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DESARMAMENT 

I DESENVOLUPAMENT 

Dues I1tagnituds de primer ordre, aquestes del de
sa rmament i el desenvolupament. La pau, a finals del 
segle vinl , hi està estretament vinculada. 

E/s ambients cris tians i , en general, les nostres so
cietat s occidentals, preferim parlar de conversió de cor, 
d'amor, de pau, en abstrac/e. Paraules i conceptes ben 
evangèlics -no faltaria, sinó!-; però que podrien ser 
excuses de mal pagador i ddhuc cortines de fum, si no 
els s ituàvem al marc que els correspon: l'esforç cons
tant i efi caç per arribar al desarmament i al desenvo
lupament. 

Es W1 tel: enlre nosallres es pol parlar IranquiHa-
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ment d'amor, de pau, de conversió de cor; es pot dir, 
fins i lot, que milions de persones moren de fam. i de 
misèria, o que hi ha països amb una renda per càpiLa 
de més de deu mil dòlars i d'altres ell què no passa 

dels cellt. Tot això '10 sembla comprometre a gran 
cosa. Ell canvi, quan plalltegeu la qüestió del desar· 

mamerll lleis blocs -i com podria haver-hi pau se ,tse 
desarmament 1-, hom s'irrita, s'enquinw ra. No cal dir 
quan lligueu el dese" volupalllent a la cursa accelerada 
d'armaments. 

Si parles cOlltra l 'OTAN, et diran que t'has equivo· 
cat de costat. Si apuntes la desnuclearització, es fa ran 
creus que siguis lan retrògrad. Si bescantes el sistema 
,rrilitar, et titllaran d 'antipatriota. I, si dius que els 
habitallts del llord som culpables de la plaga del sub

desenvolupament, perquè permetent que els nostres 
governs robin la riquesa qu.e pertany al tercer mÓn i 
la facin servir per armar-se ... Que no se us acudís pas 
de dir això!: us farien passar per demagog i prosoviè
tic. Sembla estrany que els ciutadans estiguem tan man

cats de lògica i que ellS hàgim begllt l'entelliment fillS 
a aques l punt. Perq uè, d'infonnació, ja en tenim, ja! 

Alguns episcopats han fet se ,tt;r la seva veu, no pas 
monocorde: els bisbes americans amb accents més pro
fèt ics que no pas els europeus: anglesos, francesos, 
alemanys, espanyols. El papa també se n'ha ocupat 

en més d'una ocasió. 
Fa més d'un any que el Secretariat «Justícia i Pau » 

de l'Estat espanyol va llançar la campanya . Desarma
,nenl i desenvolupam-ent per a la Pau», que es propo
sava aquests sis objectius: 

J. Foment de l'educació per a la Pau. 
2. Reducció progressiva dels pressupostos de de

f ensa de l'Estat espanyol i increment consegüellt dels 
pressupostos per a necessitats socials. 

3. No nuclearització bèHica del territori de l'Es-
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tat espm1yol ni de les seves aLgues jurisdiccionals. 
4. Aprovació d'una llei d'objecció de cOl!sciència 

d'un servei civil. 
5. CoHaboració en iniciatives inten1acionals sem

blants, sense discriminaci6 de blocs. 
6. Acció decidida de les esglésies a favor del desar

mamellt i el consegüent pesenvoluparnePlt . 
Com hem reaccionat els cristians? Persones, grups, 

comun itats, pa rròquies, moviments, jerarquia" " ¿qui 
!Ja alçat la seva veu per dir: «aquesta és la nostra cam
p{mya!», i per a acluar en conseqüència i de manera 
il/equívoca? 

Perquè, a la vista dels sis objectius que acabem de 
(ra nscriure, els cris tians d'aquest país hem de pregun
tar-nos si és que es tracta de demagògia i d'alinear-nos 
ell el bloc de l'est, o si no som davant d'aplicacions 
concretes de l'entranya evangèlica a la realitat d'avui. 
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LA PREPARACiÓ AL MATRIMONI 

JOSEP M. TOTOSAUS 

.Fa temps que s'ha vist la urgència d'una pastoral pre-matri
tnonial adequada. A partir de les diverses experiències s'/1an anat 
posant en relleu una colla de qüestiol1s no gens fàcils sobre què 
cal reflexionar: el casament per l'Església, encara molt «socio
lògic" el vell/all ampli d'actituds, per part dels promesos, sobre 
la fe i l'Església; la no adequació entre el que les parelles dema
nell a l'Església i el que aquesta els ofereix; la provisionalitat de 
to l el que es pugui ter; les característiques exigides als agents de 
la pastoral pre-matrimonial; la impossibilitat d'at endre sa tis fac
tòriament totes les parelles i la necessitat de limitar-se al que 
realment es pot aconseguir •. Aquestes paraules amb què s'obre 
l'article de Gaspar Mora poden servir, també, per a encapçalar 
aquestes rallles de presentació. En efecte, la pastoral de prepa
ració al matrimoni compta ja amb una sòlida tradició a les nos
tres esglésies, que fa possible la presentació d'un primer balanç. 
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~s el que ofereix - Ilata ra lment amb les seves llacunes- aquest 
número de QUADERNS. 

Es tracta, només, d'un balanç pritner i provis ional . I que és 
possible que, ben avia l, quedi endarrerit .' l'es tadís tica dels ma
trimonis civils que presenta Josep Boix en el seu article i que ens 
dil/, que, a la ciu lal de Barcelolla, arribaven, l'any 1982 al 37 % 
del total de matrimonis celebra ts, sembla anunciar ca nvis consi
derables. 

Tres qüestions 

Tal com acabo de d ir, el número s'obre amb UP1. article de 
Mossèn Gaspar Mora que, a més de professor de l'norai a la Fa
Cl/ltal de Teologia, és consiliari del C.P.M. (Cenlres de preparació 
al malrimoni) del Bisbat de Barcelona. Es tracta d 'un article im
portant i que demana una lectu ra atenia, cosa que em permeto de 
recoma 1J ar, i IlO solament a tots aquells que - d'una manera o al
Ira- t reballen en aques ta acció pastoral que elt d ient pre-matri
mon ia! o de prt:paració al matrimoni. L'autor no es fa iUusions 
sobre el nivell cris tià de les parelles que el demanel2, i que con
sidera «t.m dels exponents típics de la nostra situació post-cris
tiana • . 

«Algunes refl exions sobre la parella» és el títol d e l'article que 
ens ha escrit l'advocadessa Clara Orpinell, i en el qual concentra 
l'experiència d'una colla d'any esm erçats en afers matrimonials. 
No es tracla, ara, de preparació al mat rimoni, sinó del punt de 
visIa de la profess ional que coneix per dintre la v ida d'una colla 
de parelles. 

A l'arlicle següenl ja hi he fe l referència. Mossèn Josep Boix, 
direclor del S ecrelariat diocesà de Pastoral familiar de Barcelona, 
pa rt inl de ['es tadís tica de l'augment de matrimonis civils a la ciu
tat de Barcelona (que passen del 0,77 % l'any 1967 al 36,98 % el 
1982) , ens presenta algunes reflexions. 

Testimonis 

Després d'aquesles qüestions publiquem un seguit de testimo
nis sobre diverses realitzacions. 

Ci/tc d'ells responen al que en podem dir la preparació par-
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roquial. A la pa rròquia de St. Jose p Oriol, a l'esquerra de l'eixam
ple barceloní. A l'arxiprestat de Comellà, que enclou cinc parrò
quies i una població composta d'UllS 90.000 habitants A la parrò
quia del Mercadal, de Girona, que ultrapassa els 6.000 ha.bitmlls. 
A Vilafranca del Penedès, vila de 25.000 habitants amb dues par
ròquies que no en fan silló una. I a Vilallova de Bellpuig, població 
d'uns 1.400 habitants, solsonina de Bisbat i urgellenca de comarca. 

Els al tres quatre test imonis són d'ordres dist int s: els «Centres 
de preparació al matrimoni. (C.P.M.), els «acollidors de promesos», 
Ull consiliari de la J .O.C. i les «trobades post-mat rimonials •. Em 
plau de crida r l'atenció sobre l'article de Mn. Gaietà de Casacu
berta, que exposa la seva experiència de consiliari de la J.O.C. en 
la preparació al sagrament del matrimoni d'a lgunes «parelles de 
militants que es tan en tm moment inacabat de consolidació de les 
opcions fonamentals de la maduració personal, militant i de (e 
( ... ) SÓII, en gran part , fills de famílie s no practicants, immigrats 
i procedents del món rural, que s'han trobat perduts a casa 
nostra ». 

4 Vents 

Després d'aquest llarg recorregut pel tema d'aquest mlmero, 
la secció 4 VENT 110 queda tampoc migrada: Girona, Lleida, 
Mallorca, Tarragona i Urgell s'hi fan presents. I!s clar que la tre
ballosa elaboraci6 que comporla sem pre confeccionar la revis ta fa 
que moltes noticies arribin al lector amb cert retard. Però, aixi 
i tot , és important d'anar bastint, número rera número, aquesta 
crònica de la nostra Església que van teixit1t aquestes darreres 
pàgines de QUADERNS. 
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LA PASTORAL PRE-MATRIMONIAL 

QUESTIONS BÀSIQUES 

GASPAR MORA 

Fa temps que s'ha vist la urgència d'una pastoral pre-matri
monial adequada. A partir de les diverses experiències s'han anat 
posant en re lleu una colla de qüestions no gens fàcils sobre què cal 
refl exionar : el casament per l'Església encara molt «sociològic»; el 
ventall ampli d'actituds, per par t dels promesos, sobre la fe i l'Es
glésia; la no adequació entre e l que les parelles demanen a l'Esglé
sia i el que aquesta els ofereix; la provisionalitat de tot el que es 
pugui fer; les característiques exigides als agents de la pastoral 
pre·matrimonial; la imposs ibiLjtat d'atendre satisfactòriament totes 
les parelles i la necessitat de limitar-se al que realment es pot 
aconseguir. 

Hi ha un bloc de temes que considero fonamentals i que estan 
a la base de totes aquestes preguntes; hi ded icaré la primera 
part. La segona tractarà de dues qüestions, triades entre moltes 
altres, que em semblen més actuals i importan ts. 

En un àmbit tan canviant, tan ple d'experiències noves i di· 
verses, i tan obert a futures remodelacions, cal retornar constant
ment a les qüestions més centrals: què caL intentar i com acon
seguir-ho. Aquest replantejament no és estèril ni suposa preocupa
cions teori tzants; crec que l'esforç de veure clar el que cal fer és 
l'única garantia de trobar el caJnÍ més adequat i de donar sentit 
al que es va fent, per senzill que sigui. 

Aquesta preocupació comporta tres preguntes: la primera es 
refereix a la situació dels promesos i a les seves necessitats i pas· 
sib ilitats; a la llum d'això es podran contestar les altres dues: quin 
és l'obj ectiu que avui ha d'intentar la tasca pre~matrimonial i 
quins en són els mitjans més adients. 

Es arriscat parlar d'aquests temes; els ambients que troba la 
pastoral pre-matrimonial a Catalunya són tan diferents que sembla 
iHús voler dir alguna cosa que serveixi per a tothom ; crec, però, 
que hi ha un nivell de llenguatge, potser més aviat formal, aplica
ble a totes les s ituacions, i que és positiu explicitar. 
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I. SOBRE LA SITUACIÓ DE LES PARELLES 

Els qui s'acosten a demanar el sagrament del matrimoni oferei
xen un ventall quasi indefinit, tant pel que fa al seu nivell cul
tural i social, o a la seva maduresa i esperit crít ic, com a les 
seves posicions polítiques, ètiques i religioses, o al grau de la seva 
consciència cristiana i de ]a seva pertinença a l'Església. En aquest 
sen til ¡'àmbit pre-matrirnonial és un dels més rics, ambigus i pro
blemàtics de la pastoral eclesial. A més, en els med is urbans la 
immensa majoria de parelles Són totalment desconegudes, i tant 
clles com els responsab les de la pastoral viuen la relació originada 
amb motiu de la recepció del sagrament com a esporàdica. de 
manera que, de fet, to ls compten que no tindrà cap continuïtat. 

Això inclina, quasi inevitablement, a programar la tasca pre
matrimonial prescindint del que pensen els joves que s'hi acosten o 
de la seva intenció real , per atendre més aviat al que l'Església 
ha de fer o els ha de dir. A partir d 'aquí es programen trobades 
o cursets segons un pla més aviat teòric que té en compte només 
vagament la situació dels promesos; i, sobre to t, sense in ten tar un 
coneixement viu dels que s'acosten . 

Necessitat d'un coneixement acollidor 

Crec, en canvi, que un dels aspectes en què a l insistir més és 
el coneixemen t més adequat possible dels joves que demanen 
el sagrament del matrimoni. Altrament qualsevol tasca pot es
devenir un diàleg de desconegu ts, i confirmar la sensació comuna 
d'un allunyament acusat entre Església i joventut. Parlar d'aques ta 
exigència pot semblar grotesc; essen t una cosa evident, en molts 
ambients es fa molt dif/cil, potser impossible; ca l, però, intentar-ho. 

D'entrada ca l una aproximació cordial al «món de la joventut» 
o post joventut. Aquest món no és uni forme, sens dubte, però 
sembla clar que hi ha uns corrents comuns que el defineixen i que 
han de ser coneguts i valorats amb simpatia . ~s cert que vivim 
en un món inestable, pluralista i relat.ivitzador de tots e ls valors; 
dins aquest clima, però, els joves que decideixen casar-se valoren, 
de fe t, algunes coses, tenen unes determinades perspectives en la 
vida i es mouen per uns interessos definits. Són importants per a 
nosaltres els aspectes d'aquest món que es refereixen més directa
ment al matrimoni, la sexualitat, l'amor, la fe; no hi ha dubte, 
però, que tot ell forma una unitat, en la qual hi entra tot en una 
íntima interrelació, encara en procés d'elaboració, però ja real: 
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mentalitat, concepció de la vida i de la fe licitat, esperances, de
cepcions, valors, diferència amb e l món rebut, actit uds bàsiques. 
Són signes d'aquest món i pistes per a conèixer-lo, ta mús ica, l'art, 
el llenguatge, la moda, la lite ra tura, la dansa, l'espectacle, e ls cor
rents religiosos i humanistes més acceptats, e tc. 

Hi ha dues dimensions que ens in teressen especialment: la men
talitat sobre matrimoni , famíl ia, amor i sexualita t, i el que pensen 
sobre fe, Església i sagrament. A primera vis ta, aquests són els 
dos camps tradiciona ls de la pastoral pre-matrimonial : l'amor i 
la fe _ Cal, però, una reflexió segona més acurada. 

La manera de mirar-se l'amor, 
e l matrimoni, la fa milia, la s ocietat 

Crec que la valoració interior que la parella fa de l'amor, la se
xuali tat, el matri moni, la família, els fills, és la manifestació més 
genuïna de la seva manera d'entendre la vida, la societat, el treball , 
el sentit del dolor , l'esperança, la mort, i en l'úl tim horitzó, Déu. 
D'una manera o allra, la seva concepció i els seus projectes sobre 
matrimoni i famil ia són l'encarnació de la seva veritat sobre la vida, 
són e l seu «cor • . Probablement és difíci l que s'expressin amb trans
parència, potser perquè el seu in terior els és tan arrelat que mai 
no sc l'han confessat explícitament del tot, però aquesta és la veri
tat dels qui s'acosten a demanar un sagrament de Jesucrist. Nos
altres creiem que és precisament aquesta veritat de la seva vida 
allò que quali fica realment la seva actitud davant Déu, d'una manera 
mis teriosa i digna de tot respecte. E.s per aÏ.'Xò que ens in teressa, i 
precisament com a responsables de l'Evangeli, valorar amb la mà
xima profund itat i de licadesa la seva concepció de l'amor i els seus 
projectes, més o menys autoconfessats però reals, sobre el matri
moni, e ls fills, la inserció socia l, el futur. L'evangelització i, a la 
llarga, la celebració del sagrament hauran d'incidir pròpiament en 
aquest camp. Sens dubte que cateq uesi j celebració tenen relació 
amb la seva concepció de la fe i de l'Església; el seu acolliment o el 
rebuig de Jesucrist com a Parau la i Salvació de Déu es juguen, però, 
en la seva vida real j en la manera d'entendre·la i viure-la, j això 
s 'expressa de la manera més personal en els eus projectes vius i en 
les seves realitzacions concretes pel que [a a J'amor, el matrimoni 
i la familia. 

Probablement m 'haw-la de quedar aquí; voler concre tar més és 
peri llós, perquè dins la gran varie ta t del món jove és difícil indivi
duar e ls elements comuns i jo mateix pue es tar massa influenciat 
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pels ambients que tracto. ~s convenient, però, gosar descriure algun 
aspecte d'aquest món que s'acosta a l'Església en les persones dels 
promesos per poder després dir quelcom del que cal fer. En 
parlo, doncs, amb ganes d'anar al fons però amb consciència de 
possible parcialitat. 

En general s'hi troben els trets següents. El que interessa és 
la pròpia parella i la pròpia família en una concepció més aviat 
tancada i molt nuclear. Es barreja en la seva previsió de futur 
una certa por davant del desconegut, sobretot a causa de l'actual 
inestabilitat social i laboral, i al mateix temps un cert iHusionat 
op timisme pel que fa a la seva vida de parella, als fill s i al seu 
futur en ]a societat, tot conservant una consciència força clara 
d 'una més o menys llunyana possibilitat de fracàs. No es compta 
amb actituds heroiques davant si tuacions difícils, sobretot de la 
parella, de manera que en casos Iimit -i el problema és saber on 
comencen- s'accepta com a possible la separació, i se'ls fa molt di
fícil d'entendre i acceptar la diferència entre separació i divorci. 
Els resulla una mica estrany e l discurs sobre l'«estab ilitat», ]a 
«fidelitat », sobretot quan es projecta vers el futur amb una exi
gència total; no s'accepta, en general, una concepció massa lliure 
de la sexuali tat una vegada ja casats , encara que la mentalitat 
és molt més oberta respecte a les relacions pre-matrimonials. 

Respecte a la societat, la concepció tendeix a ser pessimista, 
tant pel que fa a la situació actual com a les expectatives de 
futu r, amb una forta convicció de .domini del més fort ». ~s pràc
ticament ignorada qualsevol referència al treball de la parella, o 
de cada persona, en el procés social i fins i tot els resulta xocant 
i fora de lloc insistir-hi. Respecte a la societat, més aviat es viu, 
doncs, un interès de vida tranquiHa, pacífica i força tancada; en tot 
cas adopten una certa actitud de defensa davan t les agressions de 
la societat, i entenen com a missió pròpia cercar i fer-s'hi un lloc 
social i econòmic tant per a ells com també per als seus fills. 

En general cada persona i cada parella té una escala de valors 
determinada, filla en part de l 'educació, de les influències socials 
i de la reacció espontània, i, en una part molt més petita, de la 
pròpia reflexió autònoma i crítica. No es pot dir que aquesta con
cepció de la vida sigui evangèlica; més aviat està força allunyada 
de la generositat i l'obertura de l'esperit cristià, tot i que en qües
tions concretes els «sentiments., sempre força ineficaços, siguin 
tendres i humanitaris. 

L'última cosa que vull subratllar és la quasi total manca de 
relació de la seva vida real i de les motivacions que la dirigeixen 
amb Déu o amb una dimensió transcendent. El que tenim al da-
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vant és e l món de la realitat i cal dirigir-lo amb criteris «realis
tes)); en tot cas acceptaran diàleg amb una concepció diferent, 
«humanística », o «espiritualis ta » de la vida, però se'ls apareix com 
a totalment sorprenent i inadequat proposar una visió «trans
cendent » o «teològica» del comportament real. 

La manera de mirar-se la fe, l'Església, el sagrament 

També en aquest punt es t roba tot el ventall de possibilitats. 
Són molt minoritaris els dos extrems, els activament contraris a 
la fe i a l'Església, i els engatjats posi tivament en ella. La immensa 
majoria viu una pacífi ca esq uizofrènia entre els interessos reals 
de la vida i el senti t de la fe. Es confessen més o menys creients, 
poc interessats en qües tions de «transcendència» o «altres vides», 
molt poc coneixedors de l'Evangeli encara que afirmen un interès 
genèric per la fi gura de Jesús, molt allunyats en genera l de l'Es
glésia, respecte a la qual solen ser reticents o positivamen t crítics, 
amb u_oa quasi nul·la formació bàsica religiosa-cristiana, cosa que els 
porta a una confusió força acusada; viuen en una despreocupació 
global per l'orientació cris tiana de la parella i la família o per l'edu
cació religiosa dels fills. 

El que en queda més malparat és el mateix sagrament del matri
moni que demanen, sobre e l sentit de l qual manifesten una igno
rància fins i tot el s mateixos que han optat pel casament per l'Es
glés ia de manera més reflexiva . Es resisteixen a defini r-lo com a 
acte ritual màgic, però no han pogu t substituir aquesta concepció 
per una altra de més vàlida. 

En principi entenen que el sagrament té algun tipus de relació 
religiosa amb la seva vida matrimonial, al menys la que s'expressa 
en la convicció i e l desig de «quedar més ben casa ls»; més lIunya
nament, però de manera real, e l sagramen t comporta un compro
mís més fort pel que fa a l'es tabilitat, la fidelitat i la indissolubi
litat del seu matrimoni. Es j a molt vaga la relació dels ritus del 
casamen t amb la seva vida religiosa-sacramental cristiana, de ma
nera que se'ls fa difícil d 'entendre que l'allunyament de Ja pràctica 
sacramental de l'Església pugui ser un impediment per a la cele
bració del matrimoni. I, segons crec, estan convençuts d'una sepa
ració quas i total entre el sagrament que demanen i la vida per
sonal-social que porten o l'estil matrimonial-familiar que projecten 
més o menys explícitament. 

En aquest camp és molt important no perdre mai de vis ta què 
és el que demanen realment els promesos a l'Església i amb quina 
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actitud s'hi acosten. En general casar-se per l'Esglés ia es viu com 
un cert dret de tipus social que passa més enllà de les qüestions 
estrictament espirituals i més enllà de les que fan referència a l'es
til de vida i a la fe. El prevere, i en general l'Església, són elements 
necessaris, però que poden arribar a ser perturbadors. Per una 
trad ició llunyana hom entén i accepta que el prevere exigeixi «pa
pers. perquè és el .funcionari» que té a Ics mans el que ells 
desitgen celebrar. Al prevere, se li exigeix eficàcia, pocs impedi
ments i respon abiülat professional. Troben inquietant que posi 
alguna exigència o cond ició i, en general, són reticents a to t tipus 
de preparació o curset, també a aquells que hom preveu raonable
ment que els farien bé i dels quals sortirien contents_ Sembla que 
és una altra manifestació de la reticència a tot adoctrinament, so
bretot si ve de persones grans que sospiten allunyades del seu propi 
món. 

Un últim element que cal tenir en compte és la convicció de 
provisionalitat. Hom viu la relació amb l'Església com a cosa espo
ràdica que s'acabarà una vegada acabada Ja cerimònia; això accen
tua la impressió de pas ritual-burocràtic, fa difícil d'entendre l'e
xigència d'una preparació de tipus més global, i, CD general, caBoca 
com a fora de lloc parlar de contin uïtat o d'inserció en una comu
ni tat cristiana. 

• • • 
Aquestes curtes pinzellades són, sens dubte, incompletes, inexac

tes, potser en algun cas injustes, però reals. Repeteixo que cal 
proposar-se constantment el coneixement més adequat de les pa
relles, aquí només esbossat. En depèn tota l'acció a fer; en part 
perquè els promesos la rebran sempre segons el seu prisme, i sobre
tot perquè la tasca pastoral s'ha de pensar tota ella en funció de la 
situació global i l'actitud de les pa relles. 

Crec que la pastoral pre-matrimonial és un dels exponents tí
pics de ]a nostra situació postcri.stiana. No estem en un ambient 
cristià, però tampoc en un ambient acristià. El contingut cristià 
de costums, tradicions, frases, comportaments, s'ha anat escolant, 
però la carcassa continua, plena de continguts diferents, dispars, 
potser en algun moment an tievangèlics. Això porta a s ituacions molt 
dificultoses. Persones allunyades de l'esperit evangèlic demanen no 
pròpiament acostar-se a la fe sinó directament un sagrament, cosa 
en s i irregular; fonamentades, a més, en certes express ions concep
tuals teològiques apreses, sense gaire experiència del seu contin
gut. Aquesta no és, exactament, terra de missió com si fos neces
sari anunciar per primera vegada e l missatge cristià, sinó de rc
evangelització, fe t que planteja qüestions molt específiques i no 
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gens fàcils. Diré ara alguna cosa sobre l'objectiu que cal intentar 
en aquesta situació i sobre e ls camins més adequats per a aconse
guir-lo. 

11_ SOBRE L'OBJECTIU DE LA PASTORAL PRE-MATRIMONIAL 

A la nostra Església hi ha tola mena d'experiències i d'accions 
en el treball amb els promesos. Aquesta diversitat no depèn només 
de l tarannà dels pastors o d 'altres circumstàncies, sinó que respon 
a qües tions més profundes, i sobretot manifesta dis tints objectius 
in ten tats en la tasca pre-matrimonial. Crec que pot ser positiu fer 
un e lenc dels objecti us que hom proposa, més o menys explicita
ment, i una reflexió sobre la seva validesa. 

Alguns objectius a descartar per massa pobres 

Cal descartar com a finalitat vàlida el s imple fet d 'obeir nor
mes de la jerarqui a, o d 'adequ ar-se a les decicions coHectives de la 
zona pastora l o de tenir completats tots els quadres de l'organi
grama parroquial, o de cobrir l'expedient d'unes vagues inquietuds 
pastora ls sense més aprofundiment, o de complir les exigències 
concretes decidides a l Consell Pastoral, coses que es poden detectar 
a més d'un lloc. Aques ta menta litat està molt es tesa; davant la 
magni tud de la tasca, és un parany quasi inevitable prendre l 'a~ 

cord d 'un mínim exigit i transformar-se en defensors d'aquest mí
nim, presci ndit més o menys del procés real dels promesos. ns 
possible que als ja habituats al tracte cle r ical no ens resultin sor· 
prenents aquestes actituds, àdhuc que se'ns escapin; però els qui 
s 'acosten al món clerical des de fo ra detecten ràpidament aquesta 
m en ta litat mig buroc ràtica mig professionalitzada, i els resulta des· 
agradab le i escanda losa sobretot quan s'hi acosten de bona fe_ 

Això porta a un dels punts més delicats d 'aquest tema. A l'hora 
de p la nteja r·se e ls objectius de la pas to ral pre·matrimonjal són 
tan evidents les limitacions, tant dels agen ts pas torals com dels 
mate ixos promesos, que les possibilitats pràcUques de terminen poc 
a poc els objectius a aconseguir. Segons a ixò se sen ten expressions 
que tenen la seva validesa pe rò que considero pobres i baixes de 
sostre a l'hora de definir un treball eclesial. 

Hom diu que no es po t aconseguir altr a cosa que presentar una 
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imatge de l 'Església menys burocràtica i més acollidora; o Que el 
màxim que es pot assolir, i ja seria molt, és dignificar una mIca la 
celebració del sagrament; o que davant la impossibilitat d'un 
acompanyament real de totes les parelles, el que cal fer és fixar-se 
en les que valen més o tenen més possibilitats, per proposar-los, 
després de casats, un treball seriós i llarg, personal o bé en grup. 
Tot això és bo i fms i tot pot es tar justifica t no proposar-se metes 
molt altes, però crec que és inadequat plantejar-se aquests «ob
jectius possibles. com a objectiu últim, aquell que ha d'anar diri
gint tots els passos pas torals. 

Es deuen, en part, a la mateixa consciència de limitació certes 
actituds massa «objectives». Posaria aqu.í la dels qui insis teixen 
que siguin dites . les coses que els promesos han de sent ir» o «els 
punts fonamentals que l'Església els ha de dir», presci ndint una 
mica -o moIt- de la capacitat de comprensió, de valoració o d'ac
ceptació per pa rt dels joves. 

