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LA PASTORAL A DEBAT 

El t ítol que hem donat a aquest número de QUADERNS de 
segur qu.e no estranyarà a ningú . En els nostres dies, en què tOl 

es troba damunt la taula, en què tOl es revisa i es discuteix, la 
Pastoral HO ha d'ésser-ne pas l'excepció. 

Més encara, el debat sobre la PasToral 110 és pas cosa d'ara. 
Fa molts anys que en parlem. Tam poc no és U11 fruit del Conci
li, s i hem de ser precisos. Els fe rment s renovadors feia temps 
que anaven treballant . J he1"11 de reconèixer que, ultra els grans 
1I1oviments de retorn a les fOllI s - m oviment litúrgic. moviment 
bíblic, moviment parríst ic-, tots ells amb la participació d'un 
considerable gruix d'esludiosos-, i les recerques en el cam.p de 
la his tòria de la (eo lagia, especialment e H l'àmbit eclesiològic, 
la in t llïció de Jose ph Cardijn va ser decisiva. D'aquí va Héixer la 
JOC i, posteriorment, els altres moviments eva ngelitzadors. No
m és més tard van publicar-se els llibres La France, pays de mis
sion ? de God;'I-Dal1iel . Problèmes missionai,-es de la France TU
rale, de F. Boulard, o Paroisse, communau té missionairc, de G. 
Mic/wnlleatl, i els Jalons pour une théologie du laïcat. de Y. M. 
Congar, o L'E.vangi le dans le temps, de M. D. Chéll tl , per r ecordar 
uns noms i l/nes obres que ens van influir decisiva m ell t. 

Tot aquest moviment va desembocar en el Concili. Des prés va 
vellir la bullida del postconci1i ( 1110lt m arcada, en tre nosaltres per 
l'anom enada «crisi» de ls moviments especial;l z.ats). I hem arriba t 
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a la situació actual, que sembla que marca un cert punt d'equili
brí, amb una represa del treball a les parròquies i els moviments 
i una nova estructuració de les diòcesis, amb la creació de de
legacions, secretariats i consells pastorals de tota mena, que han 
transformat profundament el que en podríem dir l'organigrama 
dels bisbats. Ara pot ser, doncs, un bon moment per a aquest 
debat . 

L'epígraf QUESTlONS aborda aquestes tres que semblen fa· 
namentals: l'arxiprestat, com a lloc de trobament entre parrò
quies i moviments; la parròquia, confrontada amb el clòpic» que 
la presentaria COm a «comunitat de comunitats»; i els moviments, 
en la mesura en què tendeixen a integrar elements que, en prin
cipi, correspondrien a la comunitat parroquial i que qüestionen, 
així, una certa visió totalitzant de la parròquia. 

El segon epígraf, que hem titulat precisament DEBAT, ja és 
tota una altra cosa. La Redacció va formular una pila de pre
guntes, ben diverses, que hem enviat a un cert nombre de per
sones, demanant-los que ens fes sin arribar el seu punl , de vista, 
formular de manera breu i sense pretensions de fer un compendi 
sobre la qüestió. Alguns ens han con testat ; altres 170. Publiquem 
totes les respostes que havíem rebut a finals de juny -i que 
agraïm-, agrupades en tres grans apartats i altres su bapartats, 
precedides de la pregunta que fo rmulàvem i d'un títol que hi hem 
posat nosaltres. Esperem que la lectura d'aquestes respos tes -i 
la dels articles anreriors- resulti estimulan t per a la reflexió de 
tots. Si aquest debat n'animava un altre ja hauria tingut un pri
m er fruit. A la Redacció rebrem de bona gana les comu nicacions 
que els lectors cregueu cmlvenient d'enviar-~lOs i estudiarem, si 
és el cas, la utilit¡aci6 que convingui de fer-ne. 

Ja no ens queda sinó recordar que el 'lúmero es clou amb les 
seccions 4 VENTS (aquesta vegada ben nodrida) i RETALLS. 

