el molt d'esforç que exigeix, però 
certament ens ha obert un horitzó, i n'estem molt contents. 

M'excuso d 'un grapat d 'omissions. El que he descrit és la gran 
lfnia del procés catequètic que s'ha viscut i que s'està vivin t de 
forma majoritària a Mataró. Un treball considerable i modest 
alhora que absorbeix moltes energies de l'Església de la nostra 
ciutat, i que dóna fruits. 

Mataró, 14 d'octubre de 1983 
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CATEQUESI D'INFANTS 

A LA GARRIGA 
vrCTOR M . FU ENTEMILLA 

La Garriga és un poble del Vallès Oriental, de 8.400 habitants. 
L'últim poble del bisbat de Barcelona i veí del bisbat de Vic, s ituat 
a la carretera N. 152, que ara e ns es tà eixamplant la Generalitat. 

Re al itat de la cateques i d 'i nfants 

La rea litat de la catequesi d 'infants, agafant les dades del cu rs 
1982·83 és aquesta: 

- Hi ha 36 infan ts que [armen part de l'escolania parroquial 
i que fa n catequesi, d is tribuïts segons els diferents nivells . 

- Han fe t la primera comunió 112 infants: 68 mitjançan t e l 
mètode de ca tequesi familiar, i 44 amb una preparació més redllida, 
per grups i amb una catequista. Aques ta diferència de mètode es 
deu a l fet q ue l'experiència ens ha e nsenyat que fer passa r tothonl 
pel ma teix adreçador no dóna gaire bons resultats. l és motiu de 
llagues d'es tómac. l la saviesa popular ja diu que «primum est 
vive re, deinde philosophare». Entengueu-ho bé. 

Cal advert ir que el nombre de 112 infants de primera comun.ió és 
més o menys el de cada any. 

E l segon curs de catequesi, continuació del de primera comunió, 
l'han fet 27 infants. Val a dir que ha es tat un de ls cursos més baLxos. 
Altres anys rondava pe ls 40 i algun any pels 60 infants . Al 3r. hi ha 
hagut 47 infants; al 4t., 22, i a l 5è., 11. 

Problemes 

Davant aques ta realitat, t rista realitat, hom es pregunta: què 
passa? Oi més quan, lluny de créixer, l'inte rès per la catequesi 
va disminuint. N'assenyalem aques tes causes: 

- A nivell de poble els darrers anys han crescut les activita ts 
ex trascolars de cara a la mamada, algunes de les quals demanen 
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molta dedicació, com són el patinatge i els esports, sobretot quan 
es forma part d 'un equip. 

Aquestes activitats són més engrescadores que la catequesi. Per 
altra part hi ha en els pares d'avui un desig tan gran de preparar 
els seus fills per al dia de demà, que volen que sàpiguen de tot. 
l com que tot no es pot fer, s'exclou la catequesi, que per a la majo· 
ria ocupa l'últim graó en la seva jerarquia de valors . 

- Manquen catequistes. Les mares que ho fan cada vegada dis· 
posen de menys temps, i a mesura que hem ana t. exigint més pre
paració, moltes han tingut por. 

Per altra part, ser catequista en un poble vol dir apuntar·se al 
cantó de la parròquia. l en el poble és millor poder mantenir la 
neutralitat. Que no vol dir que s'estigu i en contra de la parròquia, 
s inó només que hom no vol mostrar·s'hi molt addicte. 

- També hi influeix el fet que les ocupacions dels sacerdots cada 
vegada són més, tant a nivell de parròquia, com d'arxiprestat, zona 
o diòcesi. Això fa que no es dediqui tant de temps a la ca tequesi 
d'infants, i que aquesta se'n ressenti. 

Hi ha una pregunta que, com a responsable, sempre m'he fet: 
com s'ho fan aquells mossens que tenen tants infants a la cate
quesi? 

Fruits 

Amb aquesta realitat i aquestes dificultats no volem dir que no 
creguem en la catequesi d'infants, ni que l'esforç esmerçat sigui un 
esforç inúti l. Després d'uns anys, també en constatem uns fruits: 

- Potser el més importan t és el benefici que en treuen les ma· 
teixes catequistes. Em sembla que la trobada quinzenal amb el 
mossèn és una veritable catequesi ct"adults que, a través de la mare, 
repercuteix en el pare i en els fills . 

- Algunes catequis tes han descobert una vocació, i totes una 
necessitat d'una millor preparació. Algunes l'han portada a terme 
assistint a l'Escola Diocesana de Catequesi, i alguna altra a l'Insti· 
tut de Teologia. Això és positiu i esperançador de cara al futur. 

- També en els infants que han fe t tota la catequesi hem vist 
uns fruits. En primer lloc una millor formació cristiana. Ho palpem 
quan els retrobem a la classe de religió a l'Ins titut o en la cate· 
quesi d'adolescents, preparació per a la Confirmació. 

- Són també alguns d'aquests infants els que després, un cop 
joves, són responsables dels moviments de Colònies i Escolt isme. 
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Interrogants 

La pobra reali ta t de la ca tequesi d 'infants i la va loració que 
n'hem fel cns plan tegen uns interrogants, als qual no hem trobat 
resposta, i que aq uí recoll im a l'espera que, si algú té la pacièn
cia de llegir-nos i té Ja resposta, ens pugui ajudar. Perquè sempre 
hi veuen més q ua tre ulls que dos. 

Un primer interrogant és la desproporció que hi ha entre les 
energies, temps, persones i mitjans que dediquem a la catequesi 
d'infants , i els euS fruits palpables . I diem palpables, perquè també 
creiem en els fruits de l'Esperit que a vegades no es deLxen veure. 

Però si bé en llenguatge de lI1arkelil1g això ens portaria a deixar 
de banda la catequesi d 'infants, per un a ltre cantó pensem en uns 
pares veritablement preocupats per la formació cristiana dels seus 
fills, i que s'acosten a la parròquia que els va acollir en el Baptis
me, to t demanan t ajuda. Encara recordo quan aq uests mateLxos 
pares em demanaren, per les mateLxcs raons, la missa d'infan ts. Ja 
fa vuit anys que la fem, i encara no n'estic convençut. Però em 
sembla que tenen més raó ell s . I per això encara la fe m. 