O bé els qui exigeixen als promesos uns coneixements i unes 
formulacions explícites mínimes, sobre la fe, el sagrament, la in
dissolubilitat, la llibertat o l'obertura a la procreació, prescindint 
de la possible insinceritat de les parelles i de la seva actitud global 
davan t la fe i la vida. 

No es pot reduir la qüestió de l'object iu que ca l intentar a un 
problema de possibilitats. es evident que hom no es pot proposa r 
més del que pot aconseguir. Però aquest projecte concret ha de 
respondre a un objectiu últ.im i global, sobretot tenint en comp te 
que estem plantejant-nos el sí o no a tota la concepció cristiana 
de la vida. Qua n les possibilitats pràctiques esdevenen l'última guia 
de l'acció, aquesta perd el seu sen tit pastoral i acaba essent pobra 
i infidel a la missió de l'Església . 

Reduir-se a una catequesi estrictament eclesIal? 

Mereix reflexió a part una mentalitat que podria resumir-se 
aixr: la tasca específica de l'Església és la promoció de la fe fins 
arribar a Ja ce]ebració viva del sagrament dins de la comunitat cris· 
tiana i a un projecte de vida religiosa de la parella i de la futura 
familia ; aquest és l'obj ectiu de la tasca pre-matrimonial al qual cal 
dedicar preferentment els esforços . Com tot sagrament, també el del 
matrimoni necessita un catecumenat que s'ha de fer en Ja comu· 
nitat: per aixÒ cal evitar de fer teories sobre la familia, la sexua
litat, la societat o els problemes de la convivència; en tot cas, 
aquesta és feina de uplència, potser bona en sr però que no és 
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convenient realitzar per no desdibuixar la veritable identitat de 
la pas toral eclesial, que és la catequesi de la fe, i per respectar 
les responsabilitats corresponents a nivell civil. 

Això és cert en el que afirma però no en el que exclou perquè 
posa separacions allà on no n'hi ha. La missió de l'Església és, real
ment, l'evangelització. Aquesta, però, no consisteix en l'ensenyament 
d'unes veritats dogmàtiques sobre Déu, Jesucrist, l'Església, o els 
sagraments, o en l'exhortació a una caritat entesa de manera 
genèrica i ahistòrica. La proclamació del Déu viu i de Jesucrist 
Salvador passa pel sentit de l'amor de Déu i de la mort i la re
surreció del Senyor, i l'acollimen t d 'aquest missatge compor ta un 
estil de vida obert , generós, a ll ibera t de l 'egoisme, de l'esclavatge 
a velles valoracions, i això té Uoe pròpiament en una manera de 
viu re evangèlica. Així com la catequesi cris tiana és la intro ducció 
viva en el m.Ïs teri de Crist, que canvia realment la vida, la catc
ques i del sagrament del matrimoni, precisament perquè té al 
centre la Persona, la Mort i la Resurecció de Jesucrist, ha de pro
moure un estil de parella i de família segons els valo rs evan gèlics, 
i això es juga en la relació conjugal, en la vida sexual, en l'educa
ció dels fills, en la inserció en el procés social. La reevangelització 
no pot autolim itar-se a l'ensenyament d'unes verita ts dogmàtiques 
perquè siguin a fi rmades, sinó que consisteix en la proclamació del 
misteri salvador de Jesucrist perquè sigui cregut i viscut en tota 
la vida. Ajudar a viure segons l'esperit evangèlic la vida sexual, 
o els problemes conjugals o el treba ll en la societat no és feina 
de suplència; més aviat és l'única promoció de la fe viva, allunyada 
de l'engany dogmà tic. 

Cal dir coses semblants pe l que fa a la inserció de la parella en 
la comunitat cris tiana. Aquest és, sens dubte, un objectiu de la 
missió eclesial. El que s'ha de saber és on es juga la participació 
en la comunitat i, per tant, què cal que accentuï la tasca pre-ma
trimonial. Parlant estric tament, la comunitat no és constituïda per 
la presència sociològica dels cristians, sinó per la comunió en una 
mateixa vida cristiana. J!s l'aprofundiment de Ja fe viscuda en tota 
la vida la que promou realment l'Església de Jesucrist i és aquesta 
inserció la que ha de buscar radicalment la missió catequètica 
de l 'Església. 

En aquestes reflexions no he fet sinó formular les dues ten
sions que constitueixen l'esperit evangèlic: la tensió entre fe viva 
i confessió; i la tensió entre comunió eclesial i participació en la 
comunitat. En el nostre moment postcristià crec que cal promoure 
el que és realment definitori i essencial de la fe en el Senyor per 
tal de recuperar de manera adequada el que n'és signe, realització 
i sagrament. 
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Recuperar la fe viva en Jesucrist 
Reevangelitzar un món postcristià 

A la primera part d'aquestes reflexions he intentat mostrar que 
la situació dels que demanen el sagrament a l'Església no és sen
zilla i que, per tant, exigeix de nosaltres una actitud reflexionada. 
Crec que el punt més fonamental és el de la comprensió adequada 
de l'objectiu que cal intentar. Llançar una pastoral pre-matrimonial 
de manera acrítica pel que fa a la comprensió del seu objectiu té 
ci perill d'ignorar la realitat i deixar-ho tot com estava encara que 
es fa ci de bona fe. Els joves posen de manifest tota l'am
bigüitat de la nostra situació postcristiana. Aquesta necessita una 
}'eevangelització. Això vol dir, en primer lloc, adonar-se de la se
riositat del moment i no pcrdre's en solucions petites, determina· 
des més aviat per una mirada miop sobre les pròpies possibilitats; 
el que cal és simplement i clarament l'evangelització d 'un món no 
cristià, allunyat de la fe i dels valors evangèlics. I vol dir també, 
en segon lloc, que no basta un anunci simple i ingenu del missatge 
de la salvació sinó que cal tenir en compte totes les ambigüitats 
pròpies d'una generació postcristiana per tal que l'evangelització 
aconsegueixi realment e l seu objectiu. 

Com a «evangelització», l'objectiu de In ta. sca pre-matrimonial 
és promoure entre els promesos i els mateixos agents de la pas
toral una experiència viva de la fe en Jesucrist i en Déu, que impulsi 
cap a l'entrega a la seva Paraula i el seu Esperit, de manera que el 
sagrament que preparem sigui la celebració viscuda de la salvació 
acollida en la fe i en l'amor, i projectada en un estil de vida matri
monial-familiar segons l'Evangeli. 

Com a evangelització «d'un món postcrislià», cal que la tasca 
pastoral tingui en compte totes les tensions que avui planteja el 
mateix objectiu acabat de formular. Sense voler ser exhaustiu, 
cal tenir en compte els interrogants inevitables de l'home actual 
obre el mateix concepte de Déu i de la transcendència; ]a tensió 

entre el Transcendent i el llenguatge que usem per exprc~sar-Io, 
llenguatge que té uns ecos determinats entre els joves; tensió entre 
la fe en Déu i la vida de cada dia; tensió entre la confessió de 
Déu i de Jesucrist i l'adhesió a l'home que Jesús revela; tensió 
entre la professió de fe en un Déu personal i ¡'entrega viva a uns 
valors; tensió entre e l seguiment de Jesucrist i els signes sacra
mentals que el celebren, signes que a molts joves els resulta difí
cil de recuperar; tensió entre la fe i l'Església, la qual sol cons
tituir una dificultat greu en el procés dels joves vers la [e cris
tiana, tant per la imatge -o els records- més o menys deformada 
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que en tenen, com per la dificultat de recuperar una relació nor
mal amb la comunitat cristiana real, sobreto t a les grans ciutats. 

Aquest objectiu últim de la reevangelització. comú, en de finitiva, 
a lata la tasca pasto ral , ha d'informar, dirigir i corregir els passos 
que es vagin fent. He citat abans e ls objectius que e m semblaven 
pobres i baixos de so tre; contraposar-hi ara l'objectiu que crec 
més adequat no vo l dir que calgui estirar més el braç que la mà
nega. Es pot fer el que rea lment es pot fer, però ja es veu que tota 
l'orientació, àdhuc de les tasques més senzilles, e rà diferent s i 
aquestes e realitzen només per cobrir un expedient o si es té en 
perspectiva la recuperació de la fe c ristiana per part dels joves que 
es volen casar. 

Aquesta finalitat comporta diversos objectius que cal intentar 
a curt term ini i que han de marcar tot l'estil de la tasca pre-ma
trimonial: inic iar a un esperit c rític respecte als comportaments i 
a les valoracions que ens semblen normals i ho són sociològicament, 
però que s'allunyen de la vida humana plena; promoure una con
cepció de la vida, de l'alegria, de l'e perança, de l'amor segons l'E
vangeli , anunciant Jesucris t com a Llum i Vida dels homes; acom· 
panyar els promesos vers un projecte de matrimoni i de familia 
fonamentat sobre l'amor, el diàleg, l'obertura, e l serve i; refer una 
nova comprensió de l'Església a base de la participació activa de 
tots els seus membres; promoure una actitud social oberta, servi· 
cial, participativa. 

E.s ciar que to t això no es pot aconsegu ir. Però només l'interès 
posi tiu per una real evangeli tzació dels qui es casen a l'Església pot 
suggerir els passos concre ts que ca l fer i serà l'element' crít ic que 
ex_i girà la seva correcció cons tant. 

III . SOBRE EL CLIMA DE DIÀLEG I ACOLLIMENT 

Solem q ual ificar els promesos de _joves • . Això és veritat; però 
la si tuació psicològico-espirilual dels qui han decidi t casar·se i 
preparen ja el matrimoni entra, d'alguna manera, en e l camp de 
la pos t joventut: parla d'etapes anteriors, les veu com a supera· 
des, compta amb una experiència curta però real , ha anat ela· 
borant el seu món interior, i projecta el propi futur no com a pura 
possibilitat nebulosa sinó com a real i exigent. L'objec tiu proposa t 
respecte a aquesta s ituació espiritual exigeix un estil pastoral que 
s'allunyi d'altres mètodes adaptats a adolescents-joves i en tri més 
en l 'estil propi del tracte amb adults. Entre els ambients dedicats 
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a la tasca pre-matrimonial s'ha acceptat com a clima adequat l'a
colliment i el diàleg _ 

Acolliment vol dir obertura a la situació i a la mentalitat reals 
de les parelles, siguin quines siguin, i valoració honesta de la seva 
realitat. El ventall amplíssim que ofereixen els promesos exigeix 
a la comunitat cristiana abans que tot l'acceptació de cadascun tal 
com és i l'esforç per valorar el que hi ha de viu al darrera d'expres
sions potser inexactes, d'actituds allunyades i reticents, o potser 
també fidels i incondicionals. Això comporta la superació de la 
mentalitat burocràtica i massificadora, que havia marcat massa 
el tracte amb els promesos i que pot tornar·se a repetir amb noves 
formes, la superació del risc d'erigir-se en jutge dels qui s'acosten. 
El tracte amb persones madures porta, sens dubte, a un cert ju
dici d'elles, n i que sigui provisional; cal, però, que aquest judici 
tendeixi més a la valoració que a la condemna, més a l'admiració 
del que hi ha de net i d'espiritual en tot home que a posar l'accent 
sobre el que hi ha d'inhumà i pecador. Acollir esdevé, així, la con
creció de l'amor cristià davant la realitat dels promesos. 

L'acolliment porta al diàleg, és a dir, a la comunicació en tre 
persones madures en un clima de reflexió. Dialogar significa es
coltar atentament per poder entendre l'altre i aprendre'n, i ex
pressar-se amb sinceritat per manifestar els propis punts de vista 
com a elements de judici per a l'altre. Comporta no tenir la pre
tensió de conèixer del tot una persona i una parella i fer-ne judi
cis massa precipitats, i al mate ix temps prendre'ns-els seriosament 
i interessar-nos pel seu creLxement personal i espiritual. El cl ima 
de diàleg és el més adequat per a aconseguir l'objectiu de la 
tasca pre-matrimonial: ajudar a expressar-se i a conèixcr·se, acom· 
panyar en el difícil camí de l'autocrítica i de l'act itud madura da· 
vant la realitat, promoure la comprensió i la valoració del missatge 
eva ngèlic a partir de les pròpies necessitats, experiències i anhels, 
superar maneres infantils o postcristianes d'entendre'l j adoptar·lo 
com a llum de la pròpia vida. A més, el diàleg, portat amb respon
sabi litat, és una escola viva del clima que ha de presidir la mateixa 
convivència en l'amor que els promesos estan projectant. En defi
nitiva, el diàleg amb les parelles i entre parelles és el camJ de 
realització de la missió evangelitzadora de l'Església quan aquesta 
no es li.mita a una proclamació quasi profess iona litzada s inó que 
inten ta aconseguir el pas personal de la fe. 

Acolliment i diàleg tenen també les seves limitacions, i àdhuc ne
gativitats. La manca de temps, el caràcter esporàdic de la trobada, 
el desconeixement mutu, potser sobretot la diferència de llenguat
ges poden fer molt difícil la comunicació. A més, difíci lment uns 
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i altres arriben a ser sincers i a valorar honestament posicions di· 
ferents de les pròpies. Potser, al fons, la dificultat més greu és la 
frivolitat; normalment no es fa difícil parlar sobre temes d'interès 
comú, però sovint hom sospita que darrera les paraules no hi ha 
quasi res i que tot pot continua r al nivell més superficial. Aques
tes Umitacions, però, aconsellen precisament aprofundir en aquesta 
Unia. La simple passivitat dels promesos seria la consagració de· 
finitiva d'un allunyament i d'una superficialitat que només amb 
el diàleg es pot intentar superar. 

Acabo aquest paràgraf amb el record d 'alguns altres punts im
portants pel que fa a la realització pràctica del treball amb els 
promesos. Com totes les feines, cal que la faci el que estiguj capa
citat per a fer-la. Ara bé, les persones més indicades són els casats 
cristians en coHaboraci6 amb els preveres; són els casats e ls qui 
poden entendre, per experiència, els camins d'una vida matrimo
nial i familiar fidel a l'Evangeli . Fos clar que aquests casats no ca l 
que sigu in professionals, almenys majoritàriament. Han de gaudir, 
però, d'una capacitat real de comunicació amb la joventut, de re· 
visió crítica de les pròpies seguretats, d'obertura i acolliment a 
lnenta litats diferents; per això és necessària una formació intensa 
.i constant. J!s evident que ningú no està mai del tot preparat, però 
amb la bona voluntat no basta. Cal una actitud sincera de revisió, 
de crítica, d'obertura als valors i a la fe per poder entendre els 
promesos i ajudar-los en la seva pròpia recerca. 

• • • 

Assumir la pastoral pre·matrimonial amb tota la seva realitat 
és entendre·la com una exigència de reevangelització, adreçada pre· 
cisament a un gnlp humà molt heterogeni i amb les característiques 
pròpies dels qui estan traspassant el llindar de l'adultesa. Això ex.i
gcix proposar-sc abans de qualsevol altra cosa la qüestió de l'objec
tiu de la pastoral pre·matrimonial. Cal, sobretot, evitar d'adoptar 
com a paula simplement les pròpies possibilitats o els límits d'ac· 
ceptació dels promesos; l'objectiu és la recuperació de la fe viva en 
Jesucrist en el nostre món i la realització de comunitats malri· 
monials·familiars segons ¡'Evangeli. Després vindran totes les rebai· 
xes, però aquest plantejament inicial donarà una orientació con· 
creta a les petites accions que es puguin fer i serà un punt cons· 
tant de referència per a criticar solucions inadequades i buscar 
nous camins. 
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IV. SOBRE LA QUESTIÓ DE LA FE: 
CONFESSIÓ DE JESUCRIST O VALORS mcs 

La realització pràctica de la pastoral pre·matrimonial planteja 
molts inte rrogants. A la primera part he trac ta t els temes fona· 
mentals, que, segons em sembla, són el marc de referència a la 
llum del qual s 'han de solucionar totes les possibles q üestions que 
vagin sorgint. Em faré ressò ara de dues que considero importants. 

Aquest és un dels temes que més vivament s'han plantejat ja des 
del principi, com un dels interrogants claus de la nostra pastoral. 
i un dels que han exigit Ja revisió de la sacramenlalitzaci6 indis
criminada. De fet és una de les qües tions tractades amb més detall 
a ls di feren ts Directoris de Pastoral Prc-matrimonial, a l'Assemblea 
Diocesana de Barcelona i a la mate ixa «Familiaris consortio» de 
Joan Pau II. Em remeto a aquests escrits. 

El tema de la fe evoca un seguit de qües tions no gens senzilles . 
En primer Uoc, la mateixa concepció de la fe, en tensió amb la vida 
real, els seus signes, la seva celebració, o la perti nença a l'Esglé· 
sia; també el que la fe té de riquesa interior inabas table i la im· 
possibilita t d'erigir·se en jutge de la fe d 'al tri, almenys en els casos 
genera ls; la conveniència o no d'aconsellar a una parella de bate
jats el casament civil, amb totes les qüestions teològiques i canò
niques que implica, i també la possibilitat de desaconse llar simple· 
ment el casament. Fins i tot podria repensar-se l'íntima unitat entre 
la fe com a decisió -personal i de parella- per l'Evangeli, i la di· 
mensió sòcio-jurídica del vincle matrimonial. 

Diré unes paraules sobre un d'aquests aspectes que s 'inclou 
en tots e ls altres: el mateix concepte de fe. Ens trobem, sens 
dubte, en un ambient q ue afavoreix encara alguns ritus cristians 
com a festes socia ls enmig d 'un procés general de secularització. 
A més, molts principis è tics evangèlics són valo rats també per 
grups no cristians, àdhuc per l'ambient coHectiu, de manera que no 
poden ser ja monopolitzats per la comunitat cris tiana. No estem 
en una societat acris tiana sinó postcristiana. Això inclina a una 
temptació forta : donar per suposats -o prescindir de- aquests 
valors ètics i accentuar la importància del que se'n diu propi i 
específic cristià: la fe explícita en Jesucrist i en Déu, i la referèn· 
cia a l'Església com a comunitat his tòrica. 

Crec que això és un perill que cal evitar. Precisament el mis· 
satge cristià consisteix en l'anunci de l'íntima unitat d 'aquests dos 
aspectes, de manera que la fe en Déu i en Jesucrist no es pot en
tendre sinó, també, com a opció per una vida segons els valors 
evangèlics a la llum de la creu i la resurrecció. Acceptar la divisió 
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de manera que s'accentuï només un aspecte -la confessió expli
cita de J esucrist i de Déu- és ja malmetre el missatge i per això 
mateix ser-hi infidel. Aquest accent unilateral és massa fruit de 
la situació històrica actual i ens fa oblidar la unitat genuïna del 
missatge evangèlic. 

Més encara . Aquestes dues dimensions de la fe són \'iscudes ara 
en una tensió forta; aquest ha estat un fet constant, ja present àd
huc a l'Evangeli. Ja des de les pàgines dels si nòptics i al lla rg de la 
his tòria i de l'esp iritualitat, en els moments de conflicte hom ha ac
centuat sempre que el lloc on es juga realment la fe-adhesió de l'ho
me a Déu Pare de Nostre Senyor Jesucrist no és la confessió expli
cita -quan la vida real hi és contrària- sinó la mateixa vida -en
ca ra que hi hagi problemes a nivell de confessió. La fe en Jesucrist 
que va estimar fins a donar la vida comporta una adhesió que té 
lloc de manera constitutiva en el tarannà de la vida que és on rea l
ment l'home afirma o nega la seva entrega total. Sens dubte que en 
aqucsta entrega tenen Uoc decisiu la confessió explícita i la pregà
ria, però aquestes estan sempre en tensió amb aquella magnitud 
per la qual l'home -tot home- acull o rebutja de fet la invitació 
de Déu a les noces, que se situa a nivell de l seu cor i la seva vida 
rea ls . 

En el tracte amb els joves això és decisiu. Portats ells també 
per ¡'ambient normal, fàcilment cons ideren la confessió explicita 
de Déu i la participació als ritus sagrats de l'Església com a nervi 
de la fe cristiana. Acceptar aquesta pre-comprensió és massa poc 
fidel a l'Evangeli, sobretot qua n al seu nivell explícit són víctimes 
sovint d'experiències mal assimilades, d'idees poc reflexionades o 
de prejudicis socials. es massa allunyat de l 'Evangeli portar el 
discurs sobre la fe en el Senyor Jesús a un terrenyen el qual 
són possibles toles les ambigüitats pròpies del coneixement humà. 
La fe té lloc en l'estil de la vida tota, en el qual apareix quin és l'a
magat absolut a l qual aquesta vida s'entrega; només a la seva 
llum s'entén i cal recuperar la confessió de Jesucrist com a Sal
vador, de Déu com a Pare, de l'Església conl a comunitat de fe 
i ca ritat. 

Això val per a tots; per als qui se senten més O menys allunyats 
de l'Esglé ia i de la fe i també -a vegades sobretot- per als qui 
es confessen creien ts i addictes. L'home pot enganyar-se en tot: 
en la seva confessió de fe i en la seva afirmació de dubte o d'in
credulitat. Allà on l'home és el que és i no té possible engany de 
cara a Déu i a ell mateix és allà on realment ell decideix, s'alegra, 
s'esforça, s'entristeix, s'entrega a alguna cosa: és a dir, la vida; per
què, en aquest nivell «no hi ha cap criatura invisible davant d'ell, 
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sinó que tot és viu i descobert als ulls d'aquell a qui hem de donar 
compte. (Heb 4, 13). 

Aquestes reflexions no vénen a facilitar les coses, sinó que, segons 
com, les agreugen; de fet el nostre tracte amb els promesos es fa 
a nivell de paraula i diàleg. Potenci ant verbalment la vida pot intro
duir·s'hi, altra vegada, l'en'or i l'engany; l'anunci , però, del caràcter 
central de la vida humana com a lloc de resposta a la crida de 
Déu fanna part del nucli de la reevangeli tzació i pot arribar a obrir 
els ulls dels de cor net pel' tal que entenguin la grandesa de 
l'amor de Déu i el misteri de la vida humana, i això e ls mogui a 
la confessió veritable i viva de Déu revelat en Jesucrist, i a inicia r 
així una vida personal i de parella fidel a l'Evangeli. 

V. SOBRE LA SENSACIÓ DE FRACÀS I DE FEINA INÚTIL 

He dit diferents vegades que l'objectiu global de l'evangeli tza
ció ha d 'animar tots els passos, però, per definició, no és mai del 
tot assolible. Imposen les seves limi tacions tant les possibilitats 
dels agents pastorals com les dels mateixos joves. Pel' aconseguir 
un resultat positiu caldria un treball llarg i in tens, que no és pos
sible realitzar. La realitat, fins i tot quan les mires ón elevades, 
imposa les seves exigències . 

Hi ha entre nosaltres una experiència de treball amb promesos 
programat per un any, àdhuc per dos, és e l que s'acosta més a 
l'idea l, però ja es veu que és minoritari i de moment n'és ¡mpen· 
sable una generalització. Normalment e ls centres pastorals progra
men dues, tres o quatre trobades abans del casament; hi ha també 
l'experiència dels Centres de Preparació per al Matrimon i (CPM) 
que programen sis-set trobades. En general pesen sobre aquestes 
experiències dues acusacions; per una banda, la de ser un treball 
pràcticament inútil, que sembla desaparèixer com un núvol d'estiu: 
els promesos diflcilment canvien en l'orientació del seu projecte 
de vida i en la seva relació amb l'Església i la fe. I per l'altra, 
aquesta sospita provoca un desencís lògic entre els agen ts de la pas
toral que només se senten gratif icats pel que té d'agradable el 
tracte amb la joventut, però que, a la llarga, senten e l cansament 
d'un treball bastant abundant que els deixa la sensació de pred icar 
al desert. Els promesos tenen ja, d'una manera O altra, el seu món 
mental, els seus projectes i el seu estil de parella, i, a més, viuen la 
relació amb l'Església i els seus representants com a ocasiona l: pro
provenen de l'anonimat i hj tornaran després. En aquesta s ituació 
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és ben poc el que es pot aconseguir amb dues-tres trobades o amb 
sis-set. gs explicable l 'autolimitació dels objectius a una desburo
cratilzació del tracte amb els promesos, o a la dignificació de la 
celebració, coses que tampoc no sempre es poden aconseguir. 

Sobre la sensació de treball inútil es poden dir ducs coses. 
La primera es refereix a l'aval uació de la tasca evangelitzadora de 
l'Església. En principi aquesta tasca no és avaluable; té lloc al 
santuari de la comunió entre Déu i l'home, nivell que s'escapa a 
qua lsevo l comprovació. Hi ha, sens dubte, com a possible resultat 
quantificable el fet de pertànyer o no a la comun ita t però això 
tampoc, en si, no és signe evident d'un creixement en l'esperit evan
gèlic, de manera que cal evitar entusiasmes o decepcions per la in
serció o no a la comunitat: també dins de l'Església hi ha cors 
oberts i cors tancats, igual com a fora. La paraula és una llavor que 
creix de nit i de dia sense que el sembrador sàpiga com (Mc 4, 
26-29). Probablement ni el mateix interessat sabrà atribuir el seu 
possible avenç espiritual a una determinada tasca apostòHca. 

E l treball pot ser molt positiu encara que sigui curt. gs possible 
que per a algú sigui la primera ocasió d'entendre la fe a nivell d'una 
presa seriosa de consciència sobre la seva vida, o e l momen t en el 
qual la Persona i la Paraula de Jesucrist poden ser entesos com 
a llum sobre la pròpia vida i la pròpia esperança, o simplement el 
lloc en el qual han estat tracta des, amb esperit crític i actitud dia
logant, dimensions importants de la relació de parella. 

Hi ha un segon aspecte, molt més concret. gs clar que la jo
ventut necessita un tractament detingut i detallat del problemes_ 
Si els promesos no arriben a l'Església després d'una pastoral ju
venil adequada, com sol ser la majoria de casos, pot ser que el 
treball pre-matrimonial sigui e l trampolí per a una tasca pos terior 
més detinguda. Els joves estan deixant una etapa més aviat ines
table i en tren en una etapa més tranquil'la que els ass imila als 
adulis. 

De fe t e ls acabats de casar comencen una vida plena d'exigèn
cies, necessitats i possibilitats. L'estil de la pastoral pre-matrimonial 
ha de respondre a aquesta s ituació personal i això pot ser -i ho 
ha estat sovint- la manera de començar un coneixement i un estil 
de treball que tingui continultat. 

Per a aconseguir aquest resu.ltat és quasi imprescindible que les 
trobades no es limitin a dues-tres sinó que arribin a les cinc o 
s is. La trobada número tres és com e l pas d'una barrera, sobretot 
s i es fa en grup petit de promesos, sempre els mateixos. Les 
trobades posteriors canvien de to; s'han trencat els glaços inevita
bles, el clima és molt més distès i les aportacions més sinceres; 
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els temes poden ser molt més aprofundits i sovint es coment a 
espontàniament la necessitat de prossegu ir les reflexions o de 
reemprendre-les passats uns mesos. A vegades aques ts comenta
ris no passen d'aquí; però a vegades són sincers i eficaços; conec 
molts grups que han tingut aquest començament i que després 
han continuat amb resultats diversos però sempre positius. Això 
respon a una necessitat en el nostre món pluralista i massificat, i 
les cinc-sis trobades poden aglutinar la base d'un treball posterior. 

M'atreviria a dir el mateLx pel que fa al profit estric tament 
personal d'una pastoral pre-matrimonial. Ca len temps i tracte per 
a superar l'allunyament inevitable entre els responsables i els 
mateixos joves i per a esborrar la sensació espontània per part 
dels promesos o bé de ser fiscalitzats o bé d 'estar cobrint un ex
pedient que e ls mateixos responsables entenen com a burocràtic i 
organitzatiu. 

Gosaria dir que, almenys en part, la sensació de fracàs o de 
feina inútil es deu a la mateixa programació del treball; dues o 
tres trobades no poden dona r per més. Hi ha llocs on ni els res
ponsabJes ni e ls promesos acceptarien programacions més llargues; 
cal, però, no ser massa proclius a pensar que aquest és el cas nor
mal; si el que interessa és el bé de les parelles hom ha de buscar 
la manera d'aconseguir-lo realment. 