Des de la planta tercera d'aquest edifici del número 6 del car
rer de Rivade/leyra, de Barcelona, tocant a la plaça de Catalunya, 
i ja a punc de baixar portes i anar-nas-en uns dies de vacances, 
us desitgem cordialment un bon est iu. - J. T. 
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PÒRTIC 

REPENSAR LA PASTORAL 
Passat el Concili i el gran aiguabarreig del primer 

postconcili, ara ja ta alguns anys que sembla que les 
aigües s'han aquietat i que la vida retroba una certa 
pau: vicaries episcopals, consells presbiterals i pasto
rals, delegacions i secretariats donen es tabilitat a la 
marxa d e les nostres diòcesis; els capellans sembla que, 
hagin re /robal alguns camins, si no algunes rutines, i 
ja no IlO I¡an de replante jar tot a cada pas; ll!s parrò
quies van trobant també unes maneres de t er (cate
quesi, preparaci6 als sagraments, celebracions eucarts· 
tiques, etc.), els òrgans diocesans ajudant-hi; els mo
viments -i val 7a pena d estacar, sob re/ot els de jo
ventut- sembla que es consoliden, i que nous movi-
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m ents (no voldríem, ara, ter qüestió de paraules) 
s'afegeixe" als de sempre; els religiosos i les religioses 
s'integren progressivament en la vida general de les 
dwcesis; i les tensions sembla que ja no afecten aquells 
que es dediquen a l'ensenyament, gràcies al bon seny 
del país i als bOllS oficis del Secretariat de l'Escola 
cristiana ... Sembla, dOllcs, que ens trobem en un temps 
d 'es tabilitat pastoral, per no parlar de recuperació o 
de restauració cristiana. 

Però aquesta pali que respire,n ilO ens pot fer obli· 
da r que els problemes q"e ens neg"itejaven no fa gai
re, més que ,ro pas resolts o afrontats han escat dei
xats de banda. La iniciació sacramental, per exemple, 
continua acaparant moltes forcts ;, per descomptat, 
continua essent feta durant la infància. La manca de 
capetIans no ha tingut cap resposta prou cohereut i 
global, ni pel camí d'una redistribució ben programada 
dels efectiu s encara disponibles, ni pel camí, ja més 
agosarat, d 'anar preparallt el relleu: la introdl/cció del 
diaconat anomenar permane'11 i dels ministeris laïcals 
no són resposta a aquell problema, que contiHua vigent. 
L'es tructuració de les comunitats parroquials tampoc 
no ha canviat: a desgrat de les assemblees parroquials 
i del cOl1sell pastoral, a desgrat de les crides a la par
ticipació i a la corresponsabilitat, els capellaHs (en 
aquest cas el rector) continua tenint una autoritat ab· 
soltaa, que pot avenir·se -i a vegades s'avé de bon 
gral, bé hem de recouèL'(er·ho- a compartir bOl'lho· 
miosament . Ja HO cal dir, al nivell superior, el que 
en podríem dir la correspol1sabilitat del poble de Déu 
en la vida de la diòcesi: els cOl1sells poden multiplicar
se -episcopal, presbiteral, pastoral-, però el bisbe 
diocesà conserva Iota l'autoritat. l , si pugem encara un 
graó, hem de reconèixer que la diòcesi no pot fer va
ler cap dret a l'hora de nome,1QT W1 nou pastor. 
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Els exemples podrien ml/ltiplicar·se. Podríem pas. 
sar al ca mp dels religiosos i al camp dels moviments, 
per exem ple. I hauríem de collstatar, igualment, que la 
i1l1 egració d'uns i altres a un projecte global d'Esglé
sia no es, encara, rma realitat aconseguida, ni de bon 
t ros. I podríem referir·nos al problema endèmic de 
les relacions ent re la fe i la cultura i hauríem de cons
tatar que 110 lot són floTs i violes. Com tampoc no Ior 

ho és en el camp de la presència dels cristians en la 
moderna societat secular i pluralis ta . 