Cloenda 

l posem el punt fin a l. No sé s i aquesta h istòria po t servi r per a 
a lguna cosa. Po tser perquè a lgú, quan em t robi, em d igui que pen
sava que a Ja Garriga ho fè iem més bé, o per a dir-me que també 
pateix de la mate ixa malaltia. Però vull acabar sense deixar~me en 
el tinter una profess ió de fe . 

Crec en la cateq uesi d 'infants. Crec en la ca tequesi d 'infants, 
com una part de l'activita t de l 'Església . l hi crec, perquè m'ho diu 
la santa Mar c Església, però també perquè veig que, a nivell humà, 
a la fa mília hi ha els avis, e ls pares i e ls fi lls. I malament quan 
a lgú falta en aques ta famíl ia. l els pares es preocupen dels fi lls, ja 
des de peti ts, però pensant en quan seran grans . 

Penso que cada comunitat cris tiana és una gran família , on tam~ 
bé hi ha avis, pares i infants. Mal anirà aquesta famJl ia si ens 
oblidem dels infants. 

I vull dir, també, que, davant els pobres fruits de la catequesi 
d 'infants, hi cap una crítica que cal dosificar energies. l té raó 
aquesta crítica , s i no arribem a tot, o s i ens descuidem d'altres 
camps de la pas toral més u rgents. Però penso que malament si 
abandonem aques t camp. Farem una família sense fill s i, a la llarga, 
una residència d'ancians. 

51 



PRIMERES COMUNIONS 

EN UN BARRI DE BADALONA 
JOAOUIM BRUSTENGA 

Marc sòcio-religiós 

La parròquia de la Salut de Badalona té uns 40.000 habitants. 
Està en un barri eminentment obrer. Densament poblat. Una gra n 
majoria de la població són famílies immigrades. Moltes d'elles estan 
marcades avui per l'a lur. El nivell cultural és molt baix. Hi ha un 
gran dèficit d'equipamen ts i d'infrastructura. La pràctica religiosa 
dominical és molt baixa: un 2 o 3 %. Hi ha, però, una administració 
massiva dels sagraments, que, avui per avui, no va pas a la baixa: 
702 baptismes, 275 matrimonis, 761 primeres comun ions (són dades 
de l'any 1982). Hi ha uns senliments religiosos difosos en les perso
nes, que configuren una religiositat popular de valoració i tracta
ment pastoral difícils. 

La pastoral catequètica de primera comunió 

La segona quinzena de setembre obrim cada any les inscripcions 
per a la ca tequesi. Les condicions són: que curs in el 3r. d 'EGB; 
que est iguin domiciliats a la parròq uia, que assisteixin a les reunions 
de la catequesi i que es tiguin d'acord amb les normes del bisbat, 
sobretot pel que fa referència al vestit normal, de carrer, per a fer 
la primera comunió. El mateix dja de la inscripció es convoca e ls 
pares a una reunió per a explicar-los què és, significa i exigeix que 
el seu fill faci la primera comunió, i com tenim organitzada la pre
paració catequètica . Se'ls presenten i expliquen els dos camins a 
escotur: la catequesi familiar i e l curse t preparatori. Es recomana, 
com a millor en tots els sentits i més complet, tant per als pares 
com per als nens, el camí de la catequesi familiar. 

Donats el nombre elevat d 'infants (de 700 a 800), la manca de 
catequistes ben preparats i l'opció pastoral d'atendre d'una manera 
preferent els grups de catequesi de postcomunió, només fem un 
curs de catequesi preparatòria, tot i que en el nostre arxiprestat de 
Badalona-centre se'n fan dos. 
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La catequesi familiar. S'hi apunten voluntàriament unes 130 
famíl ies (e l 17 %). Formen grups de 10 a 15 pares amb uo animador
catequista. Seguim el material de la parròquia de Ntra. Sra. del 
Port, publicat per la Delegació diocesana. Ens resulta un material 
molt vàlid, ja que està adaptat a la mentalitat i al nivell cultural 
i re ligiós del nostre barri. Dura de novembre a maig. Es fan reu
nions quinzenals amb els pares, celebracions mensuals de pares 
i nens, i reunions també mensuals de nens amb el catequista. 

El curset preparatori. Més pròpiament és un minicurset que 
dura vuit setmanes: sis temes (Jesús de Natzaret, el Déu de Jesús, 
ci cristià seguidor de Jesús, la pregària, l'eucaristia i la comunió). 
dues celebracions (el seguiment de Jesús, amb la renovació de les 
promeses del baptisme i la celebració comunitària de la reconci
liació) i dues reunjons 31nb e ls pares. 

Es formen grups de 30 a 50 infants. Els temes són presentats 
mitjançant un petit muntatge àudio-visual. A cada sessió hi ha una 
explicació del tema, diàleg amb els nens, pregària, cant , i es dóna 
un fu ll -resum del Lema, que els nens treballen a casa. 

Celebrem unes trenta misses de primera comunjó. Des de mit
jan maig fi ns a mitjan juliol: cada dissabte a la tarda i cada diu
menge. A part de Ics misses dominicals. Cada dissabte al matí hi 
ha una última trobada de preparació. S'intenta la participació acti
va i festiva dels nens a la celebració. 

Valoració pastoral 

És globalment negativa, molt negativa. Crec que les primeres 
com union , malgrat els esforços pastorals esmerçats, sobretot e ls 
darrers anys, per a recuperar el seu sentit religiós i eclesial, con
tjnuell essen t un show, que afecta la mateixa imatge de l'Església. 
E l tinglado de les primeres comunions interpeHa profundament tots 
els responsables de la pastoral. 