Les programacions més llargues tenen, sens dubte, les seves 
negativitats. Per definició són feines més cansades, sobretot en els 
centres pastorals on els casaments són nombrosos. I, a més, poden 
originar nous compromisos si arriba a concretar-se una petició 
de conttnuïtat. Això pot ocasionar, de rebot, una nova decepció, 
si per manca d'organització, d'esperit o simplement de temps, 
aquests desigs no poden ser atesos. Conec més d 'una parella i 
més d'un grup que, pot ser agraïts als responsables d 'un curset 
llarg, han acabat amb un cert ressentiment perquè aquells no han 
pogut o no ban sabut acompanyar-los en un treball posterior 
en tès i desitjat com a necessari. I conec també responsables de 
pastoral pre-matrimonial que pateixen perquè no poden donar l'a
bast a les pet.icions de les parelles acabades de casar i no se senten 
preparats per a fer-ho. Aquests estats d'ànim poden ser molestos, 
però són un signe positiu; indiquen que s'ha superat l'ac titud 
del que cobreix un expedient -actitud fàcilment tranquiHitzadora
i que s'ha entès que l'objectiu és el creixemen t ,-eal de les parelles 
en Ja fe i en l'amor. Assumir totes les lim.itacions sense abandonar 
aquell objectiu -seny necessari en tota tasca pastoral- porta a 
la veritable actitud, la del que fa el que es tà al seu abast però que 
és constantment crít.ic respecte a qual sevol realització i intenta 
adaptar-la al màxim possible a la finalitat que es pretén. 
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La pas tora l pre-ma trimonia l troba tots els desafiaments, teò
rics i pràctics, que avui experimenta l'Església en l'acompliment de 
la seva missió. es signe de fid elitat a l'Evangeli viure aquests desa
fiamen ts en la seva profunditat sense reduir-los a simples qües
tions de temps o de possibilitats. Es tracta de la reevangelització 
del nostre món en les persones dels promesos amb vista a futures 
comunitats matrimonials-famHiars segons l'esperit evangèlic. Viure
ho així assegura, com a mínim, el sofriment propi del qui se sap 
llu ny de la meta a aconseguir; sofriment, però, que pO l arribar a 
generar fruits au tèntics . 
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ALGUNES REFLEXIONS 

SOBRE LA PARELLA 

CLARA ORPINELL 

Condicionaments 

Es pot afirmar que la història de la humanitat es troba Íntima
mc::nl lligada a les relacions interpersonals. L'home tendeix a la 
vida en coHectivitat, és sociable; l 'experiència aix1 ens ho demostra. 
Però, les relacions humanes no s'han desenvolupat mai d'igual ma
nera. Així veiem com, dins d'un mateix Estat, les relacions dels 
homes varien segons sigui el medi, rural o urbà, segons es tracti de 
grans o petites concentracions. L'entorn geogràfic, històric, polític, 
cultural , econòmic, hi tenen també la seva influència, com la hi 
tenen tots aquells condicionaments als quals l'home es veu sotmès 
voluntàriamen t o involuntària. 

En el nostre moment històric, hem d'acceptar que el matrimoni 
com a institució es veu últimament afectat per una modificació en 
la seva motivació i la seva finalitat. I!s per això que quan ens 
adrecem a parelles que pensen en el matrimoni ens qüestionem 
en primer lloc sobre què suposa per a elles el matrimoni, què n'es
peren, i si existeix un projecte comú, discutit i assumit per amb· 
dues parts. 

L'amor com a fonament 

o podem parlar del matrimoni o de la vida en parella sense fer 
una expressa referència a l'amor. Tota parella es fonamenta en 
l'amor. L'engatjament inicial és un signe d'amor. Erich Fromm de
fineLx l'amor com «un art que requereix coneixement i esforç». 
Aquesta definició ens pot sorprendre en un primer moment; cal 
analitzar-la per a trobar-li la certesa del seu contingut. L'inici de 
la formació de la parella és sempre engrescador per la novetat que 
cada un aporta a l'altre; però és en la continuïtat on hi ha la difi
cultat i a la vegada on es troba el sentit autèntic del que és fer 
parella. Proposar·se una tasca, mantenir-s'hi i acabar·la no és fàcil. 
Per això el matrimoni no és fàcil. L'amor cal que es cuidi i es re-
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novi cada dia, per arribar a donar-li una dimensió de permanència. 
Per als cristians, man teni.r-se en l'amor és, a la vegada, un do, 

una gràcia de Déu, que a més a més de cuidar i renovar hem de 
demanar. 

Etapes de la formació de la parella 

En aquest camí inicial de formació de la parella, podríem dife
renciar una primera etapa d'atracció i coneixemen t, en Ja qual es 
pren la decisió de tirar endavan t un projecte comú. Aquest mo
ment, que sembla e l més senzill, s'ha de cuidar com quelcom de 
gran importància, perquè de la manera com es construeix i aques t 
inici en depèn el desenvolupament d'aquell proj ecte . En aquest 
període de coneixença ha d 'in tegrar-se, de bon començament, el fe t 
d'estimar com una act itud de donar i no solament de rebre, de 
respecle a l'a ltre, que com a persona lliure es mereix, i d'il·lusió en 
la tasca que voluntàriament s'elegeix per a tirar endavant. Aquests 
tres eixos hauran d'ésser també presents en el viure de cada dia. 

Una segona etapa seria conviure com a parella. Aq uest é, un dels 
aspectes que presentarà més dificultat. Hi ha molts factors que 
incideixen d.irectament en el viure de cada dia: uns són externs, com 
l'ambient de què ens envoltem, el treball de cada dia, la nostra par
ticipació en la societat, e l fe t econòm.Ïc; altres són interns, o més 
exactament compartits a dos com els que resulten de la vida diària 
a la llar: les tasques de la casa, els costums de vida de cadascú, 
el diàleg i la comun icació amb l'altre, la monotonia, e l cansamen t, 
l'es tat d 'ànim i molts a ltres que podríem enumerar. Saber acomo
dar cadascú de nosaltres els factors externs i interns que ens con
dicionen en el nostre fer de cada dia, i fer el pas següent de 
comunicar-ho a l'alt re, que vol dir viure'l amb l'altre, això és la 
convivència . Tota relació amb els altres requereix una dedicació 
tant de temps com d'entrega, i això cal tenir-ho presen t, si es vol 
reeixir en la vida en comú. Podria semblar que es tracta més d'una 
cosa a (er i aconsegui r, que no pas d'una lliure decisió presa per 
amor; però el que cal és saber conj uminar e ls dos aspectes : l'en
t¡'ega inicial iHusionada a l'altre i la dedicació necessària per a man
tenir viu l'amor. 
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Situacions de crisi: motius i respostes 

Caldria també fer esment aquí de la situació de crisi en què 
es troben moltes parelles, i de quins són els motius d'aquesta cris i. 
Fent consideracions generals, diríem que la parella passa una crisi, 
perquè tan t les condicions de vida com l'en torn han variat substan
cialment. Avui la parella es troba aïllada del context familiar, que 
antigament i fins no fa gaires anys la vinculava . La revolució tec
nològica ha accelerat l 'aïllament de la parella_ La necessi tat de l'e
migració, amb el subsegüent trencament dels lligams amb la terra 
i Ja família, la creació de d utats-dormitori, el treball de la dona i 
la seva inserció en el sistema productiu, han fet variar el desen
volupament de la vida en parella en els nostres dies_ Però vol dir 
això que abans no existien crisis en la parella? La pareUa sempre 
ha passat èpoques de crisi, les relacions interpersonals seJnpre han 
estat difícils_ Però en els nostres dies la societat ha sofert uns 
canvis tan profunds que l'home s'ha vist sacsejat en el més pregon 
del seu ésser, de manera que han entrat en crisi la majoria dels 
valors que fins fa poc tenia establerts. 

La meva professió d'advocat em porta a tractar fam1lies i ma
trimonis que han vist desfeta la seva relació amb tota la p roblemà
tica que se'n deriva, i voldria reflectir alguns dels motius concrets 
que crec que condueixen a la crisi de la parella. Fent una abstracció 
i amb totes les matisacions del cas, es poden resuDljr en dos: la 
falta de diàleg i comunicació entre la parella, d'una part, i la inci
dència de condicionaments externs que la desestabilitzen, d'a ltra 
part. 

Aquests dos aspectes es troben impUcits en quasi to tes les 
problemàtiques qúe se'ns presenten. El primer , la dificu lta t que 
suposa mantenir un diàleg constant entre els dos membres que 
composen la parella, se'ns fa palès en Ja majoria de situacions con
flictives. Moltes vegades resulta difícil saber respectar l'a utonomia 
de vida de l'altre, però compartin t-la a la vegada, no essent-ne víc
tima. E l con flicte sorgeix quan aquesta dificul tat crea dis tàncies 
amb l'altre i apareix l'aïllament en un mateix_ El diàleg té dife
rents formes d 'expressió: no sempre és verbal, a vegades és simple
ment respectar el silenci de l'altre, o l'acceptació d 'un fracàs per
sonal, de l'atur en la feina, d 'una malaltia .. . Cal un aprenenta tge 
per a anar compartint i assumint e l que la vida ens va presentant. 

El segon, la incidència de condicionaments externs que afecten 
l'estabilitat de la parella i la seva vida, és també moltes vegades 
factor desencadenant d'una crisi de què difícilment surten ben 
parades les parelles que la pa teixen . El simple fet de viure en una 
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societat consumista i estar totalment oprimit per les necessitats 
que aquesta crea; la situació d'atur, que afecta moltes famílies; 
els espa is red uïts per a viure, que han de ser compartits per mol
tes persones; el pressupos t econòmic familiar molt just i quasi in
suficient; un cordó umbilical no tallat amb la família d 'origen ... , 
s ituacions, totes elles, en què inicialment la parell a no és subjecte 
act iu, si nó objecte afecta t. Són les conseqüències que cada una d 'a
questes situacions compor ta en la vida de les persones que s'hi 
troben immerses, les que desencadenen el conflicte. 

No hi ha solucions màgiques als problemes plan teja ts, però 
les diverses experiències resulten indicatives a l'hora d'in tentar su
perar u na situació de crisi de la parella. Cal inicialment explicitar 
el problema que es pateix i conscienciar-se'n conjun tam ent per tal 
d'intentar resoldre'l amb generos ita t, la parella sola o bé amb 
l'aj uda a temps d 'alguna persona propera als dos a fecta ts. No es 
pot de ixa r que la problemà tica superi la parella, perquè és en 
aquest moment que la conflictivita t pot a fectar cada una de les 
persones ind ividualment i provocar situacions d'agressivitat envers 
l'altre i d 'evasió en diferents formes, que en molts casos resulten de 
difícil solució. 
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ARRAN DE L'AUGMENT 

DELS MATRIMONIS CIVILS 

JOSEP BOIX 

Les dades a la ciutat de Barcelona 

Total 
Any matrimonis Matrimonis civils Percentatge 

1967 11.544 90 (0'77 %) 
1968 11.009 136 (1 '23 %) 
1969 10.9 11 181 (1 '65 % ) 
1970 11.464 215 (1 '87 %) 
197 1 12.355 315 (2'54 %) 
1972 1\.906 379 (3'18 %) 
1973 12.318 471 (3'82 % ) 
1974 12.018 468 (3'89 %) 
1975 11.302 477 (4'22 %) 
1976 11.526 560 (4'85 %) 
1977 11.124 888 (7'98 %) 
1978 10.238 1.387 (13'54 %) 
1979 9.630 1.941 (20'15 %) 
1980 9.080 2.062 (22'70 %) 
1981 7.746 2.243 (28'95 %) 
1982 8.027 • 2.969 (36'98 %) 

Aquest quadre estadístic és molt eloqüent. Els matrimonis ci
vils han augmentat amb una rapidesa galopant. E l fet no ens ha 
agafat de sorpresa, però sí la velocitat. No conec cap país occiden
tal en què el procés hagi estat tan ràpid. 

No es tracta pas ara d'estudiar les causes del fenomen o de fer 
una anàlisi sociològica, sinó d'insinuar algunes pistes que ens aju
din a la reflexió des d 'una perspectiva eminentment pastoral. 

1. L'augment d'aquest any no és significatiu, perquè comprèn els ca
saments de moItes parelles que només han pogut legalitzar ]a seva unió 
després de l'aprovació de la Uei del divorci. 
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Però abans d'entrar en la qüestió, cal fixar-se en un a ltre fet 
molt important que incideix en les reflexions pastorals : el des
cens vertiginós del nombre de casaments. Aquest fet no és exclusiu 
de Barcelona. També es dóna en tot l'Estat espanyol. De 270.000 
matrimonis l'any 1975, hem passat a 185.000 l'any 1982. El fenomen 
s'ha d'a lribu.ir a tres causes : l'augment de les unions Iljures , La 
cri s i eco nòmica i les raons fi scals. La primera és, de bon tros, la 
més important. 

Un primer acostament 

L'abandó de l sagrament del matrimoni en benefici de la sim~ 

ple ce lebració civil no significa e l mateix per a tothom. Per a uns 
és un a llunyament de la fe clar i reflexionat; per a altres indica 
més una reticència envers l' Església que no pas la negaci de l'E
vangeli ; per a a ltres és una pro testa contra un determinisme so
cial, sense massa referència a Jesucrist o a Déu; per a a ltres in
dica més dubtes que segu re ta ts ; pe r a alguns respon en bona part 
a una reacció cont ra experiències personals desagradables; per a 
alt res és una decisió força inconscient i superficial.. . Cal notar 
també que, pe r a a lgu ns joves, l'a llunyam ent de l'Església, i potser 
de la fe, respon precisament a la recerca de valor evangèlics que, 
al seu parer, no són suficientment respectats en el cristianisme o 
a la praxi eclesia l; pe r exemple, la lliberta t, el respec te a ls drets 
de l'home, el comp romís per la justícia ... 

La decis ió de casar-se civilment no pot deixar indiferent la co
munitat cristiana, la qual ha d'experimentar un veritable dolor pe r
què uns germans en la fe consideren que no estan en condicions 
de celebrar en Jesucrist i en l'Església e l seu amo r conjugal. Aquest 
dolor és intens perquè bastantes vegades es tracta de fills de famJ
ties cristianes, que sovint han freqüentat els nostres moviments, es
coles i institucions . Cal, però. valorar en cada cas quin és el sentit 
exacte de la seva deciSIó. El dolor més gran sorgeix quan aquest 
fet respon a un a llunyament conscient de Jesucrist i la seva Paraula 
sobre Déu i sobre el model de vida evangèlica. 

Per lotes aquestes raons, cal que la sorpresa i el dolor ens in
te rpel-Un i ens suscitin la pregunta sobre si la comunitat cristiana 
no té una part de responsabil itat en l'apartament de tants dels 
nos tres joves. Es tracta d 'examinar si el rostre de ¡'Església re
fl ectcLx suficientment la presència de l'Esperit de Jesús, si les nos
tres catequesis . escoles, associacions i els nostres m oviments, cul-
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tes, etc., són una ajuda autèntica per a madurar acréixer la fe 
dels nostres adolescents i joves. 2 

Necessitat de la pastoral de conjunt 

Els fets detectats en les estadístiques i les refl exions anteriors 
ens fan veure que la pastoral pre-matrimonial no es pot presentar 
deslligada dels altres camps de la pastoraL Es ab olutament neces
sària una pastoral de conjunt, congruent i coordinada, si volem fer 
front als grans desafiaments de la societat moderna. 

No es tracta ara d'a llargar-nos en aquest punt, sinó només de 
fer ressaltar dos aspectes que s'haurien de tenir molt en compte en 
tota acció eclesial. 

Pastoral missionera. Quan un 37 % dels joves prefereixen el 
matrimoni civil, quan un nombre crescut opten per la unió lliure, 
quan molts dels qui celebren el matrimoni cristià, com veurem 
més endavant, tenen una fe estantissa, no podem amagar el cap 
sota l'ala. Ens trobem en una situació aeris tiana o postcristiana. 
La pastoral de conservació o de manteniment és totalment insufi
cient; més encara, és un autèntic suïcidi i una ignorància inex
cusable de la realitat. Davant una societat que deixa de ser cris
tiana l'única resposta vàlida és organitzar totes les accions ecle
sials sota el prisma de la missió. El fet que estem comentant dels 
matrimonis civils n'és un signe. Amb tot, trobem encara d'altres 
signes que ens empenyen cap a aques t canTÍ. 

Pastoral de la joventut. ~s incongruent desconnectar la pastoral 
pre-matrimonial de la pastoral de la joventut. Hem de reconèixer 
que, malgrat els grans esforços que es fan, amb lucidesa i encert, 
la pastoral de la joventut és deficitària. 

2. Vegeu . Orientacions pastorals per a les parelles que han celebrat 
només matrimoni civih, Secretariat de Pastoral Familiar, de Barcelona, 
1980. 
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Actitud vers els qui només ce lebren matrimoni civil 

De cara a les parelles que han escoll it casar-sc civilment, cal 
tenir una actitud sincera de respecte, com a conseqüència del prin
cipi de la llibertat re lig iosa. Aquesta actitud ha de portar a una 
valoració rea l de la seva decisió en el que pugui tenir, en cada 
cas, de pos itiu. 

El respecte a la ll ibertat re ligiosa no es pot confond re de cap 
manera amb la indiferència O el relativisme; cal que vagi acom
panyat, en aquest cas com en qualsevol camp de la pastoral, de l'es
(orç per un creixement real de la parella, pa rtint de la s ituació 
personal on es troba, vers una comprensió més generosa de la vida 
i un retrobament de les veritables di mensions de la fe en Jesu
crist i en Déu _ 

Aquest treba ll no es po t reduir només a paraules . Ca l que tots 
els c¡-jstians, principa lment els pares, tot acceptant la decisió dels 
fi lls, manifestin amb el seu testi moniatge i exemple llur fe viscuda 
i operant. Una defensa puramen t verbal de la fe i del matrimoni 
cristià, que d'altra banda no s 'inten ta viure amb congnlència, és 
freqüen tmen t un autèntic con trasen tit i un antisigne. 

Tot i que la disciplina actual de l'Església no considera vàlid 
e l casament civil dels batejats, cal també tenir en compte, segui nt 
les petjades del Concili Vaticà II, que la institucionalització civi l 
cie l'amor entre un home j un a dona és un autèntic valor humà, i 
podria convertir-se en un pas positiu en e l creixement de l'amor 
de la parella. Per això mere ix respecte i consideració, encara que 
el s contraents no afirmin, per la fe, la dimensió transcendent de 
llur vida i amor. 

Davan t aquestes parelles, els agents de la pastoral i els creients 
han de manifestar una actitud d'amor i acolliment. Actitud que 
és contrària tant al rerús, la condemna o la intransigència, com a 
un fals relativisme. 

Es tracta d'acollir l'home concret, és a dir, cada persona amb 
les seves circumstàncies. Déu estima cadascuna de les persones, per
què totes han estat compreses en el misteri de la redempció i amb 
totes s'ha unit Crist. Acollint cada home i estimant-lo, realitzem 
el mi ssatge del Senyor. 

Totes aquestes orientacions desemboquen en la necessitat de l 
diàleg, del qual tant es parla, pe rò que tant ens costa de practicar. 

El diàleg pas toral de l'Església, dels creients, ha d'ésser una 
imitació del diàleg iniciat per Déu amb els homes i expressat en 
l 'Encarnació del Verb. 

El diàleg de salvació va ser iniciat per Déu «quan els homes 
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encara érem pecadors» (Rm 5,8). Per això cal que estiguem dispo
sals sempre a l diàleg, sigui quina sigui la situació, avançant-nos, 
s i cal, per fer-lo possible. El diàleg diví sorgí del seu amor; per auò 
també el nostre només pot ésser impulsat per l'amor fervent i des
interessat. Si el diàleg redemptor no es va acomodar als mèrits 
de l'home, ni tan sols als resultats que hagués obtingut, també ci 
nostre ha d'ésser fruit d'un amor sense límits i sense càlculs. 

El diàleg salvador no ens coacciona a acollir-lo; va ésser, i és, 
una petició formidable d'amor. Igualment el nostre diàleg, àd.huc 
quan és l'anunci de veritat indiscutible, no es presentarà armat amb 
coacció exte rior o interior, s inó mitj ançan t la persuasió i la con
versa amica l, amb un respecte total a la llibertat personal i civil. 

Els principals objectius d'aquest diàleg, vers els qual s cal ten
dir segons les poss ibilitats i les disposicions dels participants, es 
poden resumir de la manera següent: 

- avaluació de l'actitud de les parelles en el que té de positiu 
i de negatiu; 

- aprofundiment dels valors trobats com a positius i tendèn
cia a portar-los a la pràctica i a fer-los créixer en la pròpia vida; 

- retrobament de l'Evangeli com a afirmació radical del s va
lors més constitutius de la vida humana: l'amor , la fidelitat, la jus
lÍcia, el despreniment, l'alegria, e tc., malgrat les infidelita ts dels 
cristians; 

- recuperació del sentit de la fe en Jesucrist i en Déu com a 
realització de la vida segons l'Evangeli , i del sagrament del matri
moni com a celebració davant la comunitat d'aquesta decisió de 
fe i d'amor segons l'Esperi t de Jesucrist. 

Actitud vers els qui demanen el sagrament del matrimoni 

1. Arran de la religiositat popular. La pressió social a favor 
del matrimoni religiós va disminuint, amb tOL, la pressió familiar, 
en alguns casos, encara té importància. Però, tant l'una com l'al
tra van perdent força. Ho diuen els mate ixos nuvis que vénen a 
la parròquia: «en e l meu despatx fa temps que no s'ha casat nin
gú per l'Església », cd'entre els nost.res amics som gairebé els 
únics que veni m aquí» ... 

Això no vol dir pas que els nuvis vinguin a la parròquia con
vençuts del pas que fan i que copsin el que s ignifiquen Jesucrist, 
l'Església, el sagrament. .. Simplement vénen perquè tenen un sen
tit religiós i una certa obertura al Transcendent i creuen que Déu 
existeix ... Tenen un sentiment que manifes ten amb formes que ens 
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semblen «sociològiques. , però que té una certa influència en la 
seva vida, ca a que es percep quan es va més a fon s. 

Penso que davant aquesta s ituació els agents de la pastoral, se
guint les orientacions del decret conciliar sobre les missions, no 
podem veure en la religiositat un enemic, s inó una base per a la 
fe. L'Església hauria d'estar més atenta a evangelitzar aquesta reli
g iositat popu la r, a simplificar el seu pes institucional i a afavorir 
e l desenvol upament de símbols autènticament religiosos. 

Hi ha encara un altre tipus de religiositat , més freqüent en la 
classe mitjana i ¡'aJta: una religiositat més conscient, més raonada, 
però que no està orientada vers cap Església. Arangurcn diu : «Pol
ser ens encaminem vers una nova època en què la religió, sobretot 
la juveni l, podrà trobar-se a to t arreli , excepte a l'Església •. Aquest 
fet, e l trobo amb força freqüènc ia entre els nuvis. En aquest cas les 
pis tes de reflex ió i d'actuació van cap a un anunci clar i net de 
Jesucrist i, com deia abans, a agilitzar el pes de la in stitucionalit
zació i buscar s ímbo ls que represe ntin millor, des de la fe , e l sen
timent rel igiós dels joves. 

2. Sobre l'educació en la sexualitat. Els nos tres adolescents i 
joves cada vegada estan més info rmats sobre aquesta qües tió, la 
qual cosa no vol dir que n'es tiguin ben inforrua t . Però en aquest 
camp es fan passos seriosos i positius. Malgra t aquesta situació, 
persi s teixen una sèrie de deformacions (per exemple, con fusi ó 
entre sexualitat i ero tisme, vi sions parcials de la sexualitat, etc.) 
que marquen de ta l manera els nostres adolescents i joves, que, 
quan arriba e l moment de demanar el sagrament de l matrimoni, 
tenen una visió de la sexualitat incomple ta o deformada. Els man
ca una visió autènticament personalitzadora. S'ha d'insistir que 
des de la infància (a la família, la catequesi, els moviments, les 
ins titucions cris tianes ... ), d'acord amb la psicologia evolutiva, tot
hom es vagi instruint en aquesta qüestió per tal que, en arribar 
al matrimon i, s'hagi assolit un concepte de la sexualitat rea lment 
humanitzador i congruen t amb la visió cristiana de la vida. 

3. Sobre l'acolliment . E ls documents sobre pastoral pre-ma
lr¡monial dels bisbes de Catalunya insisteixen en la necessitat de 
l'acolliment, no pas com una s imple estratagema, s inó perquè, a 
més de l valor evangèlic d'aquesta actitud, està més d'acord amb 
la reali tat que vivim i amb la manera de ser dels joves. 

Per això l'obj ectiu de la pastoral p re-matrimonial, que ha de 
ser sempre clar en e ls seus agents j que ha de dirigir tols els seus 
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passos, no és un judici de la fe i de l'amor dels promesos, sinó 
un acolliment, sigui quina sigui llur situació, per tal d 'ajudar-los 
a reflexionar, a conèixer~se, a aprofundir en llurs disposicions. a 
descobrir les possibles contradiccions que viuen, a fer-los cons
cients dels valors positius de la seva vida, a proposar-los un estil 
de viure evangèlic, com a persones i com a parella, a fi que ells 
mateixos prenguin llna decisió lliure i conscient. 

Això determina el clima de tota la pastoral amb els promesos, 
la qual ha de ser marcada per un esperit d'acolliment i un ambient 
de diàleg, ha de parti r sempre del nivell real de la fe i de l'expe
riència cristiana de les parelles i ha d'ajudar.les a créixer en la com
prensió del sagrament del matrimoni i en la decisió de fe i amor 
viscut i, al mateix temps, ha de posar en relleu, amb tota claredat, 
l'exigència que comporta, 

Per altra banda, en la pastoral pre-matrimonial, és molt necessari 
que hi intervinguin d'una manera activa i responsable laics casats, 
degudament preparats, per tal de donar una imatge més comuni
tària de l'Església. També ells SÓn els membres d'aquesta comunitat 
més indicats per a aquest servei eclesial, ja que la seva experiència 
els fa especialment aptes per a djalogar amb les parelles sobre 
l'amor conjugal viscut en el Senyor. 

Aquest triple objectiu (diàleg, reflexió i intervenció dels laics 
casats). que a la diòcesi de Barcelona és po at en pràctica pels 
equjps del C.P.M. i d 'acollidors de promesos, pensem que és el mi
llor camí, ara per ara, per a respondre amb més encert a la proble
màtica dels joves que demanen la celebració del sagrament del 
matrimoni. 

• • • 

Aquestes són algunes reflerions pastorals, només embastades, 
que em faig sovint sobre el fet de l'augmen t dels matrimonis ci
vils i les unions lliures. Certament la reflerió s'hauria d 'aprofundir 
i ampliar molt més. 

Abans d 'acabar, però, penso que haig de fer una crida als matri
monis crist.ians. De res no valdria una bona pastoral pre-matrimo
nial, si els nostres joves no veuen en els matrimonis una realitat 
entusiasmadora, si no comproven que l'amor viscut en el Senyor 
és una font inestroncable de riquesa humana i espiritual. 
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SANT JOSEP ORIOL, 

DE BARCELONA 

XAVIER FERNANDEZ LURDES MESTRE 

A la nostra comunitat parroquial la pastoral pre-matrimonial és 
atesa per un grup de sis matrimonis, de diferents edats i amb ac
tivitats professionals diverses, que ens dediquem a l'acolliment de 
les parelles a casa nostra. Ens reunim un cop cada mes amb un 
capellà de la parròquia per reflexionar sobre temes relacionats 
directament amb la pastoral pre-matrimonial o sobre d'altres que 
interessen el grup. 

Com que acollim parelles de tipus molt diferents, hi ha el 
perill de generalitzar i, per tant, d'oferir una imatge poc real, però 
mirarem de reduir al màxim aquest risc. Cal dir també que amb 
una sola trobada del matrimoni acollidor amb la parella de pro
mesos no es poden detectar tots els problemes de la parella; inten
tem, però, in tuir-Ios. 

Una de les preocupacions immediates de les parelles (sobretot 
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de les més allunyades de l 'Església) és la dels tràmits del matri
moni i de la mecànica de la cerimònia. També t robem una fOrla 
preocupació per la qüestió econòmica (pis, mobles, viatge, etc.). 

A mesura que la conversa avança, veiem que sovint es plantegen 
Ja qüestió de s i .: ja es coneixen prou», O que ~ ara tot va força bé, 
però si l'altre canvia, què passarà? . Tocant a aques t plantejament, 
ells mateixos aporten molts arguments per LaI de contrarestar 
aquestes pors: . l'amor tot ho supera», . ha d'haver-h i compren
sió •. .. 

Sembla que són molt poques les parelles que es plantegen la 
vida matrimonial de cara als altres, és a dir, una vida de parella 
immersa en la societat , i molt menys com a parella cristiana . 

Un punt que totes les parelles tenen força tractat i que sembla 
que normalment no constitueix cap problema, és cI nombre de 
filJ s que es volen tenir i quan. En canvi, resulta molt més polèmic 
el tipus d'educació dels fills . Aquí es parla molt de l'ed ucació que 
han rebut i del judici que en fan. Segons com sigu i aquesta valo
ració, varia molt la relació que pensen tenir amb les respectives 
famílies un cop casats. En molts casos aquestes relacions familiars 
són motiu de discussions i malentesos. 

Entrant en el terreny de la fe, cns adonem que en pocs casos 
es plan tegen el casament per l'Església com un sagrament. Els 
mouen a casar-se per l'Església altres motius: la convicció que 
~no fa cap mal . , la tradició, les pressions familiars, i ci fet de 
considerar e l casament religiós com una prova d'amor, ja que és 
La manera d'estar ben casats i per sempre, i com una assegurança 
perquè la vida matrimonial funcion i bé. 

Aquest servei de pastoral pre-matrimonial té tres e tapes. Pri, 
mer tres mesos abans del casament les parelles es presenten a la 
parròquia, on el mossèn responsable els acull i els informa dels 
passos a fer, pren les dades per a l'expedient i al mateix temps fa 
una presa de contac te amb e ls nuvis per conèixer, los i esbrinar 
què els ha portat a voler-se casar i a fer-ho per l'Església. Després 
una parella d'acollidors es posen en con tacte amb ells i els reben 
un dia a casa seva. El caire d'aquesta trobada és ben difl.! l'cnl per 
a cada parella, tant per la durada com pel contingut. 

Els acollidors procurem introduir a la conversa punts de refle
xió que considerem importants per a la seva vida de casats: la 
coneixença de l'altre, la comunicació en la parella, la relació amb 
llurs fam1Jies i amics, la realització personal, el comportament com 
a parella cris tiana a la societat, l'educació dels fills, cic. 

AI fin al de la xerrada els promesos firmen l'expedient , moment 
a què e ls acollidors procurem donar serietat i importància . car hi 
refermen llur compromís. 
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Durant la conversa procurem matenir una actitud d'acolliment 
i d'atenció ben respectuosa vers unes persones que volen comen
çar una vida nova com a parella. 

Constatem que la major part de les parelles resten sorpreses 
davant la novetat de la part icipació dels laics en les tasques de 
l'Església. Nosaltres pensem que aques ta imatge de comunitat, en 
què tots hi aportem la llostra coHaboració perquè ens en sentim 
membres, pot ser mo lt pos itiva. Això fa canvia r una mica la idea 
que alguns tenen de l'Esglés ia. 

Voldríem que aquest contacte amb les parelles fos el més profi
tós possible. La nostra intenció no és solucionar els seus proble
mes, si nó aconseguir que es plantegin algunes qüestions que potser 
mai no hav ien tractat i que considerem importants. Per això els 
acollidors de la parròquia ens reunim per intercanviar experièn
cies i proposar-nos una línia de reflexió sobre cliferents temes . 
També assis tim a trobades d'acoll idors d'altres sectors per veure 
en què podem modificar i millorar la nostra tasca. Igualment estem 
a l'aguait de les publicacions que ens poden ajudar en la nostra 
formació. 

Aconsellem sempre als nuvis que preparin tan bé com puguin 
la celebració del matrimoni. No pot ser lIna cerimònia rutinària; 
ha d'ésser la «seva celebració» . Per això els recomanem que triïn 
les lectures, que preparin Ics pregàries i que escullin la fórmula de 
consentiment, d'acord alnb el mossèn que ha de presidir la cele
bració, amb el qual poden conversar. Ca l viure aquest moment amb 
plenitud, car és la festa en què posen Déu i la comunitat de 
creients que e ls acompanya per testimonis del seu amor. 

Un cop l'any fem una crida a totes les parelles casades durant 
l'any anterior. En aquesta trobada, que té un caire molt informal, 
Ics parelles exp liquen com ha anat el primer any de casats . Més 
endavant tornem a convocar aqu estes parell es per tal de tractar 
un tema de fons. Després d'aquest contacte, les parelles que hi 
estan interessades formen un grup que es reuneix periòdicament 
amb un dels matrimonis acollidors per tractar diferents temes. 
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ARXIPRESTAT DE CORNELLÀ 

JORDI JORBA 

Cornellà, una experiència de pastoral de conjunt 

Abans de tractar el tema específic de Ja pastoral pre-matri
monial, serà bo d'emmarcar-lo dintre de la pastoral més àmplia 
de l'arx.iprestat de Cornellà. 

Aviat farà nou anys que va començar a Cornellà una experièn
cia de . pastoral de conjunt., coincidint amb la formació de l'e
quip de preveres, al qual s'ajuntaren un grup de jesuües, diferents 
comunitats de religioses, i laics. Tots amb el desig d'anar coor
dinant les activitats de les sis parròqwes i dels diversos grups i 
comunitats del sector pastoral. 

S'ha volgut que la corresponsabilitat fos la característica del 
treball pastoral. Una corresponsabilitat que evités tant el tanca · 
ment de la pròpia «capeU eta., com una vaga preocupació per 
«tots» sense arribar a ningú. 

Això ha mogut els membres de l'equip de preveres de Cor
nellà a assum ir una tasca ben concreta en una parròquia i, a 
la vegada, una responsabilitat a nivell arxiprestal. D'aquesta ma
nera, la posada en comú de la reunió setmanal de l'equip ha per
mès revisar la tasca realitzada a cada un dels camps pastorals i 
anar marcant uncs fites cada cop més clares, gràcies al coneixe
ment i l'aportació de tots . 

La pastoral general de l'arxipres tat ha estat programada i rea
litzada per tots els agents: preveres, religiosos, religioses i laics. 
Estem convençuts que la tasca evange litzadora ha d'estar oberta 
a tothom. L'atenció als grups específics no ens ha mogut a tan
car-nos en una pastoral d'élite. Hem cercat anunciar el Crist 
sempre i en totes les circumstàncies. Hem volgut donar una imatge 
d'Església acollidora, plural i amable, capaç d'engrescar persones 
allunyades a assumir, també, un compromís eclesial. Déu sap si 
ho hem aconseguit! 

Aterrant al camp específic de la pastoral pre-ma trimonial --<lb
jecte d'aquest escrit-, caldrà dir que, si bé hi ha hagut un prevere 
de ¡'equip encarregat de la seva coordinació, aix no ho ha fet pas 
pel seu compte ni per «complir l'expedient ». Ha estat l'expressió 
de l'interès que tots tenim per l'evangelització de les parelles que 
demanen contraure matrimoni per l'Església. 
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Actitud de les parelles que demanen el matrimoni 

El fet que a l'arxipresta t de Cornellà hi hagi unes cinc-centes 
parelles que cada any demanen contraure matrimoni per l'Església, 
ja ens dóna, d 'entrada, una idea de la complexitat de la tasca. 

Cornellà és una ciutat de prop de 100.000 habitants, amb un 
nucli reduH de famü.ies catalanes i una gran massa de famílies im
migrades (andaluses i extremenyes sobretot) , amb W1a marcada 
. rèligiosita t popular •. La gran majoria de joves ha tingut poca 
formació cristiana, i encara limitada al temps de la infantesa. Els 
pares volen que els fills es casin 'per l'Esglé ia. i aquests ho accep
ten per tradició. 

El [et que entre els familial's i els amks es vagin anan t casos 
de parelles que es casen només pel civil, fa que els nois i noies 
que es volen casar es vagin plantejant - més que fa uns anys
la forma de contraure matrimoni. Creiem que això, en definitiva, 
és un b é, ja que canvia, poc a poc, l'actitud de les parelles i ens 
permet de parlar- los amb més llibertat de l'amor cristià i de les 
seves exigències, quan opten per casar-se per l'Església. 

Si bé és cert que hi ha parelles que vénen amb l'actitud del 
qui ho sap lot, cal afirmar que la majoria tencn un an hel de saber 
i de preparar-se, per poder reeixir en el matrimoni. 

En els serveis pre-matrimonials -de què parlaré de seguida
s'aprofita aquest bon moment de les parelles per a conlpletar en 
molts casos els coneixements bàsics en el camp de I.a psicologia de 
la parella, l'amor, la sexualitat, la fecunditat --els fills- i t:ls as
pectes socials del matrimoni. 

Per l'actitud cristiana, les poques pare lles catalanes que es ca
sen per l'Església no es distingeixen pas massa de les altres, que 
ón aquelles a què em refereixo bàsicament en aquest escrit. Tenen 

normalment una formació humana i una situació social millors, que 
fàcilment els donen una actitud autosuficient. La celebració gaire
bé sempre la fan fora de la pròpia parròquia. 

Caldria, finalment, destacar l'actitud positiva de les parelles for
mades o pertanyents als diferents grups cristians que lli ha a la 
nostra zona -de tendències ben diverses, per cert. Són un tant per 
cen t encara moll reduït j acostumen a fer una bona aportació a 
les trobades pre-matrimonials. 

Servei de pastoral pre-matrimonlal 

Des del dia que la parella va al despatx parroquial fins a la 
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diada del casamen t, volem que es puguin trobar amb una Esglé
sia di feren t de la que varen conèixer de petits. o un lloc _més 
bonic. que el jutjat, sinó una Església formada per capellans i 
sobretot per laics i religioses disposats a acollir-los i orientar-los. 
Uns cristians com ells que els ajuden a personalitzar la fe que, 
en el fons, els ha dut a demanar el sagrament. 

El nostre arxiprestat -format per sis parròquies- compta 
amb un equip de C.P.M. (Centre de prepa ració matrimon ial) inte
grat per sis matrimonis i el consiliari. Hi collaboren també un al
tre capell. un metge i un matrimoni. L'equip C. P.M. es tà encarregat 
de l'organització de la pastoral pre-matrimonial del sector: acolli
ment, trobades pre-matrimonials i seguimen t de les parelles inte
ressades a continuar les reunions, després del casament. 

Acolliment. Considerem molt important aques t primer contacte 
pròxim amb una Església que segurament han vist uoa mica de 
lluny i com a cosa de capellans. Els rep una secretària ( religiosa 
O laica cris tiana) que els orienta sobre els tràmits i els subratlla, 
sobretot, la importància de preparar-se per a aq ues t pas tan im
portant per a la seva vida. 

El segoll contacte té lloc el dia que entreguen . els papers • . 
Tampoc no és un moment purament «burocràtic», ja que continuarà 
amb la conversa que els promesos tenen amb un matrimoni del 
C.P.M., o amb una capellà, davant el qual firmaran l'expedient. 

Les nostres parròquies, des de fa molts anys, ofereixen als 
nuv is dos tipus de trobades pre-matrimonials, segons ('esquema 
del C.P.M.: el tipus d'una setmana, amb tres reuninos, d'una hora 
cada una, i e l tipus de sis setmanes, amb una reunió cada dimarts. 
Dels d'una setmana, se'n tenen tres cada mes a diferents parrò
quies de l'arxiprestat. La trobada del primer dia, a càrrec d'un 
capellà, pretén aclarir el sentit del casament per l'Església i pre
senta Déu com a font de l'amor dels esposos, i s'acaba amb una 
breu explicació de la celebració del matrimoni. A la segona trobada, 
a càrrec d'un metge o d'un matrimoni, es loca el terna de la sexua
lita t i de la fecu nditat-fills . El darrer dia es dedica a parlar de la 
psicologia de la parella i de l'amor matrimonial, amb una atenció 
especial al diàleg entre els esposos; d'aquesta trobada, se n'encar
rega un matrimoni. 

Les t robades pre-matrimonials «llargues., que oferim a aquelles 
parelles que veiem més interessades en la seva preparació al ma
trimoni, les tenim dos cops a l'any, i són dirigides totes per un 
mateix matrimoni del C.P. M. , amb la coHaboració del metge i del 
consiliari de l'equip. Són les trobades més profitoses, ja que per
meten encetar una bona amistat entre les cinc o sis parelles i 
entre aquestes i els responsables. 
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Com es pot veure, el total anyal de trobades pre-matrimonials a 
l'arx iprestat de Cornellà és de més de trenta d'una setmana i de 
dues de sis setmanes. El total de parelles participants és d'unes 
600 l'any: 500 de Cornellà i 100 de les parròquies veïnes de l'arxi
prestat. 

Des del començament d'aques t servei, ara farà nou anys, hem 
defugit la paraula «obligació. a l'hora de parlar amb les parelles 
de les trobades pre-matri monials. L'equip C.P.M. es reuneix un cop 
al mes per man tenjr-se obert a les situacions noves dels joves i 
per enfortir la vida i l 'espiritualitat dels seus membres. Això ha 
fe t que els continguts de les trobades s'hagin mantingut senzills 
i interessan ts, i ha contribu'it a l'èxit d'aques tes trobades. De fet, 
els joves després en parlen favorablement amb els amics, i això 
fa que pràcticament totes les parelles que es casen per l'Església 
participin en algun tipus de curse l. 

Aquí falla una explicació detallada dels contingu ts de les tro
bades pre-matrimonials . Pensem, però, que ai.xò depassa l'objec
tiu d'aques t escril. Com ja s'ha indicat, seguim les línies pastorals 
del e.I'.M., adaptades a l tipus i durada de les trobades i, és clar, 
a la gent que hi assisteix. 

Dintre de les perspectives de futur, veiem dos problemes que 
cns ca l anar solucionant: el primer és la manca de nla lrimonis 
joves que s'entusiasmin per aquest servei i puguin connectar millor 
a mb la problemà tica jove dels qui demanen el matrimoni per l'Es
glésia . 

L'altra qües tió pendent és e l seguiment de les parelles que han 
participat a les trobades pre-matrimonials, sobreto t a les . lIargues». 
Després d'algunes temptatives de segui ment, podem dir que la 
més reeixida és la d 'un grup de quatre parelles casades fa dos 
anys que continuen reunint-se cada mes -cada vegada en una 
casa diferent i de manera rota tiva- amb el Jnatrimoni que dirigí 
la trobada « llarga » i amb el consiliari. 

L'equip C. P.M. s'interroga sovint sobre les grans possibilitats 
de treball pastoral amb les parelles de matri mon is joves i sobre 
la manca de persones per coordinar-lo i dur-lo a terme. Això ens 
mou a refermar la nostra fe en el Crist i en el seu missatge d'amor 
que anunciem senzill ament a tants cen tenars de parelles cada any. 
Sabem que aquest missatge -com la pluja que cau del cel- no 
retorna sense fruit. 
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Celebració del matrimoni 

Eo cada tipus de trobada pre-matrimonial es dedica un temps 
a preparar la celebració_ En algunes parròquies ci capell à té amb 
els nuvis una conversa en aquest sentit. 

El dia de les noces es procura crear un clima de festa (música 
i flors, posades per la parròquia sense pagaments «ex tra») i de 
pregària_ Es fa esment d'alguns continguts de les trobades pre-ma
tr imonials i de la llibertat amb què s'ha d 'anar a rebre els sagra
ments del Crist. Evitem la precip itació i . le males cares. quan els 
nuvis arriben tard. 

Tenim en compte que el casament reuneix entorn dels nuvis 
i de l'Esglés ia un bon nombre de familiars i amics, i procurem do
nar-los la imatge d'una Esgléeia que sap «alegrar-se amb els qui 
estan contents» i que anuncia sempre i a tothom la Bona Nova del 
Crist. 

Els casaments se celebren els dissabtes a la Iarda i els diu
menges al matL A les temporades .alles. de ju liol i agost, que 
és quan hi ha més matrimonis, oferim un torn «comunitari., en 
el sentit que es poden casar juntamen t dues parelles o més, fins a 
quatre. En aquests casos, es procura donar encara més solemn itat 
a l'acte, tot subratllant que l'Església és «comunitat •. Il.s signi
ficatiu que moltes parelles no s'oposen a aquesta forma comunitària 
del matrimoni i acaben saludant-se de tot cor al final de la ceri
mònia. 

Una de les modes actuals és casar-se en una esglés ia diferent 
de la prÒpia parrÒquia. Ja he dit abans que la major part de les 
parelles catalanes cerquen ermites o san tuaris, més o menys 
llunyans, per celebrar el matrimoni. Els nuvis de famJUes imrni· 
grades també en un vint-i-cinc per cent escullen llocs propers per 
a la celebració. En aquests casos la tasca pastoral resta sense la 
culminació parroquial lògica. 

Hom pensa que aquella visió renovada d'Església que s'ha in
tentat donar en tot el treball pre-mat.rimonial no queda enfosquida 
o anuHada per una experiència nega tiva dels llocs on la celebració 
«en sèrie» va unida a tot un conjunt d'altres 4Cserveis» lucratius 
que s'hi ofereixen. 

A Cornellà no ens oposem a l'autorització perquè les parelles 
que ho desitgin es puguin casar en aquests llocs foranis. Pensem, 
però, que és un tema pastoral que demana -des de fa anys- una 
resposta valenta de part dels responsables diocesans. 
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EL MERCADAL, DE GIRONA 

JOSEP M. TOR 

Santa Susanna del Mercada l té 6.534 habitants. El nombre 
d'expedients tramitats aquests darrers anys és el següent: 1980: 
75; 1981: 60; 1982: 75. Hem [et trobades de preparació al matri
moni d'una parella i d 'un capellà (1981: 8; 1982: 9) . Hi ha hagut a 
la pa rròquia les següent s celebracions de matrimoni: 1980: lO; 
1981: 12; 1982: 4 (la major part de nuvis són veïns d 'altres parrò
quies) . 

Actitud de les parelles 

Es no la una actitud nova, sobretot si es mira en relació amb 
a ltres temps no pas llunyans (a partir de 3 o 4 anys enrera) . Par
ticipen d'una manera d'ésser que podríem definir com a més 
. clarificada •. Això fa que el dià leg pastoral es pugui ten ir bastant 
fàcilment sobre els aspectes més específicament de fe referents al 
matrimoni i, en general, a la vida cristiana. Hom no queda blo
quejat dintre els aspectes humans, com ho havia es tat en altres 
temps amb els temes de la convivència cn el matrimoni, psico lo
gia de la parella, etc. No és que aquests temes sigujn eludits, sinó 
que ja no es presenten com a pont per al diàleg religiós. 

D'altra banda em sembla que es pot constatar que les parelles 
actuals tenen aquesta actitud no solament per causa d'un major 
aclariment personal i d'ambient (cosa que considero ben positiva), 
s inó també perquè són més geloses de la seva intimitat que temps 
enrera, en el sentit que tendeixen a subjeclivar massa e l fet del 
seu matrimoni, com si la societat (Església i societa t civil) DO tin· 
gués gairebé dret a dir-hi res . Aquest caire privat del seu enamora
ment, pel que té de reducció excessiva dels valors objectius del 
seu compromís, crec que és negatiu. 

Servei pastoral pre-matrlmonlal 

Es procura tenir un diàleg franc amb la parella. Per això es 
mira de fer l'expedient un dia que no hi hagi visites que esperin 

45 



per poder donar temps a una conversa sense presses . És en aquest 
context que se'ls ofereix fer un pas més en la seva preparació 
. més enllà d'omplir uns papers •. Aquest pas consisteix a oferir
los una trobada a casa d'un matrimoni de la parròquia (ells ma
teixos diuen si el prefereixen més nladur o més jove com a ma
trimoni) amb participació del capellà que els ha a tès. També se' ls 
ofereix l'alternativa de tenir aquesta conversa amb e l ma teix ca
pellà a soles, si no els va bé la sessió a casa del matrimoni. I, 
com és natura l, també se' ls accepta que no vulguin rer res. Sembla 
que aquesta actitud de respecte és important perquè tinguin un 
bon record de la trobada amb l'Església amb motiu del seu casa
ment. També se' ls ofe reix participa r en algun curset pre-matri
monial si en aquell moment se n 'està a pu nt de celebrar algun. 

L'experiència d'acolliment de cada parella 
a casa d'un matrimoni 

La trobada a la casa d 'un mat rimoni amb una sola parella de 
nuvis i un capellà es po t adaptar a cada cas. Aquesta experiència 
ha estat feta amb nuvis que ja vivien junts, que tenien algun fill, 
amb parelles molt joves i bas tant grans, amb gen t amb fe molt 
madura i amb fc molt incipient. El dià leg sempre resulta fàci l, 
perquè la temàtica i el to poden adaptar·se a cada situació. 

En cas que no s 'accepti la fórmula, el sol fet d 'haver-la p ro
posat ajuda i mo tiva una conversa molt més fonda sobre un tema 
de fe al despatx mateix. O bé se'ls an ima perquè tinguin una 
conversa amb e l capellà amic que e ls casa rà o a la parròqu ia on 
resideix un d'ells , s i és e l cas . Per això l'estadística que dono 
sobre el reduït nombre de parelles que han fe t l'experiència de 
la trobada, si la comparem amb el total de parelles que han pre
parat el seu casament, no expressa ben bé to ta la realitat. Són 
moltes més les que amb aques t motiu han tingut una o més conver
ses al despatx parroquial sobre aspectes importants de la fc. 

Un altre avantatge d'aques ta fórmu la és que no demana matri
monjs «especialitzats» i fa possible que hi intervinguin diversos 
matrimonis de Ja parròquja de diferents edats, cultura j fins fe. 
Aixi es potencia d'alguna manera la pastoral mat.rimonial. Mai 
no he trobat cap matrimoni que s 'hagi negat a fer aquest servei. 

Aquesta fórmula té l'inconvenient que la trobada no queda en
riquida per la presència d'altres matrimonis i d'altres pare lles de 
promesos. El diàleg és més adaptat, però més pobre de continguts 
o d'ajudes. 
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Els destinataris d'aquesta fórmula són sobretot les parelles que 
no havien pensat a fer res d'especial per preparar el matrimoni 
però que tampoc no s'oposen a fer-ho, mentre sigui possible, donat 
el poc temps de què disposen ja que tenen previst casa r-se més 
o menys al cap de dos fileSQS. 

Tant la temàtica com el mètode, els hem anat concr tant a par
tir de l'experiència. Són els mateixos promesos, 3mb els seus 
plantejaments, els qui ens han anat ajudant a construir aquest 
camí tan senzill. Actualment porto l'experiència amb unes dues
cen tes parelles_ 

A més de l'object iu principal, que és ajudar les parelles que 
van a casar-se a preparar el matrimoni, volem potenciar la parti
cipació de matrimonis en aquesta tasca i crear a la pa.rròquja un 
clima sobre la necessitat de preparar ci matrimoni, «més enllà de 
la mera signatura d'uns papers». 

Com que tenim pocs casaments, no podem aportar gaires expe
riències sobre la celebració_ En tot cas, procurem animar-los a 
participar-hi, tot fent les lectures (ells o bé algun amic), dient la 
fórmula del casament, preparant les lectures i cuidant tots els 
detalls . 

Per a després del matrimoni no hem pogut trobar cap fórmula 
estable per tal d'aglutinar le parelles . Ho afrontem d'esquitllen
tes a través del servei de ca tequistes o en altres activitats de la 
parròquia, i també mitjançant un intent d'un grup de cara al 
«desvetllament religiós del s infants» (de mesos a sis anys). 
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

FREDER IC RÀFOlS 

Passos fets 

Vilafranca del Penedès és una vila de 25.000 habitants, amb 
dues parròquies que actuen de conjunt. L'an) 1982 es varèn 
tramitar 146 expedients, i 122 fins a primers de setembre de 1983. 

Tot sovint ens havíem aturat a revisar què fèiem en el camp de 
la pastoral pre·matrimonial, però només constatàvem la insatisfac· 
ció del que fèiem -unes conferències per als nuvis-, sense trobar 
una solució adequada. Fa prop de quatre anys ens posàrem en 
contacte amb el Secretariat Diocesà de Pastora l Fami liar, el qual 
ens va orientar cap a l'actual plantejament, que no considerem per· 
fecte, però sí molt més adequat a les necessitats reals. 

Vàrem començar reunint unes quantes parelles de cristians 
casats per convidar·los a participar en la preparació pre·matri
mon iaI. Amb aquestes parelles i alguna més -ara no recordo els 
detalls- vàrem tenir el primer curset d 'acollidors de promesos a 
càrrec del Secretariat diocesà. Confesso que jo mateix desconeix.ia 
la finalitat del curset; em pensava que es tractava de preparar 
uns dirigents de fulu1"S pe tits cursets per a nuvis. Però lots ple
gats vàrem anar descobrint el que en podríem dir mística de l'aco
lliment. Es tractava de rebre humanament, familiarment i frate r
nalment uns joves que venien a demanar el sagrament del matri
moni. El curset aportà una sèrie de dades d'ordre psicològic, 
sexològic, sociològic i religiós molt ínteressants. 

A la parròquia mateix es va disposar una saleta acollidora, 
amb quatre sillans i una tauleta, i aUí els primers acollidors van 
començar la seva tasca. Per regla general podem dir que no va 
costar gaire introduir aquesta modalitat, excepte en alguns casos 
en què hi va haver reticència. Els nuvis van començar a sortir 
força contents de la trobada i els acollidors també. Durant una 
bona estona -de vegades ben llarga- en un clima amistós i de 
diàleg anaven sortint els diferents aspectes del matrimoni. 

Després de la trobada amb el matrimoni té lloc la trobada amb 
el mossèn que mirem que sigui el mate ix que farà el casament. 
Haig de dir que des que hi ha l'acolliment de les parelles trobem 
un ambient molt més disposat i, sense voler exagerar els efectes 
positius, constatem una millora en les mateixes celebracions. 
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Per ta l que no sigui massa pesada la feina dels acollidors 
mjrem que e n surtin de nous. A la nostra Zona ja s 'han fel tres 
cursets d'acollidors. La clau del fruit de l'acolUment és la reunió 
mensual de ls acollidors i els mossens amb un responsable . En 
aquesta reunió es revisen les dificultats que h an sorgit - sempre 
respectant la discreció que ha de rodejar cada trobada- i s'apor
ten experiències que siguin prof itoses. De vegades es toquen temes 
més doctrinals i algunes vegades ha vingut gent de fora; per exem
ple, Mn. Gaspar Mo ra, Mn. Josep Tubau amb un metge, etc. Fins 
ara la trobada, l'he m fel de conjunt Vilafranca i Sant Sadurní, 
però, arran de l'últim curset, e ls acollidors de Sant Sadurní 
la fa ran amb els de Piera i només ens veurem junts un parell de 
cops a l'any. Fa quinze dies ens reuníem a Sant Sadurní els aco
llidors de la Zo na amb els mossens i érem més de seixa nta per
sones interessades en la pastora l p re-matrimoniaJ. 

L'actitud de les parelles 

Els joves quan vé nen al servei d 'acolliment pre·matri monia l 
- hi ve totho m perquè a l'acolliment s'omple l'expedient- revelen 
uoa problemàtica ben variada: generalment estan molt atrafegats 
pels preparal ius del casamen t, molt sensibil itzats pels proble mes 
del t reball - i de l'alur- i en genera l adopte n una actitud de diàleg 
interessant amb e l ma trimoni acollidor (amb les normals excep
cions). En l'aspecte re ligiós molls són c ristians no practicants- ja 
han après aquesta terminologia-, però el fet que el matrimon i 
purament civil cada dia sigui una realitat més a l'abast. fa que amb 
e ls qui véne n a asar-se per l'Església la qüestió religiosa es pugui 
enfoca r sens embuts . Hi ha casos humanament difícil s, com és ara 
ci de la parella que es casa estan I tots dos en atur, o el dels qui ja 
esperen descendència i són molt jovenets. t S difícil precisar 
quina aCl itud hem d'adoptar davant d'e ll s . Es mira d 'ajudar a 
reflex ionar. A més nosaltres ja els die m que no prete nem ensc· 
nyar-los grans coses. El que sí que fan els acollidors és dir-los com 
a ells la fe e ls ha ajudat a viure la seva vida ma tri.monial. Perquè 
una de les coses que tenen ben c1a res és que fan aques t servei en 
nom de la comunitat cds tiana a la qual pertanyen i que esti men. 