Allò que el cardenal Jubany constatava i lamentava en la instruc
ció pastoral sobre la primera comunió de l'any 1976, continua com 
lIna tris ta realitat: «Des de l'angle familiar, la festa que s'anomena 
"primera comunió" ha esdevingut progressivament una projecció 
desbordant sobre l'infant de tots els entusiasmes i les competè ncies 
familiars i socials, i es desvia massa vegades del senti t de l'euca
ristia que se celebra com a fonament de la festa: fins al punt que 
hi ha famílies, avui, que tot i volent retornar a u.na s ituació més 
coherent, se senten com pressionades per l'ambient creat al seu 
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entorn, que pressiona igualment - i amb força- els mateixos in
fa nts protagonistes -si més no, teòrics- de la festa »_ 

Aleshores resulta lògic que els pares vagin al sacerdot per exigir
li que faci el paper que li correspon en aquest shaw (<<estem dispo
sats a pagar el que calgui»)_ Es lògic que es molestin si se'ls con
voca a uncs reunions (per a què?) _ Es lògic que vulguin posar al 
nen o a la nena una disfressa, un vestit de núvia o e l que sigui. es 
lògic que s'enfadin amb la parròquia que vol fer les coses com cal. 
Es lògic que organitzin tot un muntatge de festes, regals, banquets, 
on la primera víctima serà el seu fill i on «s'utilitza» el sagrament 
de l'Església per a muntar-lo_ 

Es cert que els responsables de parròquies de centre-ciutat o de 
comarques, on no es dóna el nombre tan massiu d'infants com en 
la meva parròquia i on el nivell cultural-humà és més elevat, valo
ren força positivament la pastoral de les primeres comunions_ Però, 
de tota manera -potser m'equivoco-, penso que el sentit religiós 
i eclesial del fet, en la majoria de famílies, no és copsat com cal, 
perquè, quants pares d'aquests infants participen habitualment a 
l'eucaristia dominical?, quants estan integrats d'alguna manera a la 
comunitat cristiana? Cal que siguem ben lúcids i no ens enganyem! 

Cal dir, però, que, gràcies a Déu, hi ha famílies que viuen aquest 
esdeveniment de la vida cristiana del fill amb una profunda signifi
cació religiosa, saben acompanyar-lo, se sen ten plenament re pon
sables de ser testimonis de fe per a l seu fill, saben unir la cele
bració festiva i familiar amb la senzillesa i la veritat_ 

Quant a la continuïtat del procés catequètic, només un petit per
centatge s'apunta als cursos de postcomunió_ Un 7 %!, malgrat 
la insistència en les reunions de pares i la invitació personal que els 
fem al començament del curs següent. 

Sobretot valorem molt positivament el treball amb els grups de 
la catequesi familiar, per la intensa participació dels pares que 
exigeix, perquè representa per a molts d'ells una reiniciació en la 
fe, una redescoberta del seu lloc en l'Església, la qual cosa possibi
lita que, almenys alguns, continuYn aquest procés en una catequesi 
d'adults i s'apropin a la comunitat cristiana. En resum, creiem que 
la catequesi familiar, com a opció lliure, és el més posi tiu de tota 
la nostra pastoral de la primera comunió. 

Camins d'acció pastoral 

Com a fruit de la reflexió anterior, insinuem alguns camins 
d'acció: 
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I . Sense deixar d'atendre e ls infants, creiem que cal concentrar 
els millors esforços catequètics en e ls pares dels infants. La cate
quesi familiar, en què els pares esdevenen catequistes dels seus 
fills, creiem que és la millor opció de cara a la primera comunió. 
Els mateixos catequistes dels infants són els qui més d irec tament 
cons taten aquesta necessitat. 

2. Cal privilegiar la catequesi graduada de després de la comu
nió, tot rela tivitzant els esforços esmerçats en la preparació per a la 
primera comunió, ja que les motivacions per a fer la comunió no 
són sovint gens clares. 

3. :es bo d'oferir camins -opcions- catequètics diversos . So
bretot on e l nombre d'infants no correspon a les possibilitats d'a
t enció catequè tica adequada per part de la comunitat cris tia na. 

4. ~s necessari atendre amb cura la formació dels catequis tes, 
t ransmi ors com són de la fe de l'Església, a través de la seva 
pròpia vivència de fe. En aquest sentit ci SIC acaba de publ icar un 
interessant «Itinerari per a la formació dels catequistes». 

5. Cal integrar la pas tora l de la primera comunió en les línies 
pastorals que s'ha marcat la comunitat cristiana. ~s tota la comuni
tat cristiana que s'ha de sentir responsable de la preparació i cele
bració de les primeres comunions. 

6. Sovint em pregunto si és possible trencar el shaw sòcia-reli
giós de les primeres com unions, que té tants aspectes antievangelit
zadors. 

a) Caldria partir -penso-- d'una opció pastoral ferma i clara, 
a nivell almenys diocesà. Les instruccions, normes i orientacions 
diocesanes enfoquen bé la qüestió, però no solucionen res. 

b) Caldria desfer a ixò de ls temps, dies i misses de p rimera co
munió. :es a dir, caldria portar literalmen t a la pràctica la norma 
setena de les «Normes i orientacions sobre la catequesi infantil i el 
moment de la primera comunió., publicades per l'arquebisbat de 
Barcelona, per l'abril d'aquest any: . Quan a judici dels pares i de ls 
catequistes es cregui que per a l'infant ja ha arribat e l moment de 
combregar per primera vegada, en parlaran amb e l responsab le de 
la comun ita t i prepararan la celebració». 

e) Fóra bo de retardar l'edat per a fer la comunió. ¿Vo leu dir 
que a llò de sant Pius Xè de l 'eda t de la discreció, és vàlid avui, 
quan la majoria dels infants, tot i haver esta t batejats de pe titons, 
no han rebut cap iniciació a la fe ni a casa seva ni a l'escola? La 
pràc tica actual de fer-la en e l nivell del 3r. curs d'EGB, considero 
que queda curta. 
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Barcelona: .. Entre el descoratjament i l 'esperança» 

El trtol no és d'aquest cronis ta: 
és el primer punt de la carta que 
e l cardenal Juba ny ha enviat als 
preveres aquest començament de 
curs (els altres dos punts s6n: 
.. P rogrés en la comunió sacerdo
tal » i «Un c ris tianisme viscut 
més so ia lment »). 

I e l fet que el primer punt de 
la ca rta s igui aquest, és més aviat 
sign ificatiu. Perquè quan aq uest 
cronista anava a asseure's a la 
m àquina per redactar aquestes 
ratlles, pensava que més aviat la 
«not ícia » diocesana era una mena 
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de sensació cada cop més estesa 
d'aturament, d'anar fent tan bé 
com se sàpiga les feines, i no 
gran cosa més. Sense projectes 
a l'interior de l'Església, i sense 
capacita t per a donar respostes 
a la vida de cara enfora ( i això 
no són dues coses separades: s i 
no hi ha capacitat de donar res· 
postes de cara enfora, és a dir, 
si no hi ha projecte i ànim glo
bal d'evangeli tzar, difícilment 
serà possible de tenir projectes 
de cara endins!). l llavors, quan 
pensava això, he recorda t aquest 



títol: «Entre e l descoratjament i 
l'esperança». Que traduït vol dir, 
evidentment: .. Encara que esti
guem descoratjats, no perdem 
l'c ~perança • . El cardenal Jubany, 
sens dubte, ho ha encertal. l ha 
afegit un detall molt indicatiu en 
la seva carta: diu que no està bé 
ai xò que fan «a lgun s sace rdots» 
que «manifesten les seves reser
vCs en relació amb la persona del 
Sant Pa re» ... 