Crec sincerament que aquesta manera d'acollir els joves amb 
respec te j atenció, sense presses ni traves burocràtiques, fa un 
veritable bé a les parelles. És més, molts acollidors han l'econegut 
que han après molt de les parelles que han traclat. Jo mateix, 
escoltant la trajectòria de molts joves que han vingut a preparar 
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el seu matrimoni amb sacrificis enormes, m'he quedat admirat: 
la classe treballadora, com diu un company meu, viu el misteri 
pasqual a cops que la mateixa vida no els ha escatimat. 

Fem la celebració del matrimoni com abans, però ha canviat 
un xic l'actitud, especialment la nostra. Es molt diferent casar 
una pa rella perquè aquell dia estàs de torn o casar una parella 
amb la qual has parlat sense presses i has preparat una mica 
la celebració. Jo penso que el ritu romà és Illolt server. Segu
rament hauríem de rumiar alguns signes senzills i entenedors 
que fessin de la celebració una festa viscuda per tot s; em sembla 
que el nou r itual ho admet perfectament. Quan un veu l'entusias
me amb què la gent tira l'arròs sobre els nuvis en sortir de l'Es
glésia, pensa que no ho fan pas per molestar ni per embrutar les 
escales; senzillament tenen ganes de contribuir d'alguna manera 
a la festa. Recordo que en un casament quan la núvia pujava al 
presbiteri l 'acompanyament va esclatar en un aplaudiment; no em 
va fer gens de mal efecte. Hi hem de pensar, i si es troben signes 
senzills i familiars, dir-ho, perquè to ts ens en puguem aprofitar. 
Mentrestant cal aprofitar al màxim els signes que ja tenim: la 
fórmula, l'anell, l'homilia curta però no estereotipada o la lectura 
feta per algun assis tent. 

I una altra cosa: aquesta preparació i la celebració del matrimo
ni tenen prou entitat per elles mateixes. No cal pretendre que ens 
serveixin per a una altra finalitat (<<fem tot això perquè després 
vinguin a la comunitat.). De ret constatem que pel fet de la pre
paració correntment no s 'incorporen a la comlLDitat que en diríem 
practicant. Fer una preparació digna, amistosa i familiar i una 
celebració ben religiosa i participada en els lími ts de les possibi
litats, ja és en s i una finalitat . 

Voldria afegir encara que el primer contacte de la parella amb 
la parròquia normalment es fa a través del mossèn que és al des
patx. Aquesta primera trobada és molt important i serveix per a 
preparar les altres . Potser és la més informal de totes però l'hem 
de cuidar. E n aquesta trobada donem als nuvis un full explicatiu 
del procés de la preparació i els el comentem. També cal remar'
car que dues vegades a l'any fem un curset pre-matrimonal, durant 
cinc dissabtes a la tarda. N'hem fet quatre i han anat molt bé. 
Aquest curset és lliw'e, és a dir, només s'hi inscriuen els que 
volen. Costa que s'hi decideixin, però els resulta ts són bons. Té la 
responsabilitat d'aquest curs el Centre de Preparació Matrimonial 
de Barcelona. 
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Constatacions 

Acabo amb une constatacions sobre diferents resultats de 
)'acoU1ment pre-matrimonial. 

- Aquest acolliment és una manera eficaç de coHaboració dels 
matrimonis en la tasca de l' Església. El caràcter concret d'aquest 
treball - no gens fàc il- ajuda a la seva revisió. 

- Ajuda a superar l'aspecte burocràtic de la preparació ma
trimonial que s'expressa amb la pregunta: Quins papers necessi to? 

- Posa en contacte gent cristiana practicant amb gent que 
no són els qui tracten habitualment i que sovint no participen a 
Ic celebracions, i aquesta relació, respectuosa, amistosa i cordial, 
va bé per als uns i per als a ltres. 

- Ajuda a unir pràctica i reflexió. Fóra una equivocació greu 
posar en marxa l'acollimen t pre-matrimonial sense ajudar les pare
ll es que se n'encarreguen en la reflexió posterior. 

- Contribueix a l treball de conjunt de les diferents parrò
quies d'un arxiprestat, d'una vila o d'un sector, ja que normal
ment una sola parròquia té pocs e lements per tirar endavant e lla 
so la l'acollimen t pre-matrimonial. 

- Demostra que un organisme diocesà pot contribuir a fer 
funcionar la base, com és el cas del Secretariat d iocesà de Pas
toral Familiar. l aquesta constatació la fa ig amb molta alegria. 
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VILANOVA DE BELLPUIG 

JOSEP VILA 

Com acompanyem les parelJcs fins al matrimoni en el món 
rural? Aquesta pregunta respon a una preocupació profunda. La 
gent del món rural del nostre temps no són una gent càndida, 
amb bona salut mental , que defu gin els corrents abstencionistes 
de lligams matrimonials o les propostes que en diuen progres
s istes de l'amor lliu re. La gent del món rural on jo visc segueix amb 
plena euròria els corrents dels nous temps. S 'ha de remarcar, 
però, que a l'hora de la veritat, a l'hora de lligar la vida, ho fa n 
amb la forma tradicional del matrimoni, i en un percentatge molt 
crescut amb la del matrimoni canònic. 

Amb quin esperit ens vénen per al matrimoni canònic? Això 
és el que e ns fa ballar el cap . Per a resoldre aquesta qüest ió, gaire
bé totes les parròquies i tots els arx ip restats amb cara i ulls estruc
turen, o millor dit ofereixen, cursets pre-matrimonials. Amb tot, 
aquesta experiència que exposo, de l'arxiprestat de Bellpuig, Pla 
d'Urge ll i So lsona, és una experiència sense curset, és a dir, a l'es
til d'abans, . de tu a tu • . 

Fa uns quants anys vàrem estruc turar un curset pre-matrimo
nial. Va sorgir, però, en tre el clerga t el dubte de s i hauríem d 'o
bligar-hi les parelles o s i hauríem d e de ixar-les en llibertat. AI fina l, 
vàrem prendre l'acord de deixar-ho lliure . I el resultat fall que en un 
arx iprestat amb uns vint-i-cinc matrimonis l'any, només assis tiren 
al curset tres parelles . 

Els cartells del cu rset eren d'a llò més sugges tius: • Un sí can
viarà la teva vida. On el pronunciaràs? Er cristià el manifesta 
a ...•. El motiu d 'aquestes preguntes fou l'aprovació del ma trimoni 
civil la primavera del 1979. Des d 'aleshores ja no hem estructurat 
més de conjunt el camí de les parelles cap a l'altar. Què fem, 
doncs, quan el . Caius» i la _Berta» volen casar-se per l'Església? 

Entre les parelles que es volen casar per l'Església predomina 
la idea que s 'han de fer molts p apers, sobretot si el contraents 
són de bisbats diferents. Si resulta que . han fet Pasqua a ba ns de 
Rams., tene n la idea que el paperam s'ha d 'enllestir molt de pressa. 
Resulta que aquesta mena de parelles gairebé totes es casen per l'Es-
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glésia. Aques ta predisposició tan simple i primària és la més fre
qüent; amb tot, hi ha honroses excepcions. Per algunes parelles 
el fe t de casar-se i de casar-se per l'Església é quelcom més que 
un tràmit per a quedar bé socia lment. 

En aquest marc té lloc la trobada amb el capellà, el qual, en 
acollir les parelles, fa mans i mànegues per treure'n el màxim de 
fruit de ca ra a llur menlalització. En primer lloc sels exposa amb 
poque paraules com s'han de fcr e ls quatre papers, que són im
pOriants , però no el més important. 

Un cop tranqu iHi tzats els contraents, s'entra en un diàleg sobre 
el contingut, seguint normalment aquesta pauta: per què, havent-hi 
l'a lterna tiva del matrimoni civil , s'han decidit a casar-se per l'Es
glésia ; què en tenen per llibertat a l'hora de casar-se; fins a quin 
pUllt e ls impressiona parlar de divorci; en la seva planificació fa
mi li ar, hi compten també e ls fills?; en la seva nova vida matrimo
nia l, hi pesa o hi pesarà la fe? Aquest plantejament s'acostuma 
a fel' amb un LO de conversa familiar, gens pl'otoeolari, que no 
sembli un examen. Així surten de la rectoria sense cap títol de 
cursdistes, cert, però fins a cert punt amb el convenciment que 
han passa t per un pas es tret i amb la capacitat d'afrontar religio
sament el nou estat matrimonial. 

La celebració del matrimoni, gai rebé lots la fan amb m.issa. La 
Jnajor part es casen als santuaris locals : e l Castell del Remei, 
Santa Maria de Montalbà (Preixana), o la capella dels Dolors (Bell
puig) . Onsevulla que se celebri el casament, seguim e l ritual oficial, 
prestem una atenció especial a l'homilia i s'acostuma a donar la co-
munió amb les dues espècies. l, com que en aquests verals les cele
brac'ions acostu.men a ser molt sorolloses, a la sortida espera als 
nuvis una bona pedregada d'arròs. 

Evidentment, aquest no és cap model espec ia l d'atendre les 
parelles ni tampoc no és la fórmula únka de tot el món rural; ens 
consta que a d 'altres indrets ho tenen més ben est ruc turat. Amb 
tot, hem pogut constatar que el s istema d'acollimen t que seguim 
no és del tot dolent, ja que a les parròquies on hi ha pocs casa
ments aquest contacte tan personal també té el seu encant. 

He descrit una realitat , encara que d'alguna manera és una 
trista reaHtat, enmig d'una ruralia més aviat rica i avançada en 
tècniques i produccions, a la qual costa d'acceptar una mentatit
zació de l'Església avançada. Com en tantes coses, podem dir que 
hi ha bona disposició per part dels responsables. 
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ELS CENTRES 

DE PREPARACiÓ AL MATRIMONI 

ENRIC i MONTSER RAT CUsr 

Inicis i objectius 

La idea de crear uns centres de preparació per al matrimoni, 
la va tenir i la realitzà el pare A. d'Heily, S. J., l'any 1954 a 
Grenoble (França). el qual va ser fins a la seva mort (1978) l'ànima 
i el promotor del CPM. 

Avui hi ha centres de preparació per al matrimoni als següents 
països: França, Suïssa, Bèlgica, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Espa· 
nya, els quals formen una Federació Internacional de centres. Ale· 
manya i Holanda estan considerant ]a possibilitat de restructurar 
llurs sistemes de preparació i adoptar l'estil CPM tot integrant-se 
en la Federació Internacional. 

A Barcelona, l'any 1963, un grup de matrimonis va tenir la 
inquietud de renovar les tres conferències clàssiques que donaven 
un matrimoni, un metge i un prevere, com a preparació per al 
matrimoni, i decidiren conèixer què es feia a Europa i arribaren 
a la conclusió que el millor que havien conegut era el CPM a França, 
per la mentalitat, l'estil i el programa. Així, van començar formant 
dos equips CPM que foren l'inici del CPM a Barcelona i a Espanya. 

Els centres de preparació per al matrimoni tenen com a ob
jectiu acompanyar les parelles en el creixement del seu amor i de 
la seva fe. En la realització d'aquesta tasca, integrada en la pas· 
toral de l'Església, el CPM considera fonamentals dos elements que 
constitueixen els punts forts de la seva definició : la constitució 
d'un equip i l'adequada comprensió de la tasca a fer amb les 
parelles. 

l'equip CPM 

L'equip CPM és un equip de matrimonis cristians -normalment 
sis matrimonis amb un prevere- que actuen en nom de la comu
nitat cristiana en el camp específic de la pastoral pre-matrimonial. 

Aquesta dedicació constitueix, avui, una veritable vocació, con-
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crelada en una sensibilitat especia l pel que fa a la parella humana 
i el matrimoni, la sintonia amb la mentalitat del jovent, la preo
cupació pel reeiximent matrimon ial dels promesos, la fe en les 
possibilitats de l'amor i de la família humana segons l'Evangeli , 
tant se val quines en siguin les formes sociològiques d realització. 

L'acompanyamen t de les parelles al sagrament del matrimoni 
i a la vida matrimonial·famil iar segons l'Evangeli , és una tasca de 
la comunitat cristiana; és en nom d'ella que actuen els equips 
CPM. Normalment això suposa la integració de l'equip CPi\·I en el 
conjun t de la vida de la comunitat, que s'hauria de sentir solidà
riament responsable de la pastoral pre·matrimonial. Per això, l'e
quip se sent representant de la comuni tat cristiana en la seva 
tasca global d'evangelització i vol presentar-se com a peti ta comu
nitat de l'Esglés ia . 

L'equip CPM s'entén ell maleix, més com un «equip de vida» 
que no pas com un equip de treball, és a dir, és un conjunt de 
persones que en comunitat revisen la seva vida i reflexionen sobre 
la seva tasca pastoral, per tal de trobar les línies fonamen tals de 
la fe i del comportament cristià (d istingint-les de Ics adherències 
secundàries i canviants), adequar la seva vida personal, fam iliar i 
social a aquests pri nci pis cri stians i posar-se al dia constantment 
en un món de canvi vertiginós. La cons titució d'un equip amb aques· 
tes característiques és exigida al mateix temps per la radicalitat del 
tema que ens ocupa - la manera crist iana de viure e l matrimoni
i per la mate ixa tasca amb les parelles, que no podrà ser eficaç, si 
no hi ha un planteig seriós i compromès de la vida sencera per part 
dels casats i del cons il iari. Cal que els promesos trobin no fona
mentalment especialistes, sinó, realitzadors -en pareUa, en equip, 
en Església- d 'allò de què estan parlant. 

La importància de l'equip i la tasca a fer amb les parelles de
manen un estil i una dedicació especials, tant en e l moment de 
const ituir·se ¡'equip com en la seva vida posterio r. L'equjp co
mença amb una e tapa de treball intens, de revis ió de vida en 
conjunt i d 'estudi i reflexió dels pun ts més importa nts de l'amor 
i del matrimon i. Aquesta primera etapa aglutina l'equip sota el 
signe d'un intercanvi seriós i sincer, a la llum de l'Evangeli, i 
genera al mateix temps l'amistat i el to de treball. Cal accentuar 
la importància de la revisió de vida, ja des del primer moment, 
car entre e ls casats hi ha de vegades una certa tendència a cn· 
tendre la seva tasca de manera «professional», menysvalorant o 
ignorant el compromís personal i d'equip. 
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El treball amb les parelles 

El CPM té com a missió acompanyar les parelles en el c reixe
ment del seu amor i de la seva fe, per donar sentit a la celebració 
del sagrament del matrimoni i a Lata la seva vida. 

Entenem així l'ajuda al creixement del seu amor: que cadascú 
es conegui més i que també conegui més la seva parella; que 
entenguin el nivell del seu amor; que comprenguin la grandesa de 
l'ideal de l'amor humà i descobreixin les limitacions, potser greus, 
del seu amor; que a partir d 'aqUÍ decideixin créixer responsable
mcnt en un compromis mutu i respecte a la comunitat. 

Entenem així l'ajuda al creixement de la seva fe: que creixin 
en la comprensió de la radi calitat de la vida i de l'amor que Jesús 
anuncià i aixi entenguin el Déu vivent que Ell revela; que compren
guin la presència de Déu en el seu amor i al mateix temps la 
gran dosi d'egoisme que domina sempre la nost ra vida, àdhuc en 
allò que qualifiquem d'amor; que decideixin créixer en una vida 
segons Déu, a la llum de l'Evangeli. 

Entès radicalment, c réixer en l'amor i créixer en la fe é una 
mateixa cosa. Per això, parlem del Déu vivent que Jesucrist reve
Ia com a Absolut de l'Amor, Pare dels homes, perquè dóna sentit 
a la nostra vida i al mateix temps és la veritable instància crit ica 
que empeny l'home a un constant creixement. 

El mètode 

El mètode propi és el diàleg personal i el diàleg de les pare
lles entre elles i amb els casats. Entenem el diàleg com a manera 
de posar en joc, per part dels casats, la seva experiència, la seva 
rerlexió i la seva condició de comunitat cristiana i, per part dels 
promesos, la seva experiència i Ja seva reflexió; tenint en compte 
que àdhuc l'experiència dels casa ts, que ben usada pot constituir 
una de les seves més gran riqueses personals, pot també ser un 
parany que e ls a llunyi dels joves, si no és reflexionada amb esperit 
crític i contrastada amb la situació actual de la ocietat. 

El diàleg no pretén només que tothom parli, sinó que tothom 
pensi. Dialogar no consisteix en un canvi d'impressions, sinó en una 
reflexió conjunta, que ajud i a donar profunditat a la vida; a través 
del diàleg intentem que parelles i casa ts s'ajud in a reflexionar 
sobre la vida, a veure'n els valors i les dimensions fosques, a en
tendre l'amor, el diàleg i l'esperit de servei , segons l'Evangeli de 
Jesús, com a actituds que avui poden donar sentit a la vida per
sonal, de parella i familiar. 

56 



Hem optat, com a mètode, pel tracte personal i el diàleg, 
perquè e l creixement de la persona i de la societat sols es poden 
aconsegu ir per la reflexió personal i la decisió ll iure d'estimar. 

Les trobades o curset 

S6n fonamentals el contacte personal, el clima d'amistat, la pos
sibilitat d'expressar-se ; per això cal una actitud sincera d'acolli
ment per part dels casats i que les pa relles l'aconsegueixin entre 
elles. Aquest clima, el facilita rem si e ls grups de dià leg estan for
mats com a màxim per s is o set parelles. 

El CP M creu important la reflexió i el diàleg a l vollant de sis 
temes : la psicologia de la pare ll a, l'amor, la sexuali ta t, els fills, 
el compromís amb la societat, la fe i el matrimoni. 

es evident que per a qualsevol evolució fa falla temps i fóra 
bo i desitjab le que l'acompanyament de les parelles es perllongués 
lot el temps necessari perquè poguessin iniciar un camí de reflexió, 
de canvi i de creLxcmen l. Per això el CPM aconsella un mínim de sis 
sessions i, si fos possible. s is mesos abans de la celebració de l 
seu matrimoni, amb un interval d'una setmana entre sessió i ses
sió, perquè Ics parelles poguessin dialogar durant la setmana sobre 
el tema tracta t. 

Dissortadament no sempre és poss ible un acompanyament ade
quat. Per això, cada centre haurà d'adaptar les sessions a le pos
sib ilita ts de tem ps, a la capacitat dels joves o a d'altres circums
tàncies del centre. En tots els casos el diàleg ha de tenir un lloc pre
ponderant i cal esforçar-se a allargar les trobades, més q ue no pas 
a escurçar-les. 

Evolució 

El CPM considera, ja des del començament, que un e lement fona
mental de la seva tasca és la in iciació de les parelles a la djsci
plina i a l'actitud de diàleg, de reflexió en grup sobre la pròpia 
vida, per tal de donar-los la possib ilitat d'integració en equips o 
moviments o bé de constituir un grup amb vida pròpia. Cre iem que 
és així com cal anar promoven t una vida més humana i que és 
aquest el camí futu r de l'Església. 

E l CPM ha experimentat una certa evolució, gràcies a l'esperit 
de revisió i autocrítica, a l'in tercanvi d'experiències i problemà-
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tiques entre centres, tant nacionals com de fora de casa nostra, 
i a la inquietud d'assumir la problemàtica real de la vida dels pro
mesos i dels centres, en el món d'avui. 

Si bé des del principi es va parlar de la importància del diàleg, 
és veritat que les sis sessions es feien començant per una confe
rència donada pel matrimoni encarregat del tema. Després de la 
conferència, es formaven els grups de diàleg sobre el tema de la 
sessió, separant els nois de les noies. La separació de sexes en el 
diàleg es fonamentava bàsicamen t en tres raons: perquè en aquells 
temps era l'única manera que les noies parlessin, i, de fet, parla
ven molt si estaven soles; perquè es considerava que s'arribava 
més a fons i amb més llibertat d'expressió, en tractar els temes; 
i, finalment, perquè en l'anlbient general encara hi havia un cert 
pudor en tractar uns temes determinats davant del sexe con trari. 

El primer canvi que es produí va ésser iniciar les sessions amb 
grups de diàleg amb un resum al final a càrrec del matrimoni 
corresponent, provocant així una posada en comú de tots els grups. 

Però cada vegada era més evident la importància del diàleg 
com a única manera d'aprofundir el tema tractat i d'interessar-hi 
les parelles, i això va fer que la majoria de centres hagin acabat 
utilitzant solament el diàleg durant tota la sessió i suprimint defi
nitivament les conferències. A causa dels diferents nivells culturab 
i per a facilitar els diàlegs entre les parelles, s'han utilitzat dife
rents mitjans, com són, les diapositives, el fotollenguatge, les mono
grafies, etc. 

Va arribar un moment en què el CPM es va qüestionar sobre el fet 
de separar els nois de les noies, ja que era evident que si el diàleg 
en la parella era important, no era lògic que precisament en els 
grups de diàleg estiguessin separats. Podem dir que hem comprovat 
i viscut la gran evolució femenina, perquè, si bé encara hi ha 
grups o sessions on es nota una certa timidesa per part de les 
noies, cada vegada és més evident la igualtat cultural i l'obertura 
femenina en expressar lliurement el seu pensament. 

També hem de dir que, tant en les conferències o xerrades 
com en els diàlegs, l'aportació dels matrimonis consistia bàsica
ment en les seves vivències matrimonials. Però, a causa de la men
talitat canviant dels joves i del món en què vivim, així com també 
de les diferències generacionals, ens vam qüestionar sobre l'opor
tunitat de les vivències i del seu valor com a vehicle de reflexió i 
aprofundiment, i arribàrem a la conclusió que moltes vivències que 
havien estat importants en el seu moment i temps, avui podien 
semblar un contrasentit. 

Per aquest motiu el ePM considera que les parelles, mitjançant el 
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diàleg, haurien de poder reflexionar, amb una actitud d'autocrítica, 
els propis plantejaments de vida enfront de l'estil que proposa 
Jesús en e ls Evangelis. 

Això comporta que els matrimonis i els preveres, formant equip, 
hagin revisat els seus p lantejaments; que s'hagin preparat, r eflexio
nant seriosament sobre l'home, la convivència, l'amor, la fe i sobre 
e l món que ens envolta i en el qual vivim; que tinguin una prepara
ció tècnica suficient perquè, en veritable actitud d'acolliment, pu· 
gu in moderar grups de diàleg. Per això la preparació d 'un equip 
comporta tres etapes: la revisió de vida pròpia, de parella i d'equip; 
l'aprofundiment dels temes, tot buscant els punts fonam en tals de 
cada un, aix í com els objectius de cada sessió; la manera de dia
logar i crear l'ambient necessari perquè les pare lles puguin pensar 
i dialogar entre c lles lliurement. 

Dificultats 

El ep", ha topa t amb diferents dificultats de cara al seu objectiu : 
una d'interna i algunes d'externes. En primer lloc se'ns fa diñci l tro
bar matrimonis i preveres amb vocació de créixer en l'amor i en la 
fe en parella i equip i dedicar temps i esforç a acompanyar les pa
relles que es volen casar; però, també, que tinguin un cert carisma 
per a escoltar, comprendre, acceptar i valorar el jovent i que siguin 
capaços d'intcrcomunicar-se amb unes men talitats i amb un llen
guatge que no solen ser els seus i al mateix temps que disposin de 
voluntat i temps per a assumir una formació permanent. 

Com a dificultats externes podríem enumerar, en primer lloc, 
la reticència que hem trobat, fins fa poc temps, per part dels res
ponsables parroquials i del clergat en general, davant la necessitat 
de fer una preparació per al matrimoni que no es limiU només al 
contacte prevere-promesos o l'aferrament a les tres conferèn
cies clàssiques. En principi, no s'entenia gaire que fossin e ls laics 
casats e ls qui ho fessi n i que s'hagués de parlar de temes que no 
fossin la fe i el sagrament. El diàleg en grups creava una certa in
quie tud i desconfiança. Uns ens consideraven massa avançats, però 
també hi havia qui ens considerava elitistes o amb mentalitat tan
cada i burgesa. Segurament tots tenien les seves raons. 

Una altra dificultat externa és que les parelles demanen casar
se amb una anticipació que no sempre permet una reflexió ade· 
quada, ni pel temps, ja que no queden prou dies per a les troba
des, ni per l'es tat d'ansietat que els creen el pis, els mobles, els 
invitats i molls problemes d'última hora. També és una vertadera 
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dificultal la imalge que la majoria de promesos tenen de l'Església 
i de tot el que els representa de domini, imposició, falla de lliber
tat, manipulació, sermons, moral, «rotllos», etc. Es creuen que 
ningú no els ha d'ensenyar res i, per tant, la majoria vénen direc
tam ent o indirec tament obligats. 

Conscients d'aquestes dificultats, deficiències i limitacions i amb 
actitud d'assumir-les, creiem que les perspectives són interessants 
i que estem vivint moments en què, malgra t els interrogants i les 
vaciHacions, s'inicia un camí irreversible. 

Perspectives 

El pas que ha fel la Conferència Episcopal Calalana és impor
tant. El fet d'urgi r la necessitat d'una preparació pe l matrimoni i 
crear-ne una consciència, encara que sigui solament amb un m(· 
nim de tres trobades, és quelcom nou. 

I!s evident que no es pot pretendre formar ningú amb tres tro
bades d'una hora i mitja i que no es pot improvisar una preparació 
seriosa. però és un loc d'a tenció certament important sobre el ma· 
trimoni, ja que l'Església del futu r serà el que siguin les famí
lies dels qui avui es casen. Amb aquest pas imporlanl, 'ob tenen 
lres objectius immediats: el primer, conscienciar sobre la necessi· 
tat d'una preparació; el segon, provocar qualre moments de con· 
tacte de la parella, incloent-hi el dia de la celebració, amb l'Esglé
sia, cosa que hauria de servi r per a canviar la imatge que la ¡m· 
mensa majoria de parelles en tenen, i e l tercer, tenir l'ocas ió de 
preparar la celebració del sagrament amb més seriositat i profun
dita t. 

Ens sembla que, a mida que va prenent cos l'experiència de 
l'acolliment i les dues trobades , es veu cada vegada més necessària 
una preparació seriosa dels matrimo nis O acollidors, feta de manera 
constant i en grup. També opinem que l'esforç de les dues o Ires 
trobades queda poc compensat, ja que és precisament a partir del 
tecer dia quan s'obté el clima idoni per a caminar i créixer junts . 

I!s cert, per altra banda, que un t reball mínimament eficaç amb 
els promesos exigiria un contacte molt més llarg amb ells. El CP M 

lé l'experiència de les s is o set trobades i és ben conscient de la 
seva extraordinària limitació. Sembla clar, però, que almenys per 
ara, és poc realista projectar una preparació molt més llarga. Per 
això, conscients de les limitacions del mètode, tenim com a pers
pectiva insistir en la conveniència de més trobades que les dues o 
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tres i continuar promovent aquest t.reball m.mJffi de les sis o set 
sessions, amb tota la preparació que això comporta. 

Pel que fa al contingut, el mateix mètode d'acolliment i diàleg 
ens exigeix estar oberts a l'autocrítica i al contrast amb altres ex· 
periències per trobal" nous camins per ser veritablement més efi· 
cnços. 

Creiem que el mínim de sis trobades té principalment un avan· 
tatge pel que fa a la possibilitat d 'un treball futur. Ens sembla 
que cal aprofitar un moment oportú per a afavorir e l coneixe· 
ment i l'amistat d'unes parelles que conjuntament inicien un camí 
de maduració de la seva nova vida i que és possible que puguin 
seguir·lo conjuntament després de casats. Formar grups que es de· 
cideixin a créixer responsablement en un compromís mutu i amb 
la comunitat, amb ac titud de dià leg i a la llum de l'Evangeli, és 
lIna tasca evangèlica que l'Església hauria de plantejar·se seriosa· 
ment. 