Respecte a a llò de no tenir res
postes de cara enfora, aquí conyé 
fer esment d'un fel importarit: 
quan es van inventar allò quI.! 
anomenaren la «guerra dels cate
ci smes», mentre per E~panya mi
raven d'escalfar l'am bient, aqui 
la paraula jeràrquica va se r una 
paraula de tranqu iHi ta t, d'anti
gue rra: les declaracions sobre el 
tema pe r part del delegat d'en
senyamen t de Ba rcelona van ser 
dc les més assenyades que van 
pode r-se sentir aquell s djes. O 
sigui que es pot dir que, encara 
que no ti nguem respos tes i p lan
tejaments realment evangelitza
do rs e n ¡'ac tual situac ió del país, 
almenys tampoc no d ie m n i fem 
disbarats. 

I men t restant, es van fent les 
feines, i es desvet lle n inicia tives 
ani moses. Per exemple: 

- Aquests dies toca renovació 
de la meita t dels arxiprestos de 
la diòces i. Per primera vegada. 
aquesta e lecció no queda només 
en mans dels p reveres, s inó que 
allà on hi ha consell pastoral ar
xipres ta l, és aquest consell l'en
carregat d e presentar a l bisbe la 

terna de candidats perquè aquest 
nomeni l'arxipres t. 

- El 14 de novemble - histò
rica diada de Ja Ma rc d o Déu de 
Montalegre, plena dc ressons 
sobrctot per a l clergat amb tra
dició de seminari mcnor- s'ha 
celebrat una trobada dels preve
res diocesans --concelebració, 
record de Mn. Ta rrés, homenatge 
al bisbe Guix i dinar- amb motiu 
de l cent nari de l'edifici del semi
nari del ca rrer Dipu tació. Amb 
bona assis tència. 

- Com una notícia repetida 
anualment, però que deu ser una 
de Ics més esperançadores que 
en aquest moment es poden do
nar, cal d ir que els moviments de 
jO\CS han engega t novament el 
curs, amb bona empenta i sensa
ció d'expansió, i a mb esforç de 
profunditat i de presència en els 
respectius ambients. 

- Neix la Fundació Alfons Co
mín . Un lloc on gent cris tiana i 
gent no cris tiana vol reconèLxer, 
primer de tot, la importà ncia de 
l'her ncia i del missatge d'aques t 
gran c ri s tià, polít ic i pensador 
que se'ns va morir ja fa tres anys. 
I on es vol potenciar la con tinuï
ta t d'aquesta herènc ia de fide lita t 
a J esucris t, a ls pobres i a l país. 

- Amb gran èxi t d 'assistència 
-inesperat èxi t, segu rament-
han tingut lloc les jornades d'in
formació i es tudi del nou Codi 
de Dre t Canònic. Interès per 
saber on som i a què ens hem 
d 'a tenir en e l futur . .. Professio
nalitat», vaja. 

- f , per acaba r , l'arre ncada 
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del Consell Pas toral Diocesà amb 
elecció de secretariat permanent 
i l'engegada del primer tema 
-cI paper i la participació del 

Girona: Tardoral 

La ta rdor, temps de melangia, 
de caiguda de la fulla, de les fires 
de Girona, de començar el curs 
pastoral... i de canvis si&nificatius 
a les estructures i els organis
mes de la Diòcesi. Una volada de 
ca nvis que, com les orenetes, es 
desplacen d'ací d'allà, cercant 
sempre la situació definitiva, que 
no arriba maL Abans, e ls metges 
recomanaven e l canvi d'aires al 
pacient, com a te ràpia saludable. 
Això i bons alimen ts. Els nos tres 
rec tors, en la situació enrarida en 
què vivim, també necessiten la 
teràpia del ca nvi d'aires i dels 
bons aliments. S í; tranqui l'litat i 
bons aliments! Sis parròquies de 
la ciutat de Girona han canviat 
de rector entre setembre i octu
bre, de les quals quatre en barris 
perifè rics i dues al centre. Més 
de vint-i-cinc mil persones afecta
des -és una manera de dir- pel 
canvi pastoral. Un terç de la ciu
tat. Quatre barris perifèrics, que 
represen ten la pràctica totalitat 
dels suburbis. Dues parròquies, 
de cinc mil habitants cadascuna, 
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laïcat en la vida diocesana-, que 
segurament es continuarà a la 
propera sessió. 

Josep Lligadas 

compostes exclusivament per im
migrat. 

Com s'han programat i execu
tat aquests canvis de rector? Ho 
desconec, en la majoria dels 
casos. ornés puc afirmar que, a 
hores d'ara, hem de ll aurar ~mb 
el s bous que tenim. l que ja ha 
passa t e l temps de fe r fili granes 
pas toral s. 

La guerra dels catecismes 

També ha a rribat a casa. El 
nostre Bisbe Jaume forma part 
de la Comissió corresponent. I 
males veus diuen que s'ha hagut 
d'enfadar moltes vegades al s i d'a
ques ta comissió. Es veu que l'au
tonomia encara és més minsa i 
retallada a nivell eclesiàstic. En 
aquest punt, no solament no po
dem parla r de nació, sinó que no 
podem ni parlar de Conferència 
Episcopal Catalana, ni de traspas
sos, ni de res. Nosaltres ja fa 
temps que la ballem, la guerra 
dels catecismes. La comissió cor-



responcn t -cal en tendre la co
missió de Madrid- de temps im
memorial posa les seves reserves 
a ls textos pensats i ed ita ts a Ca
talunya. 

A Girona funciona un Secre ta
riat Diocesà de Catequesi; i molt 
bé, per cert. No ca l dir que el nos
tre Secretariat forma part del 
Secretariat I nterdiocesà de Cate
quesi del Principat, i em sembla 
que també de les Illes . 

Aquest es tiu, hom ha ca nviat 
tot s els membres directius del 
Secretariat Diocesà ; o quasi tots . 

na gent trem pada ha subs
tituït una a ltra gen t trempada; 
a ixò és veritat. Per tan t, no és 
per aquí que vindran els proble
mes . Els problemes poden venir 
d'una altra direcció. Es preveu 
que hi haurà tala una estratègia 
precisa pe l' mirar d 'imposar un 
text de catequesi preparat per un 
ca pellà diocesà de l'Opus De i. 

Ara sí que es veu clar! O la real 
implantació de la Prelatura 
personal a la DIòcesi 

Durant c i mes d 'octubre hi ha 
hagu t e leccions per a renovar el 
Consell Presbi tera l Diocesà. Ja a 
la primera volta va sonar el toc 
d 'alarma. Capellans membres de 
l'Opus Dei encapçalaven, amb 
més vots, les ll is tes que havien 
de passar a segona votació, I el 
que hom tem ia va succeir. Més 
de la meita t -en concret, dos 
te rços- dels membres elegits, 
són ciutadans de la prelatura per-

sona!. Ciutadans camuflats, ja 
que continuen essent capellans 
diocesans (per a ixò són membres 
del Consell Presbitera l Diocesà). 
Però c iutadans de la prelatura, a l 
cap i a la fi. En aquest punt tan 
de li cat, jo no crec que calgui 
cufemismes. 

Quincs reaccions hi haurà? Què 
passarà? Com actu arà e l nos tre 
Bisbe? Quines conseqüències se'n 
derivaran per a la pastoral dio
cesa na? Començarà la guerra del 
Consell ? 

Estigueu atents a les properes 
cròniques de Girona. De moment, 
hi ha desencís i impotència, per 
part d'un sector de la clerecia 
gironina. l eufòria --és clar- en 
un altre sector. AJguns ja comen
cen a en tonar el nlea culpa per 
l'errònia o nul'la estra tègia elec
toral. E ls e rrors fan aprendre , to t 
i que es paguen cars . 

Actes en memòria de 
Mn. Joan Alsina 

To thom ha sentit parla r de Mn. 
Joan Al sina, un ca pellà diocesà 
assassina t a Xile els primers dies 
del sagnant cop d'E stat de l'onze 
de setembre de 1973. Enguany la 
Diòcesi li ha fet un homena tge, 
coinc idint amb els deu anys de la 
seva mort. Cal recordar que el 
primel" acte diocesà al qual va 
participa r e l nos tre Bisbe, en 
a.q ue ll moment e lecte pe rò no coo
sagrat, fou la missa de Mn. Joan 
Alsi na, al poble de Castelló d'Em
púries, poc després que hom va 
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conèixer la seva mort. Fou un 
acte molt comentat. El nostre 
Bisbe Jaume va voler presidir el 
dol , al costat dels pares i germans 
d'en Joan . 

Deu anys després, el Bisbe 
Jaume també hi ha volgut estar 
present. Va presidir la concelebra· 
ció de l'eucaristia, al Seminari de 
Gi rona. I va participar, entre la 
gent, a la tau la rodona que va 
tenir lloc immediatamen t des· 
prés. Una actuació que diu molt 
a favor del nostre Bisbe. Ja en 
anys anteriors, havia hagut de rei· 
vindicar l'actitud neta ment ecle· 
s ial i pastoral de Mn. Joan Alsina, 
enfron t d'unes primeres notícies i 
d'unes posteriors campanyes, que 
volien tergi versar el seu martiri. 

A més de Girona-ciutat, es van 
celebrar actes a Malgrat de Mar, 
lloc on en Joan havia fet de vica· 
ri; a Castell ó d'Empúries, poble 
que l'havia vist néixer, i en el 
qual resideixen e ls seus pares j 
germans; i a Arbúcies. 

Jornada diocesana de reflexió 

Organitzat per la Vicaria de 
Pastoral, es va celebrar, a la Casa 
d'Espiritualitat Diocesana de Ba· 
nyoles, una doble Jornada de re
flexió, en commemoració dels 
vint· j·un anys de la inauguració 
del Concili Vaticà II, l'onze d'oc
tubre de 1962. 

Els dies II i 12 d'octubre va 
ten ir lloc aquesta doble jornada. 
El primer dia, per a capellans. 
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Ducs ponències matinals, a càrrec 
la nota calenta a la Jornada. La 
del Bisbe d'Osca, Mons. Xavier 
Osés. I una taula rodona, havent 
dinat, sobre ci tema de l'Església 
diocesana del postconcili , vista 
des del món dels capellans. A la 
taula rodona hi va haver els seus 
més i els seus menys . Unes quart· 
tes intervencions, vives, algunes 
viscerals, de capellans van posar 
qüestió més mogudil es va cen· 
Irar en e l punt de la identitat sa· 
cerdotal ; sobre el [cr de capellà 
avui; el com fer-ne. A la meva 
manera de , cure, es van fer pale
ses ducs tendències, que són les 
que avui divideixen l'Església uni
versal: la dels qui diuen que fer 
de capellà no ha canviat, i no és 
res més que el que hom deia els 
anys de la nostra postguerra; i 
la dels qui diuen que cal cercar 
lloves formcs de fer de capellà. 
O, s i voleu: sacramenlalitzaci6 i 
evangelització tornen a estar en
frontades, en lloc de trobar un 
complemem harmònic. l això no 
es resoldrà, si no és que una de 
les dues parts no es cansa de ple
dejar. Ara per ara, si alguna s 'ha 
de cansa r, tothom endevina quina 
és. Altra volta, uns capellans de 
l'Opus Dei van tenir una inter
venció brillant per defensar una 
de Ics ducs postures. Algú va re
marcar que tenen molt d'interès 
a subratllar, una i alt ra vegada, 
que la tasca sacerdo tal e ls aca
para les vint-i-quatre hores del 
dia; tant , que no tenen temps per 
a res més. (Jo diria que ni per a 
pensa r en els companys que so-



freixen la si tuació de desconcert). 
Cen t cinquanta capellans dioce

sans van pa rticipar a la Jornada 
d'aquest prime r d ia. Es tracta de 
la meitat del presbiteri d iocesà. 
Això sol ja qualifica les observa
cions que acabo de fer. 