La convivència en pareUa no és fàcil i cada vegada ho serà 
menys. Si creiem que el sagrament del matrimoni és indissoluble 
i som conscients de les dificultats, tan personals, com ambientals i 
estructurals, que comporta la convivència de parella i de família, 
seria temerari confiar solament en la gràcia del sagrament. Creiem 
que cal aj udar e ls promesos a ser conscients de les seves limitacions 
i ambigüitats i a descobrir e ls veritables objectius i les motiva· 
cions vàlides per a assumir la indissolubilitat, conseqüència d'un 
veritable amor que s'inicia idealitzat i immadur. 

Per aLxò, creiem que una adequada preparació per al matrimoni 
ajudaria els qui es volen casar per l'Església a ser conscients del 
camí que han escollit i a ini ciar un procés de maduració per a 
poder créixer en l'amor i en la fe. Insistim que tota l'Esglés ia té 
la necessitat de conscienciar·se d'aquest fet i que cal posar tots 
els mitjans perquè aq uesta preparació necessària pugui ser ade· 
quada, seriosa i responsable. 
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L'ACOLLIMENT DE LES PARELLES 

JOSEP M. ROIG M. DOLORS AMAT 

L'acollida i l'encaminament de les pal'elles de promesos que 
a l'hora de casar-se demanen rebre el sagrament del matrinloni, 
és un servei pastoral que actualment l'Esglés ia encarrega als 
laics casats. Avui trobem ja en moltes comun itats cristianes, ma
trimonis i sacerdots interessats en l'exercici d'aquest ministeri. 
Actualmen t podem afirmar que gran part de les pa relles que reben 
la bened icció de l'Església per al seu mat rimon i són ateses segons 
aques t nou estil pas toral. 

Ens sembla que aques t nou sistema de preparació per a l sagra· 
ment del matrimoni contempla el mínim accept able perquè pugui 
esdevenir una celebració digna, dintre d'un marc religiós. Com a 
represen tants de la comunHat cristiana, pre tenem que el desig 
manifest de rebre un sagrament de l'Església vagi acompanyat 
d'una base de fe en Déu i d 'alguna expressió pràctica de la fe 
en Jesucris t i la seva celebració. 

Evolució del nostre plante/ament 

Ja fa bastants anys que participem en e l ministeri de la pastoral 
matrimonial, i creiem que la relació i la participació dintre els Movi
ments d'equips de matrimonis van influi r en la illusió per aquesta 
tasca. AI lla rg del temps, la dinàmica de la vida d 'equ ip ens va 
ajudar a trobar sentit profund a la nostra vida de parella i cada 
vegada hem anat desitj ant més poder col·laborar en la transmissió 
dels valors positius de la vida de parella i de família a les gene· 
racions joves . 

Amb el pas del temps ens adonem que l 'exercici de la pasto
ral matrimonial ha evolucionat com tantes altres coses . Els plan
tejaments són diferents perquè les real itats sòcio-culturals i reli· 
gioses també ho són. 

Recordem que en una etapa no masSa llunyana hem viscut en 
una societat on quasi tolhom es casava per l'Esglés ia. Nosaltres 
observàvem que en aquelles circumstàncies no es podia violentar 
la consciència d'uns joves que només tenien opció èntre casa r
se per l'Església o convertir·se en uns herois abjurant ]a seva fe 
(cosa que no és gaire agradable). En aquells temps la pastoral ma-
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trimonial conSis tia en unes xerrades coHectives destinades a un 
auditori dc IS a 25 parelles. Aquell sistema creava una situació 
dis tant que no permetia en trar en relació amb els promesos per 
raons d'horari, manca d'intimitat o preguntes mal formulades a 
l'hora del col·loqui . Pocs dubtes es podien aclarir. Tot i l'esforç 
qu e fèiem per crear dià leg, mai no aconseguirem una relac ió per· 
sonal. 

La situació actual encara no és fa laguera, però assistim a un 
canvi favorable. Per això als qui s'acosten a l'Església per casar -se, 
se'ls pot exigir quelcom més que en les circumstàncies anteriors, 
Encara que no s igui estès i admès arreu, avui és possible casar·se 
pe l civi l. Les generacions de pares s'han adaptat a la situació actual 
j ho comprenen més. Normalment els joves que ens arriben no 
estan press ionats, i ho fan anl b més lliberta t i llna certa conscièn· 
cia. 

Entenem que ara és el moment favorable perquè els acolljdors 
e ls fem una rebuda digna com a matrimonis entre creients que 
tenen la representació de la comunita t cristiana. Ara es pot iniciar 
un diàleg i un esforç per esco ltar·los, interpretar llurs problemes, 
fcr·los de germans grans en la fe i es timar·los. 

És cert que l'exigència que els presen tem és molt humil. E ls 
demanem que acceptin que el sagrament del matrimoni és per 
als creients que intenten viure com a parella el seguimen t de Jesu· 
crist. També els posem de manifest la intenció de fer una parella 
estable, d'acord amb la forma d'ent endre i viure la vida del model 
cristià. Ara som més exigents que en circumstàncies anteriors. 
Aquesta exigència varia segons la solidesa que observem en les 
seves arrels} i l'esperança d'un matrimoni amb continuïtat. La 
nostra intenció és fer-los conscients dels objecti us proposats. 

Per a mantenir·nos amb fermesa i clareda t necessitem una 
certa dosi d'utopia, però desitgem que en un futur no llunyà qued i 
més clarificada la idea del que entenem per matrimoni cristià i 
que els que s'acostin a demanar a la comun itat de creients la 
benedicció del sagrament arribin a ser lliures i conscients del que 
vol dir i ho fac in comprometen t-se de debò a ser fidels a l'Església 
i al seu matrimoni. 

Característíques d'aquest sistema 

La preparació al sagrament del matrimoni té lloc a través de 
dues trobades amb la parella acollidora i una tercera amb el sa
cerdot encarregat de celebrar l a cerimònia. 
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En la primera trobada pretenem aprofundir, sempre que sigui 
possible, en les bases de la construcció personal, sense les quals 
en tenem que no és possible pensar en una relació de parella esta
ble, que camini vers un objectiu de fide litat. Intentem parlar de la 
trobada personal amb un mateix: qui sóc; a on vaig; per què 
he escollit la vida de parella; quin projecte pretenc compartir 
en comú. Després parlem de la relació entre persones que s'inicia 
amb l'amistat. L'amor de la parella té com a base l'amistat incon
dicional que porta a creure en l'altre i esdevé fidelitat a l llarg dels 
anys. 

Intentem parlar del projecte familiar: l'afectivitat, la relació 
sexual, la natalitat i la seva reguJació, el respecte, la no possessió, 
l'acceptació del món professional i de la història personal de ca
dascú. 

Parlem també de les dificultats que sorgeixen inevitablement a l 
llarg de la vida de parella: e l desgast físic i psíquic produït per 
la convivència quotidiana, pel treball, per les faltes de respecte, 
per la descurança de l'afectivitat i d'un diàleg obert i continuat. 

Se celebra una segona trobada, sempre que l'interès despertat 
en els promesos i el seu desig d'aprofundir en la fe ho facin pos
sible. El tema és al voltant de la fe, el seguiment de Jesucrist, els 
sagraments, l'exigència de la vida cristiana, la comunitat de 
creients, la pràctica i l'espiritualitat de la parella. 

En alguns casos, molt pocs, aquests diàl egs han continuat a l 
llarg de moltes més trobades. 

Balanç 

Els joves que s'acosten a casar-se han evolucionat en aspectes 
molt concrets. La major part tenen un coneixement més ampli dels 
temes de dimensions humanes i han parlat de tot el que abans 
era tabú. A mida que s'estableL,( una relació hi ha força sinceritat. 
Hi ha més igualtat a compartir home i dona tota l'actuació i la 
vida, però estan lluny de compartir-bo per igual. Trobem a faltar 
e l sentit d'alguns valors: el servei, l'entrega, la responsabilitat, la 
paternitat. Sobretot descobrim una gran ignorància del fet religiós. 

Al matrimoni acollidor, l'exercici d'aquest mini steri ens serveix 
de formació i reciclatge constant com a parella. Ens qüestiona 
constantment la vivència del nostre matrimoni i ens ajuda a po
sar-nos a l dia. 

De cara als promesos, encara que dues o t res trobades no són 
una «ca tequesi d'adults », sí que poden ser un intent d'anar mos-
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lrant i revelant l'Església de Jesucrist, desconeguda tota lment per 
molts dels nostres joves. L'acoll ida ens ofereix l'oportunitat de 
donar un testinloni de laics casats que viuen el seu matrimoni en 
el s i de l'Església. És ulla ocasió en què podem viure el manament 
nou de Crist: estimar-nos. Parlem d'estimar perquè és impossible 
practicar l'acollida fora d'aquest marc, juntament amb una pre
paració. Creiem que és molt important comunicar el que som i 
vivim. 

Voldríem acabar amb una súplica. Demanem a l'Església Catòlica 
molta claredat, i respecte vers aquelles parelles que desi tgen casar
se pel civil, conscien ts del que fan i d'acord amb un prograola de 
vida, i que fins i tot s'a legri d'aquest fet. També que prediqui que 
rebre el sagramen t és fer un acte de fe. l que e l matrimoni cristià 
demana tenir per Utopia la fide li tat i l'amor per sempre i ser mem
bres de la comunitat de creients practicants. 
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EXPERIÈNCIA 

D'UN CONSILIARI DE LA JOC 

GAIETA DE CASACUBERTA 

Aquesta coHaboració no és el resum del que es fa a les federa· 
cians. Això és molt més modest. Es tracta de la meva experiència 
personal en la preparació del sagrament del matrimoni d'alguns 
mili tants de la JOC. ~s el resum d'anotacions de la meva ll ibreta 
d'apunts. 

Punt de partida 

Es tracta de parelles de militants que estan en un moment in
acabat de consolidació de les opcions fonamenta ls, de la maduració 
personal, militant i de fe. Generalment els militants es casen bas
tan t joves, i això explica el moment del seu procés. 

Són, en gran part, fills de famílies «no practicants », immigrats 
i procedents del món rural, que s'han trobat perduts a casa nostra. 
La JOC, que es proposa llur educació i evangeli tzació, topa amb ci 
lent procés de la fe, sovi nt llarg, fins a arribar a fer una opció 
clara i personal per Jesucris t en l'Església. Per això la preparació 
d'aquest sagrament arriba massa aviat, i esdevé un moment privi
legiat per a constituir-lo en un «moment catequètic. , (Es tracta de 
donar elements sobre la sacramen talitat de l'Església i d 'aprofun
dir en el septenari sacramental.) Per això aquest temps és llarg i in
tens i demana molt més del que caldria s i ens reduíssim al ma
trimoni. 

Aquesta preparació es fa mitjançant uns encontres en què Ja 
parella respon uns qüest.ionaris prèviament elaborats. Amb les res
postes es van aprofundint diferents qüestions, que són tractades 
des de diferents punts de vista. Sovint aques ts qüestionaris facili
ten el diàleg entre tots dos. Alguns dels aspectes sorgits es veuen 
també a l 'equip de RV, per confTontar el que els altres pensen i 
viuen, i aix1 fer la preparació més comunitària. 
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Context 

Dins el context, el model a l'abast de tothom és el que imposa 
la societat. És el model d'un cert tipus de parella burgesa i con
sum ista, vehiculat pe ls mitjans de comunicació: TV, ràdio, publi
citat, moda, cinema, etc. ~s un model de vida confortable, amb 
decoració atraient, d 'una família on hi ha sempre harmon ia. Uns 
fills ben arreglats jugant a les ca tifes. Genera lment una família de 
quatre persones, que viu en un bon pis o en una casa al camp. El 
marit treballa fora. La muller resta a casa amb els fills. Si la deixen 
opinar, no és perquè hi tingui cap interès, sinó en funció de parlar 
de la familia, lloc on ella troba la seva realització. La família és 
presentada, doncs, com un oasi de pau, com un lloc de veritable 
felicitat per a tots els seus membres. La visió idealitzada esdevé 
fàcilment l'aspiració de tota parella en casar-se. Molts insatisfets 
en d'altres àmbits de la vida cerquen en el casamen t aquest oasi 
de pau tan ben presen ta t. Els joves de la classe obrera estan enor
Incment exposa ts a csomiar» aquest mode l. o tant , en canvi, els 
qui ja han «experimentat » aquest model en la pròpia famflia. 

De fet, malgrat que les des igualtats econòmiques s'es tan escur
ça nt. les aparences amaguen la rea litat de grans diferencies entre 
u n med i socia l i l'altre . El medi burgès és també un «model» somia t 
i que funciona en les aspiracions dels joves de la classe obrera. 
Preparació cultural, oportunilats en la vida, no viure el futur amb 
por, riquesa de relacions, viatges, coneixement d'idiomes, e tc . Men
tre els uns es preparen estudiant sense preocupacions, e ls altres 
treballen en condicions difícils, i s i n'hi ha que es tudien , ho fan 
com a segona activitat cada dia. Ho dic perquè encara avui hi 
ha grans diferències entre el casament d 'un fill del món popular i 
el d'un professional universitari, fill d'un ambient cultural alt. Si 
un coneix e ls dos mons ho entendrà fàcilment. 

Direrencien els fi lls de les famílies de la perifèria dels de les 
de l centre de la ciutat, per exemple, d fet de viure 10 o 15 anys pa
gant amb una part del sou e ls terminis del pis. la naturalesa del 
treball, els horal"Ïs, la disponibilitat de temps, el nivell dels salaris, 
la cultura, el consum, la inestabilitat dels treballs temporals, els 
horaris irregulars i la perpètua amenaça d'un acomjadament, que 
de fet és protegit per la legislació actual. I é que la família obrera 
sofreix encara avuj les normes que ha imposat l'era del desenvo
lupament. 

Un a ltre aspecte és que el ritme de canvi entre generacions es 
va accelerant. Els pares immigrats s'han hagut de doblegar a les 
exigències de l'economia i per això no han pogut escollir gairebé 
res en la vida: ni lloc de residència ni de treball, ni tipus de treball, 
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ni quasi pare lla. Els fills s'han conegut en grups o reunion . on és 
més fàcil una futura companyonia. 

Sovint són tots dos els qui treballen, tots dos els qui aportaran 
diners a la llar. Davant l 'amenaça de l'atur, el treball de tots dos 
disminueix el risc. (Això és el que va passar, a Catalunya, a la classe 
obrera, al S.XIX i gran part del s. xx.) Tots dos són, doncs, responsa
bles de l'economia de la fu tura llar, i això modifica molts aspectes 
de ls rols que funcionaven a casa dels seus progenitors. 

Avui s'està creant una nova solidaritat en la classe obrera, una 
nova solidaritat en lre generacions . Pares i mares, aturats O jubilats 
amb bona salu t, estan disposats a cuidar els néts, cosa que per
met als joves esposos treballar o sortir amb els amics. 

Cal remarcar que, en veure de prop el comportament i les idees 
de molts joves obrers, hom arriba a la concl usió que són més tradi
cionals que els joves d'allres ambients de ciutat. 

Paper de l'Església 

Tots els joves amb els quals he seguit la preparació del sagra
ment han passat per la seva parròquia, a fer els papers i a segu ir 
la preparació que a cada lloc es fa. De fet, els ha anat bé trobar-se 
amb d'altres parelles, però també hem constatat dues coses . La 
primera és que han passat desapercebuts. Una de les vegades, per 
exemple, eren unes quinze parelles. El capellà els va preguntar 
per què es casaven per l'Església . Tots van anar dient: per press ió 
familiar, perquè sempre s'ha fet així, no ho sé, etc. Els militants 
van respondre que es casaven per l'Església perquè creien en Je
sucrist. I ningú no els va preguntar d'on venien, per què pensaven 
així, a quin grup estaven ... ningú no els va proposar res. 

La segona constatació és la mentalitat de les parelles que fan 
la preparació. Sovint eren d'un cert ambient benestant i trans
metien una concepció tradicional de la parella. L'home ha de sortir 
a treballar i la dona ha de cuidar la casa. El treball de la dona és 
sovint enfocat com a «suspecte., amb un desconeixement de la 
realitat obrera que obliga la dona a treballar per força, no com en 
altres ambients on la dona treballa per no quedar-se a casa, per 
realitzar-se, encara que calgui tenir una dona de fer feines perquè 
li tingui la casa a punt. 

Sovint el model matrimonial d'aquests monitors es tà empa
rentat amb el de la TV: la família és valorada com un lloc de rc
lacions personals riques, la llar és presentada com un espai prote
git, amb un paper per a l'un i per a l'altre. No es veu gens la 
relació que hi ha entre la parella i el funcionament de la societat. 
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La societat que viu entre confl ic tes, amb lluites, inseguretats i 
crisi d'autorital. La reconcil iació i l'harmonia són una utopia. I 
sols a partir d'aquest contex t, analitzat en les seves conseqüències 
i causes, es pot educar e ls futurs esposos. 

Aprofundiment de temes 

Es tracta d'establir una relació educativa que faci sorgir les 
aspiracions i els projectes, així corn la forma d'enfocar-Ios_ D'a
questa manera les parelles poden aprofundir i criticar les coses 
tot veient·les des d'una certa distància. Per això una sèrie de con· 
verses una mica info rmals van fent aparèixer els diferents lemes 
implicats_ En dic uns quants: 

- A moltes parelles treballen lots dos . Quina relació té aquest 
fet amb l'equilibri necessari perquè la casa funcioni des del mo
ment en què enceten una nova vida? 

- Sovint el noi és fill d'una mare que li ha tingut tot preparat: 
menjar, roba, habitació. I molt sovint passa e l mateix a la noia, 
perquè treballava fora. Com podem anar assumint les noves tas
ques, i no repetir el model viscut a casa dels pares? Com compa
ginar la vida mi litant a fora i la dedicació de temps a la família? 

- Temes que són al carrer, com l'avortanlent, l'ensenyament, 
l'educació cristiana dels fills , la qualitat de la vida humana, etc. 

- La parella en la seva re lació específica, és a dir genital, fe
cunda, comunicació sense obstacles, defineix ]a totali tat de relacions 
en tre home i dona? S'ha de veure que aquesta r elació no ha de 
trencar d'a ltres relacions amistoses, de companyonia O de Movi· 
ment. 

- El ' per sempre», la fide litat, les dificultats, les crisis, la 
necess itat en aques ts moments de no tancar-se i d'obrir-se als amics, 
a la comunitat. 

- Quina relació hi ha entre sexualitat i fecund itat?, entre fecun
ditat i paternitat responsab le? Tocant a la generositat i al nombre 
de fills a què ens sen tim cridats, quina ha de ser la meva responsa
bilitat en el contex t de la condició obrera? En genera l la parella 
ajorna uns anys l'arribada del primer fill, a fi de continuar el procés 
educa tiu, dedicar uns anys a un treball d'iniciació i consolidar la 
parella i l'economia. Com aquests anys van constituint una refe
rència i ens van preparant per a ésser pares? 

- La biologia demana a la dona el rol específic de la mater
nitat. Les imatges mítiques i tradicionals donen uns rols (de socie
tats immadures, i que encara funcionen) a la dona, amb què no 
podem estar d'acord. Però la biologia marca unes constants a 
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assumir avui per la dona. Igualtat inigual. La dona, però, avuI Ja 
no serà sols mare, esposa, àvia, sinó que tindrà altres rols i allres 
preocupacions. 

Però, com farà de mare avui que els psicòleg ens expliquen la 
importància dels primers anys de l'infant i la necessitat de la pre
sència de la mare? Evidentment la societat ha d'avançar tot fent 
possible la formació permanent de la dona que es queda a casa 
a cuidar els fills i garantint la seva reincorporació al treball al cap 
d'uns anys. 

- La complementarietal. MascuH i femení sÓn dues maneres 
de viure l'home; per tant, hi ha una alteritat i una complementarie
tat. La parella n'és el resultat. L'home penetra (és actiu) i la dona 
és penetrada (acull). La complementarietat entre pols diferents és 
un punt d'arribada, no un punt de partida, per molt enamorat que 
hom arribi al casament. Quins mitjans cal anar posant per acon
seguir poc a poc aquesta complemen tarietat, en el respecte de la 
diferència? L'economia, l'educació, els canvis de concepte de la vi
rilitat j la feminitat, la moral, etc., canvien moltes coses, però com 
continuar respectant diferències irreductibles? 

Descoberta de la dimensió sacramental 

La JOC educa tots els aspectes de la vida i possibilita les qües
tions que aj uden a fer un procés evangelitzador personalitzat i pro
fund. Però si en l'aspecte educatiu tots els joves van seguint un 
mateix procés , tocant a la fe els processos són molt variats, tenen 
un ritme molt personal. El sagrament del matrinloni arriba quan 
arriba, sovin t sense una opció clara per la fe, conl he dit al comen
çament. Sovint sacramentalització i educació de la fe no van junts. 
Els nois i les noies de la JOC arriben en general al matrimoni amb un 
gran buit o ignorància catequètica, i és natural que es formulin 
qüestions com aquestes: 

- Fe en J esucrist, sí, però per què calen els sagraments? 
-Si ja visc la fe, quina necessitat hi ha de significar-la? 
- Els ritus cristians, no estan lluny de la vida? (Es refereixen 

a la forma, el llenguatge, etc.) 
- Com celebrar els sagraments avui, entre nosaltres? 
- La fe, l'esperança i la caritat, que per a nosaltres són el com-

promís per l'home, no són el fonamental? El cristianisme, què és? 
Una religió sacramental? L'acceptació dels ritus cristians és un 
criteri d'identitat cristiana? Com lligar la vida militant i la sacra
mental? 

Es tracta de fer descobrir la dimensió sacramental de la fe_ 
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El sagrament és el memorial de la vida, mort i resurrecció de Jesu
crist. Es tracta de descobrir el ritu sacramental, l'acció social, es
pecífica, programada, repetitiva i simbòlica per la qual els futurs 
esposos s' identifiquen amb Crist i l'Església . 

Procés catequètic 

1. En una primera entrevista s'intenta situar la pareJla en el 
momen t en què demana e l sagrament. 

Qui nes experiènc ies d'amor heu rebut a la vida? (Història per
sonal , fa mília, amics, M oviment, parella, etc.) 

Alguns miJitants s'han expressat així: «A la mort del meu pare 
tenia dotze anys. Em vaig quedar amb la mare a l poble. EUa volia 
que estudiés. El meu germà, que treballa a Barcelona, ens va en
viant els diners que necessitem, i perquè jo pugui estudiar retar
da el casa ment. En arribar a Barcelona amb la mare, em trobo 
sol i desplaça t. Però aviat trobo un noi, immigrat com jo de fa 
poc, que m'acull amb tot e l seu grup. Així conec la JOC». «La 
meva mare és capaç de donar-ho tot sense res a canvi. Amb la mi
rada sempre somr ient i acollidora quan arribo a casa. Era bonic 
senti r e l meu pare explicant-nos l'amor que tenia al :::"C.l ofici de 
crista ller. » 

El fes teig ha servit per a conèixer-vos profundament? 
Per què us voleu casar? 
«El que hem començat, ho volem continuar vivint junts~ anant 

més a fo ns. Tinc ganes de conèixer-la més, els seus s ilencis, les 
seves paraules, la seva vida, e l seu cansament i les seves lluites a 
la fàbrica cada dia , no com ara que moltes coses em passen per 
all. Quan m 'entrego a fons és quan sóc feliç. Ara ho podré realitzar 
del tot, i donar-me a e lla. Això em capacitarà per donar·me millor 
a fo ra.» 

Per què us voleu casar per l'Església? 
«Des de petit el que diu l'Església és e l que jo crec, encara que 

a la pràctica no vegi que l'Església actui així. En el grup he desco
bert que som una petita Església en compartir-ho tot, la fe, la 
vida, l'amistat. El casament de J. i M. em va fer descobrir molts 
interrogants i després de pensa r-ho veig que he d'anar per aqui. 
~s també un mitjà per dir públicament el que crec.» «Quan la 
gent et coneix com a militant obrer a la fàbrica i els dius que et 
cases per l'Església queden sorpresos. Descobreixen que a més a 
més de militants som cristians. Des d'aquest dia parlo molt més 
obertament de la fe i de l'Evangeli.» .Perquè em sento prop de 
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Jesús i per a mi Jesús està en l'Església, l'Església que visc cada 
d ia entre la gent i al barri.. 

2, Més endavant té lloc una segona entrevista. 
Quina experiència heu fet d'estimar-vos l'un a l'altre? Què heu 

rebut i què heu donat? Com això és la font d 'un alliberament pro
gressiu? 

. Quan vaig conèixer el M. jo estava en un grup. Era alegre, 
simpàtic. Un dia vàrem parlar, i descobrírcm que ell i jo volíem 
estar sols a estones fora del grup. Jo era molt tancada, poc comu
nicativa, desconfiada. La relació amb e ll m'ha capgirat moltes coses. 
Ara sóc oberta, interessada pels problemes del món i dels altres, de 
la classe obrera i del barri.. _Gràcies a la L. he arribat a ser jo ma· 
teix per primera vegada, tant si discuteixo quelcom, com si hi 
estic d'acord. Ella m'ha equilibrat, el seu amor desinteressat m'ha 
ret més desinteressat, m'ha ajudat a comunicar-me amb profunditat, 
sense amagar res», 

3. En una tercera entrevista plantegem aques t interrogant: 
Tot això que visc em fa descobrir una responsabilitat de cara a 

l'altre, de cara al món, de cara a d'altres parelles? 
Es tracta fins aquí de prendre consciència d'on estan, de la ri· 

quesa que han rebut i de com pot ser transmesa. 
4. En una nova entrevista tractem de deixar el ritme inductiu 

i aportar elements d'aprofundiment cristià. Déu, origen d'aquest 
amor rebut al llarg de la vida, el qual se'ns demana acollir com un 
regal, com un Misteri d'amor, no guanyat per mèrits propis . Déu 
present en la nova relació en començar la his tòria de la pare lla. 
(Aquí es tracta d'acollir el fet que Déu ha volgut tenir amb nosaltres 
una experiència de tu a tu. per l'encarnació, la vida i cI misteri 
pasqual de Jesucrist). I en tercer lloc, Déu corn a impuls d'una 
llibertat nova que volem per a tots. Aquest és el sentit de la vida 
mil itant. 

En aquest moment intentem explicar des de la fe el que cele
brem: l'amor de Déu a cadascú de nosaltres; el matrimoni, sím
bol de l'amor de Jesucrist a l'Església i a la humanitat; el lloc 
de la parella en la visibili tat de l'amor rebut de Déu, i la prcgàrio 
per la generositat, la fecunditat i la fidelitat. 

5. Un cop descoberta la font última del seu amor i de la seva 
experiència de fe, s'intenta veure què hi diu l'Evangeli i com la 
seva lectura pot enriquir la línia a prendre. Què diu l'Evangeli 
sobre els aspectes de la parella, dels fills, de l'o pció per un món 
OIés just, etc. Tot això encamina a descobrir un «projecte a duo», 
d'acord amb el pla de Déu . Així s'arriba a parla¡' de l'estil de vida, 
de )'obertura de la llar, de )a vida militant com a parella. mai fre
nada sinó potenciada, etc. Recollim a)guns testimoniatges: «Una 
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lla r oberta, disposada a acolli r els qui ens necessi tin . Una casa 
muntada amb senzillesa, on h i hagi el necessari i útil, no per a 
fer bonic o aparentar una reali tat que no es la nostra, on la gent 
es trobi bé i, a partir del que es veu, descobreixen el nostre sentit 
de vida . Una casa portada entre tots dos.» «Volem com unicar-nos 
al màxim i posar mitj ans per fer-ho . E.sser crítics l'un vers l'altre. 
i posar-nos d'acord sobre la qüestió de ls fills. Jesús ens hi ajudarà 
per Ja seva capacitat d'entrega i de servei, i perquè no va buscar 
res a canvi. J esús ens demana optar pels m és pobres, ell ens dóna 
l'esperança que les coses no són irreversibles». «Veiem necessari 
que Ja nostra relació es transmeti a tots els nivells i que s iguem 
ferment de vida nova. Fi ll s del nostre amor. Des de la fecunditat 
que Déu ens ha donat, volem participar en la tasca d'educació de 
l'home nou ». 