L'end emà es va re petir la d inà
mica. Però, aquesta vegada, per 
a lo t ci Poble de Déu que és a 
Girona. També hi van pa rticipar 
unes cent cinquanta persones : 
uns vuitanta laics, uns quaranta 
religiosos (hauria de dir religio
ses puix, de religiosos, em sembla 
que només n'hi havia un ), i uns 
tren ta capell ans. 

El ma tí hi va have r dues ponèn
cies, a càrrec del Sr. Ramon Su
granyes de Franc, aud i tor laic del 
Concili. I taula rodona, a la tarda. 
El tema de la tau la rodona e ra 
la visió de l'Esglés ia diocesana 
del postconcili, vista des del món 
dels laics. Les inte rvencio ns van 
transcórrer per uns camins més 
suaus que el dia a nterior, to t i 
que n'hi va haver algunes de [a r
ça pintoresques. 

Hom va observar que, tant un 
dia com l'altre, e l promig d'edat 
dels participan ts era mol t e levat. 
AJ gú comentava, amb ironia, que 
ens havíem reunit una munjó d'il
lustres cadàvers pos tconcilia rs. 
C:. rtament que el món dels joves 
n'era absent, tot i que la temàtica 
juvenil va acaparar bon tros de 
les inte rve ncions. 

Va cloure la Jornada el nostre 
Bisbe, amb unes paraules bri
lla nts, encertades i suggeridores. 
Va parlar de la «nostra Església. 

i de «l'Església dels joves». Molts 
vam agrair a l Bisbe aquestes pa
ra ules. 

Desè aniversari de la prelatura 
del bisbe Jaume 

Aquesta c rònica va d'aniversa
ri s . Aba ns, als aniversaris, cantà
vem e l rèqu iem, En aquests mo
ments s 'escauria més cantar allò 
de «trobarem a raltar el teu som
riure ». Algú diu que el nostre Bis
be J aume està preocupat, tot i 
que no ha perdut el bé de Déu 
de somriure que té . Donem-ne 
gràc ies il Déu, puix ens enco
mana una miqueta d'esperança. 

Amb mot iu d'aqu est desè ani
ve rsa r i, les Publicacions de l'Aba
dia de Montserrat han editat un 
recull de ls escrits del nostre Bis
be al Full Parroquial Diocesà, re
culi que duu per títol: . EI poble 
del Parenostre ». 

Aquesta és una fa ceta remarca
ble del Bisbe Ja ume. Setmana 
rera setmana, durant aques ts deu 
anys, en s ha regala t amb e ls seus 
escrit s a la primera plana del 
Full. Un es til planer, ben català, 
a voltes literari , però sempre en
te nedor ; un bon domini de la llen
gua, un tractament. interes~ant 

dels temes d 'actua litat.. . tot fa 
que les seves cartes siguin llegi
dores. Els seus escrits no han 
estat divulgats . fin s ara, per cap 
dels mitj a ns importants de comu
nicació, Però ho me reixien . Jo 
crec que se li ha fet j ustícia. 
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Els Moviments juvenils 
reprenen la feina 

A hores d'ara , els quat re prin
cipa ls Moviments Juvenils ( MIJAC, 
Casals i Colònies, "UEC i Escoltis
me) ja han reprès tota lmen t les 
seves activitats. H an celebrat les 
assemblees reglamen tàries. En 
genera l, aques tes assemblees han 
esta t moll part icipades, i amb un 
clima de treball i de responsabi
lita t envejables. E l treba ll lent i 
pacient va donant els seus rruits. 

S 'està esperant el nomena
ment del nou Delegat diocesà de 
Pastoral de J oven tu t. Suposo que, 
quan llegireu aqu esta crònica, ja 
estarà ret. Després d'uns titubeigs 
de l'Equip Directiu de la Pas to
ral Diocesana, s'ha vis t cla r que 
calia nomenar un de lega t per a 
la Pas toral de Joven tut. l potser 
també un nou delegat per a la 
Pastoral de ls Moviments d'Adults. 
Ambdós , coordinats per un Vica
r i Episcopa l de PaslOral Laïcal. 
E l món dels Movim ents laïcals 
s'ho me re ix . I caldrà potenciar 
la pastora l e n med is rurals i 
obrers, cosa que tothom veu clar. 

Cal dir que l'anterior Delegat 
diocesà de Pastoral de Joventut, 
Mn. Nards PonsaH, ha esta t no
menat, pe r la Ta rraconense, mem
bre de la «troika. de Consiliaris 
del M UEC cata là. I també rector 
d 'una parròquia important de la 
ciutat de Girona. Aquest cronista, 
company de penes i fatigues, li 
de itj a una bona feina. 
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altres coses 

Es d iu que els Co nsells dioce
sans (de Laics , Pastoral i P resbi
teral) no acaben de trobar el seu 
lloc i la sc\"a [unció. Es diu si no 
seria millor consti tuir c i futur 
Consell Presbit\.!ral a partir dels 
Arxiprestos, ta l com ran a Barce
lo na. Es diu que els rectors ca· 
mencen a esverar-sc per la quan· 
t itat de parcs, casats només ci· 
vi lment, que demanen e l bateig 
dels seus fills. Es diu que el nom
bre de matrimon is civil s aug· 
menta . Es diu que el problema 
de les primeres comunions resta 
insoluble, i que no ca l gastar-hi 
ga ires trumfos. Es diu que, en un 
rutur pròxim, el problema econÒ
m ic de les diòcesis es troba rà amb 
un handicap preocupant : el de la 
ra lta de liqu idesa, a l'hora de pa
gar els capellans (que depenen, 
en un tant per cent molt gros, dels 
diners que dóna e l Govern, i que 
e ns arr iben a través de la Confe
rència Episcopal Espanyola). 
Sembla que els números no sur
ten , quan parlem de l'autofinan
çament de l'Esglés ia. Que els nos
tres pract ican ts són un xic «gar
repes» a l'hora de donar. Algú 
suggereix la rcconsideració de tor· 
nar a ls aranzels. Algú, més arris
cat , diu que ja n'hi ha prou de 
donar sagrament s a dojo. Però 
tothom veu que això da rrer és una 
utopia. 