6. Després passem a descobrir la necessitat de viure to t a ixò 
com a Església, en la comunitat cristiana. Què demanem a la 
comunüat? Què hi aportem? (De moment aquesta comunitat pot 
ser el grup, la federació de la JOC o la comunitat parroquial del 
bar ri). 

«Demanem a la comunita t que ens con tinw acollint, que escolti 
el nostre procés inacabat, que ens valori i critiqui, que ens sigui 
un punt de referència en e l seguiment de Jesucrist. Nosaltres hi 
aportarem la fidelitat, tot expressant e l que vivim i creiem, e ls in· 
terrogants i les descobertes en la comuni tat del barri, etc. Hem d'a
vançar encara en el sentit de membres de la gran Església. Si estic 
en un moviment cristià, amb l'objectiu de donar a conèixer Jesu· 
crist, seria incomprensible que no m'adonés que hi ha molta gent 
q ue cerca alt res maneres de viure i celebrar Jesucrist. Casant-me 
a l'Esglés ia m'uneixo amb tots eUs.» 

7. Finalment , preparem la cerimònia de1 casament, juntament 
amb d'a ltres militan ts de la JOC. Parlem del que és una celebració 
i de com enfoca rem aquesta . Volem que sigui una celeb ració de 
Movimen t. Es tracta una vegada més de fer una certa catequesi 
sobre el fet de la celebració. 

La celebraci!l 

~s una festa gran en què participen les famílies, els amics, els 
militants de la federació i invita ts d'altres federacions. E l casa
ment esdevé una trobada de Moviment, per això hem de buscar 
llocs grans i gens convencionals. De mica en mica anem trobant 
l'estil de celebració adequat. A més de les lectures triades pels 
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nuvis hi ha diferents intervencions: de joves que s'estan iniciant, 
tal vegada dels mateixos nuvis, de militants que presenlen experièn
cies d 'acció que responen al moment que viu la classe obrera, de 
parelles que expressen la seva experiència, d'algun vell militant, etc. 

L'homilia intenta exp licar el sentit del que celebrem i alguns 
aspectes de la preparació expressats pels nuvis, que aquest dia són 
la campana que ens ha convocat. Les lectures bíbljques que ells 
han triat són comentades per algun d'ells. L'homilia intenla . lli
gar-ho» tot. En una ocasió es va comentar la pa ràbola del que ha 
trobat lIna perla o un tresor. El tresor és l'amor que estem cri· 
dats a viure, per al qual cal deixar·ho tot. El t resor és J esucrist 
que se'ns ofereix com a Camí, Veritat i Vida, i també e l sentit 
d'una vida compromesa al servei d'una humanilat més fraternal. El 
tresor és la comunitat de referència, la JOC, l'Església que ens possi
bilita continuar avançant i celebrar la presència del Ressuscitat 
enmig nostre_ Un altre moment importan t és el compromís dels 
nuvis, en e l qual resumeixen el que han anat treballant en la pre
paració i allò a què es comprometen. No hi falta mai l'eucaristia. 

Aquestes celebracions són a la vegada matrimoni i un anunci 
del que es viu a la JOC. Això no és fàcil, perquè cal respondre a 
tots els nivells de comprensió: mHitants, joves que arriben al Mo
viment, fam iliars que no poden entendre el llenguatge i e l talan
nà militants. L'heterogenenïtat dels assistents és un dels grans pro
blemes a resoldre. 

La fest~ té aspectes nous, moments simbòlics de molta partici
pació. Es tracta d'anar acollint iniciatives del «sentit fes tiu » del 
nostre jovent, autèntica cruïlla de cultures (la jove, la dels pares i 
la de la seva terra definitiva). Això es nota per l'es til , les cançons 
i el ll enguatge bastant integrador. 

Evidentment la crea tivitat s'ha de po tenciar a la litúrgia, però 
té uns límits que no depassem. No podem, ni ser ia pedagògic, fer 
unes celebracions molts diferents de les de les nostres diòcesis i co
munitats. Però, evitan t aquest escull, la creativitat és bona si està 
veritablement al servei d'una autèntica celebració cristiana. 

Conclusions 

1. Es tracta de no escatimar hores per a fer sorgir moltes coses 
de què no es parla gaire, així com de fer una preparació cristiana 
al més profunda possible, dedicaot·hi temps i esforços. Es un mo
ment privilegiat de seguiment de persones per part del consiliari. 
Tot el procés vol ser un intent seriós i coherent d'una celebració 
amb un llenguatge assequible, assumit de veritat pels nuvis, i, per 
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tant, significatiu, no sols per la seva comprensió, sinó perq uè és 
veritable. Pretenem que el que d iem sigui el que vivim i que per 
això ho podem celebrar; que quan acollim la paraula evangèlica, 
la puguem viure en la vida concreta, sense idealitzacions, tot posant 
els mitjans per a poder-la viure, ajudats per la comunHa t de refe
rència. 

Anem aprenent poc a poc a s ignificar una experiència jove, 
obrera i militant: l'amor, la fe, l'Església i la sacramentalitat. Les 
dificultats vénen d'una gran falta de cultura catequètica ja des 
del punt de partida, des de la família sense tradic ió cristiana, i 
d'una formació catequètica molt poc sòl ida. 

Però em sembla que els processos catequètics que no acaben 
en una pastoral de joventut són un desafiament per a tota l'Esglé
sia, que hi dedica tants d'esforços. Una pastoral catequèt ica d'in
fan ts no és e fi caç s i no té la conti nuïtat d'uns Moviments d'adoles
cència i joventut. 

2. Possiblement algun lector crític es preguntarà si això no 
és una preparació d'é/ite. Es impossible fer tot això en les altres 
mediacions pastorals . Ja ho sé i ho comprenc molt bé. Ens cal 
descobrir que els agents de pastoral som complementaris . Ningú 
no nega que per a l'Església d'ara i per a la del futur, és impor
tant preparar preveres, religiosos i religioses. Ningú no discutirà la 
necessitat d'esmerçar-hi mitjans (locals, ensenyament, facultats, 
temps i formadors a plena dedicació). ¿Es que no és també im
portant per a l'Església del futur, l'educació i la formació cri s
tiana del laïca t? ¿ Per a l'Església del futur, una Església de cor
responsabilitat en tre el clerga t i el laïcat, per a l'evangelització 
de la classe obrera, no és important la presència de militants obrers 
i cristians formals? Dedicar-hi temps i esforços sense deixar cap 
aspecte de la seva vida em sembla vital. No em sembla elitista, 
com no ho és un noviciat, sinó que és la cond ició de possibilitat 
d'una Església en què també el laïcat ha de ser responsable i prota
gonista . No em sembla elitista perquè també és condició de possi
bil itat d'una Església missionera, que ha de fer arribar l'Evangeli 
al cor de les reali tats terrenes . Que no manquin mai les prioritats 
pastorals i e ls homes que ho faci n possible! 

75 



UNA EXPERIÈNCIA 

DE CONTINUïTAT 

ANTONI VILLANUEVA PAQUIT A BLANCa 

Els matrimonis de la comunitat de Santa Isabel d 'Aragó que de 
temps venim treballant en la Pastora l de preparació al matrimoni 
(fortament vi nculats a l CPM, al qual com a grup pertanyem) de 
sempre hem estat preocupats pel seguiment d'. quelles parelles 
que coneguérem en Ics trobades pre·matrimonials organitzades a 
la nostra parròqu ia. 

Aquesta preocupació i l'interès manifesta t per part d 'algunes 
parelles de continuar trobant-se un cop casat, va ésser el que 
cap als anys 1973-74 va motivar les trobades .postmatrimonials», 
com les anomenem a Santa Isabel. A ells i a nosallres ens iBusio
nava pensar que aquella amistat tot just esbossada prengués co i 
es fes cada vegada més forta. 

A la nostra parròquia, els grups d 'evangelització (preparació 
del baptisme, catequesi familiar-primera comunió i servei pre-ma
trimonial), dins les seves limitacions, intenten ésser fidels a l'exi
gència evangè lica de ser anunci de la fe en un món secularitzat. Ja 
sabem que les parelles vénen per celebrar llu r sagrament, però tam
bé és veritat que en moltes hi hem descobert una seriosa recerca 
per donar un sentit hu mà a la seva convivència. Davan t d'aquesta 
reali tat ens plantejàrem: Com fer-ho? Com enfocar les trobades? 
Quin sentit donar-hi ? 

Com a primer pas, per copsar les possibilitats d'aquest projecte, 
vàrem connectar amb alguns dels matrimonis que en algun mo
ment havien manifestat més interès_ Se'ls exposà la idea, l'assu
miren i aportaren suggeriments. D'aquesta manera prengué forma 
la primera convocatòria que dirigírem a les parelJes que l'últim 
any passaren per les trobades pre-matrimonials_ A la crida res
pongueren disset matrimonis. Així va néixer el primer grup, que 
després de nou anys continua trobant-se un cop al mes. 

Successives convocatòries han fe t que sorgiss in nous grups. 
Actualment són quatre, tots procedents de les trobades pre~matri

monials . Són uns quaranta matrimonis que amb regularitat es 
van trobant_ 
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Cada grup té les seves característiques i la seva dinàmica, i es 
conf igura d'acord amb els matrimonis que l'integren. Les trobades 
són r egu lars i periòdiques (normalment, un cop cada mes, si bé 
un grup ho fa cada tres setmanes) . Els temes que es tracten i les 
qüestions que es plantegen surten de la programació que cada grup 
fa al començament del curs, moment en què s'escull el matrimoni 
animador, es marquen els lemes i l'ordre prioritari per tractar-los, 
etc. La temàtica, que és variada, se centra en e l matrimoni, però 
també s'analitzen, estudien i discuteixen qüestions que hi incideixen 
marcadament, com és ara, la comprensió, la reconciliació, la sexua
litat, el treba ll de la dona, els drets i deures, la fidelitat, el compro· 
mís social i polític, l'educació dels fill s, e tc. A tots e ls grups, mal· 
gra t llurs diferències, s'hi dóna participació i diàleg. 

Hem parlat d'una amistat tot just dibuixada i de la iHusió per· 
què aquesta creixés i s 'enfortís. D'això, en férem un objectiu que 
s'ha aconsegui t plenament. 

També hem dit abans que els grups d'evangelització de la nos· 
tra parròquia pre tenen ésser signe de la fe en un món secularit
zat. No som pas pessimistes quant a aquest objectiu, si bé és 
veritat que e ls resultats no són tan espectaculars i la progressió 
és més len ta. No obstant a ixò, hi ha signes q ue això es produeix, 
com són ara, les celebracions eucarístiques de cada bruP o els 
bateigs comunitaris de llurs fills . Destaquem en aquest sentit, el 
compromís comuni tari d'un grup d'apadrinar tres infants, fi lls de 
tres m atrimonis de l mateix grup . 

Som conscients del peri ll de tancament dels grups. E l llarg 
període que fa que es troben i el fet de trobar·s'hi bé podrien pro
vocar aquesta act itud . Per això, amb visió més oberta i evangelit
zadora, hem començat l'experiència d'unes trobades periòdiques 
de tots els grups, per tal de comentar un terna d'interès comú 
exposat per un conferenciant. Cal remarcar que aquestes trobades 
resten obertes a d'altres matrimonis joves de la parròquia. En 
aquesta línia celebrarem el Nadal al voltant de l 'altar. 
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Girona Nadalenca 

Divertimento de cap d'any 

El llenguatge clerical sovint sol 
ser d 'allò més inconcret. Vaig re
collir, el dja dos de gener, aquesta 
conversa entre dos capellans gi
ronins: 

-Com prova l'any ? 
-De moment ... l tu ? 
- Per ara ... 
-l, com anem? 
-Anem fent. 
-Ja és molt! 
- l , que duri! 
Fillets, vaig pensar jo. Si quan 
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prediqueu o parleu amb algú ho 
feu així, ja podem desar tots els 
tractats d'oratòria sacra. 

Delegat diocesà de Pastoral 
de joventut i altres Delegacions 

Us deia, en la passada crònica, 
que quan sortissin aquelles rat
lles, potser ja seria un fet el no
menament del nou Delegat de Jo
ventut. Doncs, sí; ja ho és. E l no
menament ha recaigut en la per
sona de Mn. Joaquim Pla. l ara 



que ja he cobert l'expedient pro
tocolari, cal dir que aquest tal 
Mn. Joaquim Pla és el qui escriu 
aquestes cròniques; o s igui, jo. A 
partir d 'ara caldrà que des
enterreu la pregària per als cro
nistes. ¡;s gràcia que us demano . 
Procuraré complir amb el meu 
càrrec i engiponar, ensems, les 
cròniques des de l'angle habitual 
(Urant un xic d'aigua al meu molí; 
suposo que ho comprendreu). 

En aquests moments sembla 
que s 'està treballant per restruc
turar la Delegació d'Apostolat 
LaJcal. Alguns diuen que s'hauria 
de convertir en WIa Vicaria Epis
copal j algunes Delegacions: una 
per a pastoral d'adults, una al tra 
per a pas toral de joventu t i una 
tercera del món obrer. De mo
ment, aquestes tres, sense exclou
re l'entrada a cap medi apostòlic. 
Però és que la diòcesi no dóna 
per a més. De realitats d'aposto
lat obrer en teniln ben poques. 
Un equip de consiliaris d'HOAC 
que, segons diuen, és més sobre 
el paper que res més . Una JO C in
cipient, que ni consta a la Guia 
de l'Església Diocesana. l para de 
compta r. A vegades resulta do lo
rós llave i' de dir la veritat. Però 
també sembla que, ni que sigui 
a títol de signe, l'Església dioce
sana no pot deixar de tenir una 
Delegació per al món obrer, que 
es podria cuidar tant de l'especi
ficitat dels moviments apostòlics 
obrers com de la pastoral que cal 
menar a les parròquies amb ma
joria obrera. Posar al sac de la 
pastoral general la pastoral dels 
barris d'immigració -per exem-

ple- em sembla un pecat pasto
ral. I així és com anem tirant a 
Girona des de fa un s quants anys. 

Dues morts sentides 

En un breu espai de temps 
ens han deixa t dos laics de pes 
a la diòcesi; i tots dos de Càritas 
diocesana. L'un, en Joan Julià, Se
cretari; i l'altre, en Paca Mera, de 
la Comissió Diocesana . Tant l'un 
com l'altre tenien un historial 
molt ric. 

En Joan Julià, l'home que, des 
de jovenet, havia donat el to en 
tasques diocesanes . Va ser, anys i 
panys, Delegat Diocesà d'Aspi
rants. Quan jo era petit -i ja en 
tinc quaranta-quatre- ja admira
va cI jove Delegat, veient-lo orga
nitzar campionats de ping-pong 
i córrer, amb el Consiliari, tots 
els pobles i viles de la diòcesi . I, 
als darrers vint anys, havia estat 
l'ànima de Càritas i del Servei de 
Colònies de Vacances, amb la 
seva realització més brillant: l'Es
cola Diocesana de l'Esplai, que 
aquest curs compleix deu anys. 
També la Comissió diocesana de 
la Campanya contra la fam ens 
podria parlar del que represen
tava en Joan Julià en les seves ac
tivitats. 

En Paca Mera, l'home que els 
anys quaranta va entrar amb el 
maquis per la VaU d'Aran . Que 
va descobrir Cris t mentre era a 
la presó. Que es va donar a 
l' HOAC des del primer moment 
(amic d'en Rovirosa i de Mn. Ca
namasses). Va arribar a President 
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de l' HOAC espanyola. Militant 00-

mun.ista; actiu a Comissions Obre
res. I miJitant cristià, preocupat 
per l'Església fin s al darrer mo
ment. Conegut a tots els ambients 
obrers, cristians i polítics, de tot 
l'Estat. Des de feia uns anys, era 
membre de la Comissió Dioce
sana de Càritas. Es diu que, al 
moment que va tenir una act.ivi
tat política pública, va posar 
-amb tota honesleda t- el càr
rec eclesial a mans del Bisbe. 

Ambdós enterraments -a pocs 
clies l'un de l'all re- van omplir 
dues parròquies de la ciutat de 
Girona. Dos homes ben diferents 
de tarannà i de conviccions polí
tiques. Però units per un amor 
constant i fidel a l'Església. Per
què tots dos estimaven Jesucrist . 
Dues morts que, per motius dife
rents, ens han interrogat a tots. 

Dos documents nadalencs 

L'un, del Bisbe Jaume. L'altre, 
del Consell episcopal. Tots dos 
apareguts pels volts de Nadal. El 
del Bisbe, ja tradicional, aprofita 
l'ocasió de felicitar el Nadal als 
capellans per a dir unes quantes 
coses importants. El del Consell 
episcopal ha sortit de trascantó, 
en e l sentit que ningú no l'espe
rava . També va adreçat als cape
llans. Dues felicitacions o nadales 
que, juntament amb Ja gratifica
ció extra de 30.000 ptes. que hem 
tingut els capellans, han vingut 
a alegrar aquests clies d'activitat 
intensa. 

Ja és costum que el Bisbe Jau-
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me feliciti els seus capellans per 
Nadal amb una lletra pensada i 
consultada. Enguany el cos prin
cipa l de la carta va dedicat a la 
pastOI"a I de joves. l comença amb 
lma afirmació contundent: . La 
forma d'enfocar la pastora l dels 
joves determina el futur del Po
ble de Déu a Girona .. Paraules 
que, si fcu memòria o rellegiu la 
crònica anterior, veureu que con· 
necten amb les que va pronunciar 
a la Jornada diocesana dc refle
xió, el mes d'octubre passat. Allà 
parlava de la «nostra Església . , 
que pot er ha de morir per donar 
pas a «l'Església dels joves • . Aquí 
parla de la p:J.storal de joventut 
com a determinant del futur del 
Poble de Déu que és a Girona. 
Sembla que queda clar per on va 
ci pensament del Bisbe Jaume 
quan parla del futur pastoral de 
la Diòcesi. També parla, a la carta 
nadalenca, de la pas toral del Sa
grament de la Confirmació, rea
litat directament connectada anlb 
l'afirmació d'obertura. l acaba 
amb dos punts que també con
templen el món dels joves: el mo
ment de decidir el rutu r, i el ma· 
trimoni. 

Em sembla que queda clar que 
el Bisbe Jaume està dient als seus 
ca pellans: pas a la joveniut! 

La reflexió del Consell episco
pal duu una data imprecisa : no-
vembre de 1983. Però va aparèi
xer pel desembre. D'aqui ve que 
també l'englobi amb l'anterior 
com a lletra nadalenca . Més llarga 
i més complexa que la del Bisbe, 
pren peu d'una reunió d'arx.ipres· 
tos en la qual es van plantejar 



uns interrogants, per ajudar a 
fer-h i una reflexió. 

Els interrogants eren : quines 
actituds es pressuposen en e ls sa
cerdots per a un bon treball pas
tora l?; com superar el desànim i 
les altres dificultats que l'evange
lització ens presenta avui?; i quin 
sent it té el fracàs en els nostres 
esforços? 

Comença dient que vivim un 
ca nvi cultural, profund i ràpid, 
que fa que tot es trobi en crisi; 
crisi que planteja uns desafia
ment s, però que provoca un des
encís. Analitzant el món, des de 
l'àmbit pastoral, constaten una 
pè rdua de religiositat, d'influèn
cia i de prestigi per pa rt de l'Es
glésia; i unes ideologies atees amb 
una forta influència en e ls no s
tres ambients_ 

Davant aquests fets, diuen que 
cal vèncer unes temptacions. No
més les apunto: l'autoritarisllle, 
el pessimisme, la ingenuïtat, la 
rebeHió, Ja desesperança i l'eva
sió. Aquestes temptacions se su
peren -diuen- amb l'act itud po
sitiva del real isme pastoral. l, en 
la línia d'aquest rea lisme, propo
sen deu cri teris pastorals per a 
un compromís: no renegar mai 
e l que hem fet, deixar-nos evan
gelitza r, ser conscients del mó n 
on vivim , assumir tot e l progra
ma de la fe, deixar-nos interpeHar 
pe l món i per la fe, comprometre 
to ta la nos tra persona, reconèixer 
el pecat i el mal del món sense 
deixar-nos dom inar per ells , viure 
amb serenor i Uibertat d'esperit, 
recupera r la joia com a fruit de 
l'Esperit Sant, i treballar i no can-

sar-nos mai de tornar a calar la 
xarxa. 

El document és bon ic. I ben 
construït. Tot i que recalca que 
no es mou del terreny de la refle
xió, a lgú ha comentat que no pas
sa d'un pur voluntarisme. I que, 
tot i que els capellans estem con
vençuts que no ca l esperar re
ceptes, sí que esperem decisions 
concretes en el camp pastoral per 
part dels qui ens manen; deci
s ion s concretes que no acaben d'a
parèixer a l'horitzó pastoral de 
Girona. Si e ls interrogants que 
van motivar la llet ra nadalenca 
són in terrogants profunds i gcne
ralitzants, si les temptacions que 
generen aquests interrogants cal 
vèncer- les amb l'actitud positiva 
de l realisme pastoral, s i e s veuen 
clares les línies-força en què cal 
insistir. . . sembla que tan sols 
resta instrumentar un canemàs de 
rea litzacions pasto rals amb visió 
de fu tur. I dir: això es conlençarà 
a dur a la pràcti ca e l dia tal de 
tants , de mil nou-cents tan ts . O, 
sinó, haurem de tornar a dir: de 
bones intencions , l' infern n'és ple. 

Més coses sobre el Consell 
presbiteral i els altres Consells 

L'apartat de la crònica anterior 
sobre la victòria de l'Opus Dei 
gironí a les eleccions al Consell 
presbite ral ha tingut un fon ressò 
en ambients clericals del Princi
pa t. Allà em plan tejava uns 
interrogant s : quines reaccions 
hi haurà?; com actuarà e l nostre 
Bisbe?; quines conseqüències se'n 
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derivaran per a la pastoral dioce· 
sana?; començarà la guerra del 
Consell ? 

Haig de d ir que, aparentment, 
no ha passat res. Les coses con
tinuen com sempre. ornés una 
crònica, amb to dolgut, a • Vida 
Nueva», i alguns -poc~- comen
taris a peu dre t. 1 aquí s'ha aca
bat tot. Únicament el Bisbe ha 
respost a un dels interrogants. 
Ha nomena t tres capellans oberts 
per equilibrar la composició del 
Consell : e l Director del Secreta
riat de Catequesi, el Delegat epis
opa I de Càritas i e l Secretari del 

Secre tariat de Pastoral Litúrgica. 
l també un discurs -aparegut al 
butlle tí de desembre- en e l qual 
e l Bisbe acota (a la meva manera 
de veure) les fun cions del Consell 
presb iteral: a partir de les pro
postes de la l Jornada diocesana 
de Pas to ral i de les prioritats pas
torals consegüents, prioritats que 
c i Bisbe d iu que entren més en 
el ca mp operatiu dels arxipres
tos. 

Algú ha dit que e l Bisbe i el 
Consell episcopal volen governar 
prescindint del Consell presbite
ral. Jo DO crec que això sigui cert. 
El que passa és que e l nostre 
Bisbe és molt respectuós amb les 
persones; però també molt inde
pendent en les seves decisions . Ell 
accepta p lenament l'elecció dels 
capellans . Però també nomena un 
Delegat de Joventut no massa «or· 
todox. , i li dóna suport fins a les 
darreres conseqüències. Aix1 és e l 
nostre Bisbe. I gràcies a Déu que 
ho sigui. 

Per altra part -i no sé si això 
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té a lguna relació amb l'elecció del 
Consell presbi teral; a lguns diuen 
que sí- el Bisbe ha pror roga t e l 
mandat dels altres Consells fins a 
l'acabament del cu rs 83-84; és a 
dir: fins al setembre vinent. es 
que ja s'ha [et prou mullader ? O 
potser s 'està gestant una decisió 
pastoral important? El tem ps ens 
dirà el què. 

El bisbe Jaume 
l'armamentisme nuclear 

A les pàgines del núm. 93 del 
setmanari .EI Món», corresponent 
a l 2 de desembre passa t, va apa
rèixer un dossier sobre la qüestió, 
amb el títol de . La Gran por. Con
demnes i silencis de l'Esglés ia 
sobre els míssils •. 

A l'apartat corresponent al 
subtítol, l'escrit comença amb 
unes paraules del Bisbe Jaume: 
. El terna del desarmament és 
compl ica t, però els principis són 
clars: no, al recurs de les armes 
nuclears, l'abas t destructiu de les 
quals és incontrolable.. Diu el 
reportatge que a ltres bi sbes cata
lans ban preferit guardar silenci. 
I cita el Cardenal Jubany, dient 
que fon ts eclesiàs tiques de l'Ar
quebisbat han manifes tat que el 
Cardenal no vol opinar sobre te
mes polítics, donada la seva con
dició d 'Arqueb isbe i de Cardenal. 
El Bisbe de Tortosa manifesta que 
prefereix no concedir en trevis tes 
a la premsa, ja que les que havia 
concedit darrerament havien sor
ti t tergiversades . El Bisbe de la 



Seu cons idera que ja s'ha parlat 
prou d'aquest assumpte. 

En canvi, el Bisbe Jaume no ha 
lingut en compte aquests inconve· 
nien ts. No sé com els companys 
d '.El Món. han obtingut aques· 
tes declaracions. Però estic segur 
que són totalment de fiar, ja que 
no hi ha hagut cap desmentit. I 
em permetran que citi textual
ment les declaracions del nostre 
Bisbe. Diu el Bisbe Jaume: «Dir 
que només es tracta d'armament 
preventiu és un argument enga
nyós; en rea litaL, és una espiral 
cada vegada més explosiva. Accep
tar la sola poss ibilitat de fer·ne 
ús \fai dir que entre Ja vida i la 
mort s:ha pres partit per la mort. 
Quan l'home contempla la passi· 
bilita t de fer ús de les armes nu· 
clears i s'hi prepara, és que ad
met el fracàs de la seva inteHigèn· 
cia i de la seva ra6, j decideix tor
nar a les cavernes, on l 'home era 
un llop per a un altre home. No 
creiem que això sigui un triomf, 
sinó que és el fracàs més soro
llós ». I continua: «L'entesa ent.re 
les grans potències no deu ser fà· 
ci l, però justament perquè són 
grans potències han de demostrar
ho superant els arguments de la 

força i la destrucció i avançant, 
costi el que costi, per camins de 
diàleg, cap a la justícia i la pro
moció de l'home ». [ acaba: . Els 
creients sabem, a més, que els 
plans de Déu estan a favor que 
l'home visqui. Acceptar la passi· 
bilitat de destruir un poble equi· 
val ja a enfrontar·se al projecte 
de Déu •. 

Honestament, .El Món. també 
ci ta un article del Bisbe Martí 
Alanis a les pàgine de la revista 
. Esglés ia d'Urgell», t itulat . Si 
vols la pau, no preparis la 
guerra». En aquest article el Bis
be Joan també és molt explícit en 
la condemna de l'armament nu
clear. 

Les paraules del Bisbe Jaume 
han fe t forat, com a model de cla· 
redat i valentia. I més encara 
quan l'episcopat espanyol no havia 
dit res sobre el tema. 

Jo mateix vaig rebre una felici
tació del Comitè gironJ per la Pau 
i el Desarmament, perquè la tra
metés al Bisbe Jau me. I em van 
assegw-ar que li enviarien un es
crit de felícitació i agraïment. No 
sé si ho han fet. Suposo que sf, 
tot i que el Bisbe no n'ha dit res. 

Quim Pla 
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Des de la Terra Ferma 

A mitjan Advent he rebut la 
carta de la Redacció als corres
ponsals de «Quaderns », tot dema
nant-me la crònica per al número 
que es vol que aparegui per any 
nou_ Doncs bé, després d 'unes fes
tes nadalenques en l'esperit de 
l'evangeli, desitjo a tothom un fe
liç any nou . Vull que aquestes 
ratlles, que escric durant l'Advent, 
temps d'esperança, portin aquest 
do enfront de la crisi de què tant 
es parla . 

Els joves 

Parlem en primer lloc de les 
coses que en elles mateixes són es
perança, com és ara, els joves, o 
més exaclament, e ls moviments 
juvenils i les activitats que els fan 
conèixer. Aquests mesos encara 
han estat marcats clarament per 
diverses assemblees dels movi
ments. 