Tot això - i moltes coses 
més- s'anirà aclarint en prope
res cròniques. 

l, ja pe r acabar, una notícia 



sobre el cas de la Bisbal. Molta 
gen t d'allres diòces is ha pregun
tat a aquest cronista com s'ha re
solt el problema. Aquí ho teniu. 
Ja ra dies que actua el nou Equip 
de ca pellans a la Bisbal. l sembla 

Des de la Terra Ferma 

Consell del Presbiteri 

Després de l'estiu, en la repre
sa del nOLI curs, ca l destacar la 
reunió del Consell del Presbiteri, 
que tingué lloc al Seminari d'cs
tiu de Vilaller, els dies 1 i 2 de 
setembre. La pregària i el treball 
porlaren a fer una declaració, 
com a signe de sol idaritat, a favor 
del s perjudicats per les riuades 
del ord. AI llarg dels treballs, 
sempre amb àn im serè, es parlà 
de la pas /oral d'adults i s'arribà 
a coses concretes, objectivades en 
dotze punts, que ara us estalvio. 

En aquesta trobada es tractà 
llargament la qüestió del Seminari 
i de les vocacions, que interessà 
molt a lots. Subratllem que el 
bisbat de Lle ida pateix una forta 
escasseta t de vocacions. Encara 
que hem de deixar constància que 
actualmen t tenim cinc diaques 
que esperem que seran ordenats 
de prevere l'any que ve, tot i que 

que la rórmula funciona. Que Déu 
els ajudi. l que no n'hàgim de 
parlar més . Això voldrà dir que 
s'ha trobat la situació estable, des
prés del tràngol dels darrers 
anys. Amén! 

Quim Pla 

després ens tornarem a quedar 
a ltres anys sense. També és espe
rançado r el fet que aquest curs 
hagin entrat quatre joves al Se
m inari per a fer estudis i canú 
cap al sacerdoci . 

El Consell va fer un alt re pas 
important: va aprovar e l Directori 
diocesà de pastoral pre-matrimo
,lial, fita desitjada des de fa molt 
temps. Ara només resta que el 
Senyor Bisbe publiqui el directo
ri esmentat com també els noms 
dels responsab les del Secretariat 
diocesà de Pastoral familiar, la 
creació del qual [ou aprovada pel 
Consell. 

Joventut 

Darrerament s'han fet coses in
teressants a nivell de pastoral de 
joventut, camp sempre important 

preocupant. 
El diumenge 6 de novembre 
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hi hagué una assemblea de mo
viments apostòlics de joves. El 
Sr. Bisbe, que va presidir-hi l'eu
cari s tia , va poder constatar de 
prop com e ls joves són capaços 
de prendre's les coses seriosa
ment, amb voluntat [erma, sense 
defugir el protagonisme que rc
e1amen i els correspon . 

- La major part dels MO\' i
ments han fet assemblees de co
mençament de curs i Jornades d'i
niciació. Des que funciona la Co
ordinadora diocesana e l treba ll 
dels joves és més seriós, més 
ferm , més assumit per ells i amb 
obertura a tot el jovent. També 
funciona una Coordinadora de ls 
grups de parròquies, en connexió 
amb els Moviments. 

- La CET ha nomenat dos ca
peJl ans del nostre bisbat com a 
consiliaris en l'àmbit cata là: el 
P. Xavier Sagi, claretià ( MUEC), i 
Mn. Josep A. Jové (Coordinadora 
catalana de Colònies , Casals i 
Clubs d'Esplai). Això revela que 
la tasca amb el jovent a casa 
nostra é seriosa i reconeguda. 

Diversos 

- Referent a l'Any Sant, es 
van fent celebracions a nivell 
parroquial. La Comissió dioce
sana prepara actes i alguns arxi
prestats han fet peregrinacions a 
Roma. Hi ha pobles i comarques 
que han tingut aplecs amb una 
assistència nombrosa. Sembla 
que pel març hi haurà una pere
grinació diocesana a Roma. 
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- Ha tingut ll oc un curset per 
a capellans i re ligiosos sobre el 
nOli Codi de Dret Canòn ic, per tal 
de conèixer-lo millor i veure l'es
perit que l'anima. Hi ha inter
vingu t e l professor Manzanares 
de la Pon tifícia de Salamanca, el 
qual va fel' també una conferèn
cia per a religioses i dues per a 
laics. 

- Ha CS lat ben acceptada l'en
questa sobre ((ass istència a la mis
sa dominical » que es va fer, com 
en a ltres bisbats, els dies 5 i 6 
de novembre. To t i que enca ra 
no en sabem els resultats, sí que 
podem remarcar que els fidels no 
s'hi mostraren es tranys i que els 
mossens s'ho prengueren a cor. 

- Tenim un calendari de les 
princ ipals activitats diocesanes, 
de moviments i arxiprestats, per 
tal d'evitar interferències i ajudar 
a la participació. Que recordi, és 
la primera vegada que s'arriba 
a fer . 

- De l'estiu us en diré tan sols 
que ha estat pic d'activitats típi
ques de vacances: colònies i una 
gran participació en cursets de 
reciclatge. Els mossens acabàrem 
e l curs amb una reunió de la 
Unió Apostòlica i uns exercicis 
e spirituals molt concorreguts, dj
r igits per Mn. Esquerda. (El nou 
curs acaba de començar amb una 
altra tanda, dirigida per un sacer
dot del Prado.) (A propòsit de Mn. 
Esquerda, corren notícies de dar
rer moment que ha es tat nomena t 
degà de la Facultat de Missiono
logia de la Universitat Pontiffcia 

rbaniana, a Roma, i que conti-



nuarà en e l ca rrèc de director del 
Cen tre Internacional d'Animació 
Missionera .) 

- Ha es tat entre nosaltres el 
cardenal Tarancon, que ha fet de 
mantenidor del Certamen Marià 
de l'Acadèmia, i que com sempre 
ha estat in teressant. 

Aquestes breus notes són una 
mostra de les moltes coses que 

Crònica d'Urgell 

Dues commemoracIons 
històriques 

La fe arrela en la profunditat 
de l'home i traspua a través de 
l'espiritualitat més subl im. Tot i 
amb això, també és la cròn ica 
d'un pob le que prega i camina, i 
en conseqüència fa història. 

Dos fels importants marquen la 
vida de l'Esglés ia d 'Urgell durant 
els darrers mesos. Primerament 
b. fe s ta mariana a Oliana. Fa 
quatre-cents anys e l pob le d 'Olia
na , engrescat per la seva devoció 
a la Mare de Déu de ls Àngels, es 
va veure e n l'obligació de bast ir 
una nova ca pell a a la seva Patrona 
celestial. Els dies 31 de juliol , I 
i 2 d'agost e ls olianesos van com· 
memorar aquests quatre·cents 
anys de desgranar rosaris i cele
brar la pie tat mariana en l'ermita 
del s Àngels. To t e l poble parti
cipà en la processó que traslladà 

passen al nostre bisbat. Una altra 
de prou important fou el quinzè 
an iversari , el 27 d 'octubre, del 
bisbe Ramon Malla, com a bisbe 
i com a bisbe de Lleida. 

I acabo recordan t que enguany 
el CoHegi episcopal celebra e l 
seu vint·i·cinquè an iversari. 

Mercès i adéu. 
Jaume M onlar"1a 

la imatge a l temple parroquial i 
allí van oferir cente nars de dotze· 
nes de flors a la Mare de Déu. 

L'altre esdeveniment que hono
ra la fe d'un poble i la cultura de 
Catal unya ha es tat la commemo
ració del primer centenari de l'ex· 
cursió de Mn . Cinto Verdaguer al 
Pirineu, on s'i nspirà per a la com
posició del seu gran poema Ca· 
lligó. E l dia 3 de juliol els dos 
Pallars van recordar e l pas del 
Poeta per Collegats tot coBocant
hi un monument que perpetuarà 
la memòria de l'autor dels cèle
bres versos sobre "Argenteria. 
El dia de Sant Jaume, a la 
parròquia andorrana de Llorts, el 
Sr. Bisbe presidí la celebració 
d'una missa en commemoració de 
la primera que celebrà ta mbé en 
el mateix lloc l'eximi poeta català 
en entrar en terra andorrana . La 
culminació de les fes tes verdague
rianes tingué lloc a la Pica d'Es-
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tats, sostre de Catalunya i ano
menada «catedral de tots els cata
lans ». Hi hagué un acte literari, 
en què va ser llegida la poesia 
de Martí Pol expressament es
crita per a aquest esdeveniment. 
També la fe cris tiana amarà la 
commemoració. El rector d'À reu 
va presidir la celebració eucarís
tica acompanyat d'altres preveres 
catalans . Fe i cultura, les dues 
cares d'una Catalunya històrica 
que començà a parlar i a escriure 
la Llengua a les esglésies - les 
Homilies d 'Organyà- i aprengué 
a treballar a l'ombra dels mones
tirs benedictins. 

Un llibre 

Gairebé és continuació del text 
anterior: una mena de crònica de 
la vida medieval dels nostres po
bles. Això és el llibre recentment 
publicat per la Societat Cultural 
UrgeH itana amb el títol Spill Ma
nifes t de totes les coses del Ves
comtat de Castellbó. El contin
gut de l'obra històrica és un cens 
total - finques, habitants, geogra
fia, drets, obligacions, etc.- de 
l'històric Vescomtat de Castellbó_ 
El seu autor fou un notari de la 
mateixa Vall de Castell bó, Pere 
Tragó, que visqué durant el s . 
XVI. E l llibre té un gran interès 
per als qui volen conèixer amb 
profundita t la història de Cata
lunya i particularment per als 
qui senten inquietud per apro
fundir en l'estudi de l'Edat mit
jana. Els treballs de presen tació 
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i les anotacions són del P. Cebrià 
Baraut, monjo de Montserrat. 

Càritas d'U rgell i els aiguats 

Ara fa justament un any, el 7 
de novembre de 1982, l'aigua arra
sava conreus, trencava carreteres 
i s'emportava fins i tot una vin
tena de vides humanes . Càritas 
diocesana d'Urgell des del primer 
Inoment vetllà pels més afectats 
i va estar a l seu costat. 

Primerament amb les aj udes 
d 'emergència a les famílies més 
greument afectades. En aquesta 
fase repartí Wl total d'un milió 
de pessetes. En segon terme estu
dià les necessitats de les families 
econòmicament més perjudica
des i en tre 70 repartí la quantitat 
de 12 milions de ptes. En una 
tercera fase d istribuí ajudes co
munità ries a deu poblacions dels 
Bisbat, i una quantitat de 13 mi
lions . En tota l Càritas diocesana 
ha repartit ajudes en tre els dam
nificats de les riuades al Bisbat 
per un total de 25 milions i mig 
de ptes. També darrerament ha 
aportat un donatiu de dos mi
lions dc ptes . als damnificats del 
Nord en les darreres inundacions. 

E l comentari d'una persona 
ajudada glossa bé l'agraïment i 
els sentiments d'aquestes fam.Í
lies que han rebut l'ajuda de l'Es
glésia: «Sense masa tràmits ni 
papcrs heu resolt papers difí
ci ls i ha estat la primera ajuda 
efec tiva ». Potser qui aj uda pri
mer ajuda dues vegades. 

Alltoni Mirabet 
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DIJOUS 
de 4.30 a 5.30 

DIJOUS 
de 5.45 a 6.45 

SENTIM EN L'ESGL~SIA. - Francesc VERG~S DIJOUS 
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• LA FESTA CRISTIANA EN UN MÓN SECULAR - DIJOUS 
Joan LLOPIS. del 3 al 31 de maig (5 sessions) de 5.45 a 6.45 

VESP RE 
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DIMARTS 
de 7.30 a 9 
DIMARTS 
de 7.30 a 9 

DIMECRES 
de 7.30 a 9 
DIMECRES 
de 7.30 a 9 

(10 sessions) del14 de març a 1'11 d'abril I DIMECRES 
del 2 al 30 de maig de 7.30 a 9 

EL DINAMISME DE LA FE I LA CONSTRUCCIÓ 
DE LA COMUNITAT. Joaquim BRUSTENGA. 
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els cursos de TARDA formen part de la programació general 
(Viure en Cristià) 

els cursos indicats amb un asterisc (.) es repeteixen a la tarda 
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77. Cardl]n I l'evangelització del món obrer (94 PP .. 300'- ptes.) 
78. Pastoral dels malalts (84 pp., 300'- ptes.) 
79. Descreença i agnosticisme (99 pp .. 300'- ptes.) 

FULLETONS PER A GRUPS, JORNADES, SESSIONS .. . 
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El moment present de ,'Església Catalana (75'- ptes.) 
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1. línies mestres d'una pastoral de joventut 
2. Canvis en els ambients juvenils 
3. Catequesi d'adolescents i moviments de joventut 
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Introducció als llibres històrics de l'Antic Testament (250'-) 
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