A primers de novembre tingué 
lloc la Il Assemblea de joves a 
nivell diocesà. Aquesta assem
blea, a la qual no participaren 
tots els militants, fou sobretot 
molt important qualitativament. 
El Sr. Bisbe hi assistí una estona 
al capvespre i en presidi l'euca
ristia de cloenda, en la qual con
celebrà Mn. Ramon Prat, coordi
nador diocesà. L'assemblea posà 
de manifest la capacitat de pro
tagonisme madur dels joves a 
l'Església. 

El MIJ'C, el MUEC, la JOC i d'al-
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tres movimen ts han lingu ties as
senlb lees i les jornades d'iniciació 
pròpies de començament de curs. 
Són activitats que ajuden els mo
viments a créi.;'Ccr i porten la pre
sència de l'Església a tots els am
bients juveni ls. 

Com des de fa cinc anys, a pri
mers de gener se celebraran les 
Jornades de consiliaris. Seran dies 
de pregària, de reflexió i estudi, 
de comun icació i d'intercanvi d'ex· 
periències. Jornades d'il·lusi6 i es· 
perança en un treball dur, que de
mana dedicació i una actitud d'a
prendre a saber estar amb els 
joves perquè trobin i visquin el 
Crist. 

A primers de desembre tingué 
lloc la II lrobada de grups de par
ròquia de Lleida-ciutat. Aquest 
moviment parroquial està a les 
beceroles, però va prenent vigor 
en cos i ànima. Les parròquies no 
volen treballar en solitari sinó c0-
ordinadament, per tal d'oferir un 
servei continuat, seriós i miUor 
als joves que volen viure la 
seva fe. 

Càritas 

Normalment no es parla gaire 
de Càrilas, però aquesta instituc.ió 
ha parlat fort per tal de compro
metre tot el bisbat. Càritas va par
ticipar a Ja reunió del Consell 
presbiteral del 5 de desembre, i 
es va presentar com una insti tu· 
ci6 viva, amb iniciativa i creativi· 



tat, que no té por de llançar-se a l 
carrer i posar·se al costat dels 
més necessi tats i marginats, atu· 
rat s, mares solleres, passavolants, 
etc. Com a nota més rellevant, hi 
ha el proj ecte d'un centre de recu
peració de transeünts, que es co
OI"dinaria amb alt res centres s imi
lars dc la província. S'inten ta dig
nificar l 'home, la persona del pas
savolant, tot ajudant-lo a valdre's 
per ell mate ix. Tot i que de per
sones així n'hi haurà sempre, e 
pretén, mitj ança nt un centre-taller 
amb un monitor i un assistent so
cial, que pugui n arribar a valer-se 
per elles mateixes. De cara a 
aquest projecte hi ha converses 
amb la General ita t per lai d'acon
seguir ajuts oficials. 

Pcr a molts cristians i gran 
part de la gent benestan t, Càritas 
encara és la gran desconeguda, 
q uelcom per descobri r . Po tser per 
això encara anem fluixos en les 
qüestions de justícia, de caritat i 
de comunicació cristiana de béns. 

Pastoral sanitàrIa 

En el Consell del p resbiteri, 
també hi participaren responsa
bles de la Pas toral sanitària, o de 
la Salut, secto r de la pas toral cer
tament jove, però valen t, organit
za t com a moviment i amb un 
ca mí ben traçat. En el recen t nú-

mero monogràfic de «Quaderns» 
en torn d'aquest tema hi ha un in4 

forme sob re les activitats i l'acti
tud optimista de l'equip de Lleida. 
Ara aqui només remarquem que 
la veu dels malalts (que són els 
qui menys tenen, perquè ni tan 
o ls disposen del cos) s 'ha fet es

coltar a l Consell presbi teral. 

Diversos 

Amb el d iaca ordena t el 8 de de
sembre, són ja cinc e ls joves que, 
si a Déu plau, seran ordenats de 
prevere a Lleida durant e l J 984. 

Com cada any la Delegació de 
Missions ha fe licita t per ada I els 
missioners de casa nostra. Aquesta 
[elic itac ió comprèn una carta del 
Sr. Bisbe, una altra de la Delega
ció i una enquesta sobre algunes 
qües tions de pastoral sacramen
tal i de catequesi. 

AI pa ti del b isbat s'està cons
truint una nova casa sacerdotal, 
que sembla que funcionarà a final 
d'any. La casa actual quedarà com 
a seminari. 

Encara no h i ha dades defini
tives de l'enquesta sobre l'assis
tència a Ja missa dominical. Quan 
les tinguem serà bo de donar-ne 
informació, i més quan som pocs 
els bisbats cata lans que hem fe t 
l'enquesta. 

Feliç any nou! 

Jaum e Mo ntaña 
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A Mallorca: Any de Lluc 

Dia 29 de juny e l bisbe de Ma
llorca publicava una llarga carta 
pastoral per iniciar ]a commcm<r 
ració del I Centenari de la coro
nació pontifícia de la imatge de 
la Moreneta de Mallorca_ La carta 
cita abundosament la «Marialis 
cultus» de Pau VI i fragments de 
discursos de Joan Pau 11. A la 
darrera part es fixa més detin
gudament en la relació de la nos
tra Església de Mallorca amb 
Maria i determina els quatre ob
jec tius concrets per al Centena
ri: Renovació de la devoció a 
Maria, vivència de Ja reconcilia
ció, servei als pobres, exercici de 
la corresponsabilita t. S'estén des
prés en e l significat de la pere
grinació. Hi ha un apartat prou 
interessant (IV, 6): «Sobre les 
nostres notes d'identitat cultural 
i popular». Val la pena transcriu
re'n l'encapçalament: cA tot l'any 
ha d'es tar present la intenció de 
redescobrir i vivi ficar els ele
ments d' identitat de l'Església i 
del poble de Mallorca. La llengua 
habitualment utilitzada en les ce
lebracions del Centenari serà la 
del nostre Poble • . La intenció del 
bisbe és que quedi quelcom de 
palpable, profitós i ben cristià 
com a recordança d'aquest cen
tenari, i es pensa sobretot en 
qual que gest o institució per als 
més pobres. 

Ja abans de començar les cele
bracions s'envià una carta de con
vit per a la Corona poètica, a 
la qual molts d'escriptors ja han 
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tramès la seva coHaboraci6 . Tam
bé la crida fa esment dels artis
tes: músics i pintors. 

Just abans de l'onze de setem
bre, Diada de Lluc, sortí un nú
mero extraordinari de la revista 
. Comunicació» dedicat a la com
memoració centenària, amb di[e
rents estudis bíblics, teològics, 
històrics, litúrgic i pastorals so
bre Lluc i la [¡gura de Maria, sota 
els distints punts de vista esmen
tats. 

Dia 10 de setembre, amb el ro
sari pels puigs dels Misteris i 
la Vetla de Santa Maria, quedà 
inaugurat l'Any de Lluc. La Vetla 
es trenà l'acoll iment del Centena
ri , que de pressa s'havia anat 
construint durant l'es tiu . Com 
que la basíl ica és petita i per qual
evol celebració mínimament con-

correguda resulta insuficient, es 
va pensar en un lloc funciona l 
on, fora del tem ps de l'h ivern 
més cru, es poguessin tenir les 
celebracions. Ve a ser com un 
gran enteulat, amb columnes de 
fcrro, cobert, però obert pels qua
tre ca tats de ta. l forma. que unes 
quatre mil per ones i més hi po
den seguir còmodament la cele
bració. S'ha mirat molt bé de no 
destrossar per res e l paisa tge, 
que les despeses no fossin exces· 
sives i que el seu emplaçament fos 
molt a l'abast dels pelegrins. 

Després de la Vetla de Santa 
Maria, molt ben ambientada, par· 
t¡cipada per molt de jovent, tota 
ella amarada d'un sentit ben ac-



tual de fe i de pàtria, es féu la re
vetJa ben animada, on concorre~ 
gucren molts de grups de balla
dOl"s i cantaires, i tothom, joves 
i adults, amb bunyols i bon vi de 
la terra fruïren de veres. 

E l diumenge se celebrà la m issa 
presid ida pel bisbe de Mallorca, 
acompanyat de dos representan ts 
dels bisbes de Menorca i Eivissa, 
amb ball de l'oferta pels cossiers 
-antic ritu arerlarial de la nostra 
tradic ió-, ofrenes de tot i moll: 
cles del s fruit s de la terra fins a 
la bandera d'allò que ara en diuen 
la «comunidad aut6noma» i que 
alguns qualifiquen de «nord-ame
r¡cana», perquè, això sí, conserva 
les quatre barres però hi ha un 
qua rter a dalt morat amb un 
castelle t blanc. Les autoritats hi 
eren ben presents, amb signes d'a
vorriment per part d'algun socia
lista i de devoció pels nostres go
vernants conservadors . El muni
cipi del Santuari, que és Escorca, 
va oferir ci seu escut en pedra de 
Santanyí, cI primer de tots els 
pobles que aniran ofrenant el seu 
al ll arg d'aquest any. 

Seguidament , en diumenges suc
cess ius començaren les pelegrina
cions per parròquies i grups de 
cristians, entre e ls quals cal des· 
tacar la pelegrinació de les reli
gioses del dia 5 de novembre, 
mol t concorreguda i amb una 
abrandada homi lia del nostre bis
be, el qual e ls assenyalà com a 
fites de la seva activitat apost~ 
lica: la joventut, l'atenció als po
bres i la reconciliació. 

Ara, durant l'hivern i a partir 
del mes de desembre, no hi ha pe-

legrinacions de parròquies, que re
començara n dia 18 de març. Cal 
assenyalar que molls dels pele
grins pugen a Lluc a peu durant 
la nit entre el dissabte i el diu
menge, i són rebuts a la Font 
Cuberta amb el ritual que preveu 
el . Manual del pelegrÍ>, bella
ment editat i que cons ta primera
men t d'uns documents i estuctis, 
en tre els quals destacam e l breu 
de Lleó X III per a la coronació 
de la imatge, la segona que fou 
coronada a l'Estat espanyol des
prés de la de Mon tserrat, l'ora
ció del Centenari, altres oracions 
i un directori de les pe1egrina
cions parroquials i un bon aplec 
de cants. 

Assemblea diocesana 

Abans de ¡'es tiu es repartiren 
uns qüestionaris per ésser contes
tats pe ls arxipresta ts i grups de 
cristians . Per cert que el qüestio
nari e ra amplíssim i de vegades 
semblava una endevinalla. Per 
exemple: es demanaven e ls tres 
esdevenin1ents més importants 
de l'Església, del món, d'Espanya, 
de Mallorca, en sentit positiu i 
nega tiu. Les respostes foren per 
a tots els gus ts i foren recollides 
en un fulletó, editat pel bisbat, 
juntament an1b la memòria pas
toral del trienni 1980-83. Aquesta 
memò ria dóna compte de les as
semblees diocesanes i del funcio
nament del consell d iocesà de pas
toral, del consell presbiteral, del 
consell episcopal, de la vicaria 
de vida religiosa i de les delega-
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cions diocesanes . A la memòria 
resulta que tot s'ha fet molt bé. 
Gràcies a Déu. 

Dia 24 de setembre es presenta 
el fulletó esmentat i Mn. Joan 
Bes tard, director del Secretariat 
Nacional de Pastoral, llegeix la 
ponència: «L'Església de Mallor
ca : una Església que es vol revi
sar i comprometre a la llum de 
l'Evangeli i dels signes dels 
temps •. Aquesta ponència també 
és publicada. Presenta les princi
pals realitats posi tives i negatives 
que es deriven de les enquestes, 
els signes dels temps que ens in
terpeBen avui, per indicar final
ment les actituds bàsiques que 
la nostra Església de Mallorca 
hauria d'adoptar avui. Cal esmen
tar que a les respostes participa
r en 172 grups, amb un total de 
1.917 persones. 

Dia 8 d'octubre es votaren les 
conclusions principals com a lí
nies preferents d'acció que s'ha
vicn de seguir. Els votants foren 
230 i les conclusions: acció so
cial, revisió del directori i de la 
pastoral sacramental, presència 
de l'Església a l'ensenyament, pas
toral de joventut. 

Per cert, si no ho record mala
ment, en aquesta assemblea s'ha
via de plantejar la direcció col
legiada de la diòcesi o Consell 
episcopal. No se'n digué un mot. 
I pel juny va ser nomenat Vicari 
de la IV zona, Mn. Joan Bauzà, 
rector de la parròquia principal 
de Manacor, sense sorpresa de 
ningú. El Vicari general i els al
tres vicaris episcopals continuen 
en el seu cà.frec. 
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Dret canònic I eleccions 

Els dies 16 i 17 de novembre 
vingué el P. Díez Moreno, jesuïta, 
professor de Dret ca nònic a Ca
miUas, a presentar-nos e l nou 
Codi. Hi hagué nombrosa ass is
tència de capell ans. Qualcú en 
quedà vertaderament adm il·at. 

La presentació va ser entene
dora, el repàs hagué de ser for
çosament curt. Tractà sobretot 
aques ts punts: parròquia, con
sells presbiterial, pastoral, d'eco
nomia; estatut dels seglars, sa
graments; baptisme, confi rma
ció, eucaristia, penitència, matri
moni. No va cantar grans lloan
ces del nou Codi, si bé resalt, els 
seus avanços respecte al Codi de 
1917. Més d'un va notar que a 
l'etapa intermèdia en tre el Con
cili i ci nou Codi a la diòcesi s'ha
vien pres mesures prccipitadc . 

l ja amb el dret canònic nou, 
es feren les eleccions arxiprestals, 
amb poc entusiasme -com sem
pre- i els resultats més O menys 
esperats . Amb aques tes eleccions 
quedà constituït també el nou 
Consell presbiteral, que es reuní 
per primera vegada dia I de de
sembre. Hi ha 9 membres nats, 
8 membres designa ts pel bisbe 
(Delegats de Comissions) i 26 
membres elegits, que són els ar
xiprestos, més dos religiosos. To
tal, 43 membres. 

Ara, esperant les decisions de 
la Conferència episcopal espa
nyola, aprovades per la Santa Seu, 
veurem com es van aplicant les 



noves normes a Mallorca, si bé 
no ca l esperar grans canvis. 

Altres notícIes 

Dia 3 de juliol les Germanes de 
la Cnritat i les Germanes Francis
canes, Filles de la Misericòrdia, 
congregacions nascudes a Mallor
ca i arrelades en el nostre poble. 
començaren el Capítol GeneraL 
Per a ambdues Congregacions va 
SCI' un temps dc reflex ió i de pro
j (.;(.;tcs de ca ra al rutur. Ja tenen 
les Constitucions aprovades se
gons la normativa conciliar i el 
nou Codi, i després del Concili 
han duit una tasca de fer arribar 
a totes les comunitats les deci
sions capitulars . La Superiora ge
neral de les Germanes de la Ca
ri tat és la mateixa, reelegida per 
tercera vegada, Sor Francisca 
Martorell, i és nova la de les Fran
cisc.:'1nes, Sor Francisca Riutort. 

Per la festa de Sant Miquel, les 
Germanes de la Caritat celebra
ren, a la Seu, e l 185è. aniversari de 
la seva fundació i el 175è de la 
mo rt del fundador, Mn. Antoni 
Roig, que té la sepultura a la Seu 
davant l'altar de la Puríssima, ja 
que morí essen t canonge magis
traL Sembla que les seves despu
lles seran tras lladades ara a la pri
mera Casa de la Caritat, a Feia
niUe 

Dia 5 d'octubre fou inaugurat 
el nou curs del Centre d 'Estudis 
Teològics, amb la missa de l'Es-

perit Sant, presidida pel bisbe 
Teodor, i la lliçó inaugural, pre
nunciada pel professor teatí P_ 
Antoni Oliver, sobre «Martí Luter, 
el reformador._ Hi ha 19 alum
nes, tots del Seminari diocesà, als 
cursos institucionals. Sembla que 
es va remuntant la crisi vocacional 
i que e ls nous seminaris tes van 
madurant prou la seva vocació, 
vivint una vida ben seriosa de co
munitat, amb oració i estudi i amb 
activitats a diferents parròquies. 

També aquí hem ti ngut les po
lèmiques de la LODE, amb alguns 
sectors que l'accepten, o estan a 
l'expectativa o hi són rrontalment 
con traris_ Sembla que alguns 
centres, regits per religiosos, o 
hauran de ser cla ssistes o tanca
ran. Ara com ara és immadur 
fer pronòstics. 

Acabam l'any amb la mort de 
Joan Miró, que m orí c risti ana
ment i que tingué un bon fune
ral presidit pel bisbe a l'església 
on s'havia casat. Seu és "anagra
ma de l'Any de Lluc, una de les 
darreres coses que féu per a la 
nostra Església_ 

I avui, festa de Sant Silvestre 
i Santa Coloma, torna voleiar l'es
tendard del Rei En Jaume, en el 
754 aniversari d'aquell 31 de de
sembre en què el Rei Conqueri
dor en trà per la Porta Pintada a 
la Ciutat de Mallorques, i aixi 
conque';, com deia ell, per Jesu
crist i Santa Maria, aquest «Reg
ne enm ig del mar on Déus lo vole 
formar». 

Pere Llabrés 

89 



I per Tarragona ... 

El clergat medita sobre 
el «nou Dret canònic» 

Mn. Martínez Sistach, Mn. Gebe
lli i Mn . Pere Tena van esforçar
se per desvetllar in terès pel nou 
Codi de Dret Canònk. Vàrem de
dicar·hi dos dilluns sencers ! Al 
debat, un sector no veia el Codi 
massa ~nou» i un sector veia 
l'a ntic contingut en el «nou», Al 
final, un de nosaJtres deia que 
«costarà molt», car no és un dog
ma ni tampoc l'Evangeli, sinó que 
vol ser un instrument eclesial; al
menys això és el que ens van dir. 
l si és eclesial, només té sentit 
si el mirem amb una actitud 
eclesial. Vull dir ... que ens equi
voquem si l'emprem per a defen
sar la nostra postura o per a ata
car la de l'altre, cosa que va co
mençar a passar en el debat. Nou 
Codi, «noves persones»? 

Adéu als mossens Pasqual 
Blas 

El Josep Ramon va venir i va 
acompanyar la seva mare en el 
darrer moment (al cel sia). La seva 
vinguda, en principi personal, ha 
estat fortament eclesial, ja que 
molts grups i comunitats s'han 
conscienciat directament sobre el 
que es cou a la missió del Zaire. 
Ara Mn. Ramon Blas, que ha estat 
rector de Vimbodí (Conca de Bar
berà), l 'acompanya per tal d'inte
grar-se a l'equip. La .prolongació 
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diocesana», to t i que costa molt, 
i molt, va essent una realitat; es 
va. establint Ull pont entre Tan'a
gona i Bibwe, bisbat de Goma, a l 
Zaire. Bon viatge! 

Els joves 

Una de les prioritats de la Do
legació per a l'aplicació del pla 
pastoral és la coordinació de les 
diferents realitats pastorals; es 
tracta de diferenciar el que es pro
mou del que es reconeix i del que 
es tolera . 

El MJCC va convocar els seus 
grups a una jornada d'estudi, en 
què Mn. Salvador Pié va exposar 
el tema «Com llegir, avui, l'Eva n
geli». Per primera vegada van 
participar-hi grups de Riudoms i 
la Selva del Camp que acaben d'in· 
corporar-se al moviment, el qual 
prepara per a final de febrer una 
assemblea genera l. A la trobada 
de començament de curs, hi va 
participar Mn. Josep M. Fisa, con
siliari de la JOBAC. Sembla que 
aquest interca nvi entre els movi
ments ajuda a consolidar-los; en 
aquesta línia, a nivell diocesà hi 
ha hagut un bon intercanvi d'ex
periències cntre el l\tJcc i el M UEC. 

Parlar del «somnj del Tano» no 
és cap acudit; és parlar de la JOC 

de Tarragona. M'han comunicat 
q ue aquest moviment, després 
d'una gestació difícil, s'està ini
ciant amb serietat i va prenent 
cos (que sigui per molts anys!) . 



E l grup amb més memòria, el de 
S l. Salvador de Tarragona, aviat 
tindrà germans en un altre nucli 
de la perifè ria (a l barri de Bona· 
vis ta?). 

El M UEC V;l (cnt , potser amb 
més grups que els darrers anys. 
Enguany s 'ha decidit a compartir 
la trobada de Pasq ua amb la JO C 

catalana, atès que els MJCC han de· 
cidit celebrar·la a les parròquies. 
La dinàm ica dels moviments ho 
aconsella aix í, i potser és el més 
caheren t , donada la manera de 
ser de cadascun. No s'exclou, ans 
al contrari , una trobada pasqual 
dels diferents moviments. 

Van trobar·se els responsables 
d 'a lguns moviments de joves (Ca· 
mins oberts, M.T.A., Escolt isme, 
I-lora 3, MJCC i ~1UEC) per a tenir 
un canvi d'impressions i prendre 
decis ions conjuntes sobre a lguns 
punts que va proposa r el Delegat 
de joves (participació a la trobada 
de Roma amb motiu de l'Any 
Sant, coordinació de les trobades 
pasqua ls, etc.). Aquesta trobada 
fou interessant i esperem que el 
«campi qui puguh i les divergèn
c ies esdevinguin complementade
tals. Que tinguem sort i encert. 

Finalment, de ixem constància 
que s'ha començat a treballar en 
la coordinació pastoral d 'algun s 
coBegis i esperem que el cercle 
s'eixampli. 

Dit així, sembla que tot marxi. 
Què més voldríem! Però cal creure 
e l que diu, a la tarja nadalenca, 

la Delegació de joves: .en les di· 
ficutats, en a llò que s'ha envellit 
i en les insti tucions, també h i 
ne ix Jesús» . Credo! 

Diversos 

E ls mossens Cambra, Ros, Car· 
reras, Vives, Timoneda, Galve i 
Boqueras, sacerdo ts infa tigables 
de la nostra diòcesi, en aquest 
any que s'acaba han arribat a 
Casa. Resten a les parròquies on 
han estat i en la fe de molts, els 
records i l'acompanyament que 
han exercit des del seu ministeri. 
Gràcies! 

El Pep Moreno, flamant coHa· 
borador de la parròquia de Cam· 
brils, e l Jordi Figueras, que tre· 
balla al Vendrell , i e l Xavier Mo
rell són la . trinitat ministe ria l., 
que esperem que aviat ens recor
daran el moment de la nostra or
denació. E l primer és el més gra· 
nat; els altres dos acaben de «ba
llar-la amb la mili ». Molta sort, i 
que ben aviat puguem parlar de 
les seves «filigranes» pas torals . 

Per acabar, també podríem par· 
lar, com a la darre ra crònica de 
Girona, de l'Opus, o dels exercicis 
que pel febrer dirigirà el bisbe 
Buxarrais a la Selva del Camp. 
Però, tant el via crucis com els 
signes de la Pasqua seran objecte 
de pròxi.mes cròniques. 

Ara, encara que amb re lard, és 
Nadal. Molt bona festa! 

Joan·Anton Cedó 
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Cròníca d'Urgell 

Meritxell : Equips de la Mare 
de Déu 

Nodrida partic ipació, profwlda 
reflexió, pregària i festa són els 
tre ts més rellevants de la trobada 
dels Equips de la Mare de Déu 
a Meritxell, els dies 26 i 27 de no
vembre. Cent cinc matrimonis del 
moviment participaren en la tro
bada al costat de vint matrimonis 
de les Valls d'Andorra i de dos de 
la Seu d'Urgell, que també van 
voler ser a l'encontre. El dissabte 
el responsable regional, Sr. J . 
MarlÍ, donà la benvinguda a tots 
els assistents i presentà les jorna· 
des . Mn. Ramon, de Canillo, en 
nom dels eqwps d'Andorra, va fer 
un resum dels deu anys d'activi
tats dels equips a Andorra . A con· 
tinuació el Sr. Josep M. Roig i 
la seva esposa van presen tar el 
tema «La comunicació de la pa
rella . , amb el senyor Josep Trullà 
i la seva muller. Els equips d'An
dorra oferiren unes preguntes so
bre la vida de matrimoni. E l diu
menge, a l'església parroqu ial de 
Canillo, el G. Josep Massana, ca
putxi, parlà sobre .les aporta
cions de la fe a la pa rella •. L'eu
caristia, presidida pel bisbe Joan, 
se celebrà al Santuari de Ntra. 
Senyora de Meritxell. Les lectu
res i els cants menaren cada 
matrimoni a renovar davant l'al
tar la promesa que els uní per 
sempre en un sol cor i a demanar 
de bell nou la bened icció de Déu 
sobre el seu amor i llurs famllies 
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i sobre els moviments i grups de 
matrimonis. El Sr. Bisbe recordà 
que cada família és una • Esglé
sia », on ha de regnar la pregària, 
e l respecte i sobretot la caritat de 
Cris t. El Sr. Martí, responsab le 
regional, clogué la trobada dema
nant que lots posem e l nosll-e gra 
de sorra per a fer conèixer 
els Equips de Matrimonis al b is
bat d'Urgell, i ens encoratjà a 
crear nous grups de matrimonis 
de qualsevol moviment, a fi de fer 
front a l'actual crisi familiar i so
breto t per a bastir un món més 
humà, més equilibrat i més de 
Déu. Els matrimonis deixaren 
constància de les seves impres~ 

SiOIlS en el llibre «Vivencial» 
d 'Aina. A títol d 'exemple: .Ens ha 
servit aques ta trobada per a en
coratjar-nos en el nostre ca mí. 
Gràcies, germans d'Andorra», 

Vint-I-cinc anys de colònies 
de vacances 

Enguany el Servei de Colònies 
de Vacances d'Urgell celebra el 
seu 25è. aniversari. Les colònies 
s' iniciaren a Santa Maria de Meià 
i es van estendre a Coll de Nargó, 
Olius, Ribera Salada, Sant Joan 
de l'Erm, Capdella, Isil, Ban"Uera, 
Salgar, Tuxent, Bastanist, Espot, 
etc. E l d ia 12 d'octubre el Servei 
celebrà l'aniversari a les Avella
nes. Fou un aplec d'infants i moni
tors que han estat a colònies. 



Una festa: eUCarIstia, cerca-vila, 
jocs, festival, etc. Hi havia repre
sentacions dels centres següents: 
Balaguer, Salgar, Menàrguens, 
Vallfogona, Bellvís, Albesa, la Por
te lla, Ponts, Oliana , Organyà, la 
Seu d'Urgell, amb un total de 300 
persones. El Director General cie 
la Joven tut, el Sr. Enric Puig, 
també hi assistí des clel primer 
moment. També els S.C.v. de les 
diòcesi s catalanes hi cnvi:lren rc
presentants, així com la Coordina
ció Cata lana de Colòn ies, Clubs 
d 'Esplai i Casals cI'Estiu. El Sr. 
Bisbe envià una carta encoratjan t 
el S.C.v. d'Urgell a continuar en 
la tasca educativa de l'esplai. 

Pastoral en el camp 

El Bi be Joan, en la revista dio
cesana «Església d 'U rgell ., ha es
crit sobre un tema in teressant i 
sempre polèmi c: e l món rural. 
L'originalitat de la carta pastoral 
no està solament en el tema, sinó 
també en la profunditat i l'exten-

sió de l'escrit. Les s is primeres pà
gines de l núnlero de novembre de 
la revista són ocupades pel docu
ment episcopal. El Sr. Bisbe ana
litza la situació del món rural i 
les seves causes i n'assenyala 
els camins de sortida: una politi
ca inteHigent i aten ta a la realitat 
rural, el cooperativisme, la regu
lació dels preus, una adequada 
política fisca l i de crèdits, l'equi
libri entre el món rural i el món 
urbà, etc_ En la segona part del 
document analitza la presència de 
l'Església en el món rural, des 
del seu naixement fins a les dar
reres transformacions. Denuncia 
la manca de compromís de l'Es
glésia en la lluita per una millor 
justícia en el nostre món i recla
ma la seva solidaritat amb el pa
ble, e l diàleg i el servei al món 
rural , posant-se sempre a l costa t 
dels pagesos. Un escrit que aixe
carà pols almenys en l'era de la 
informació, però que sobretot 
caldria que assaonés bé la cons
ciència de totes les persones rela
donades amb el nostre món rural. 

Antoni Mirabet 
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