No ells adorm iss im, doncs, en aquesta pau que sem

bla que Travessem. Les aigUes, en aparença tranquil
les a la sl/perfície, amaguen corrents profunds i tèrbols. 
Aprofitem, m és aviat, la nostra situació pacifica 

per no tenir por d'anar a fOlis, de repensar la pastoral . 
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QUESTIONS 

L'ARXIPRESTAT, LLOC ADEQUAT DE TROBADA 
ENTRE PARRÒQUIA I MOVIMENTS? 

JOSEP HORTET 

Per a respondre a la qüestió que m'ha plantejat QUADERNS 
DE PASTORAL em fa l'efecte que en primer lloc hem d'aclarir els 
termes tan estructurals de la pregunta i donar-los vida. La seva apa
rent claredat és enganyosa . Les paraules poden significa r idees i 
sentiments diferents en cada persona , i en alguns casos gairebé 
a ntagòn ics. Quan es diu Catalunya, per exemple, es pOL pensar en 
geografia, en peculiaritat regional, en cultureta o cultur a, en llen
gua, administració, nació, projec te històric . . . Quan es diu món 
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obrer, es pot pensar en un grup social familiar o estrany, a conser
var tal qual o a evitar per a un mateix; en la classe només dels 
assalariats del treball manual ; en la majoria del poble; en els qui 
no tenen el domini del poder, tenir i saber en la societat ; en un 
projecte històric de transformació social des dels pobres; en una 
massa amorfa o bé dotada de diversos nuclis i instruments actius 
q ue formen el moviment obrer. 

També en el nostre cas més modest, però força interessant de 
cara a la construcció de l'Església, a primera vista arxipreslal , 
parròquia, moviments apareixen com conceptes objectius, definits. 
Però aviat descobrim. dintre cada u de nosaltres i en els alt res. s ig
nificats afectius, experiències i valoracions complexes, diverses i 
fin s i to t contraposades. Quines satisfaccions o angoixes ens porten 
aquests mot s? Quines solidaritats, quins conflictes, quines accions 
desencadenen enmig de la comunitat cristiana, especialment entre 
e ls cris tians actius i participants, en tre els laics, preveres, religioses 
i religiosos? 

De tot , se'n diu arxiprestat, de tot, se'n diu parròquia, de tot , 
se'n diu moviment. La cerimònia de la confusió és immensa. A qui
na mena d'arxiprestats , parròquies, moviments ens hem de referir? 
Cap on s'ha d 'enfocar la nostra qüestió ? 

Un arxiprestat - en es perit i en veritat_ 

L'arxiprestat és una realitat espiritual abans de ser organitza
ció, comissions, agendes i terminologia funcional. tS una concreció 
impo rtant de l'alè comunitari que fa que l'Església sigui re·unió. 
Església. I que la diòcesi s igui veritable diòcesi, xarxa comun itària 
\I('rtcbn\da i ri ca de participació i fraternitat. l!s l'Esperit Sant que 
convoca l'assemblea, la reunió amb les altres comunitat s del vol
tan t, que convoca a la vida arxiprestal. L'arxiprestat és l'cclesiaJitat 
que es desplega en una manifestació tangible feta d'espai, temps , 
organització, minis teris, accions, com correspon a la nostra condi
ció humana. 

Per aquest carni va orientar el Consell pastoral diocesà de Bar
celona, el Consell del 1982 sorgit de l'Assemblea diocesana, la seva 
redefinició de l'arxiprestat. 

Sí, l'arxiprestat és la unitat bàsica de la pastoral dins una pirà. 
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mide de conjunt de la diòcesi. No és un organisme intermedi dins 
una piràmide adminis trativa (bisbat, zona, arxiprestat, parròquia, 
etc.). 

Un arxiprestat, centre de trobament eclesial 

L'arxiprestat ha d'aplegar tot el conjunt de les realitats ecle
sials act ives en el territori: les parròquies. els moviments, altres 
grups i comunitats de base, comunitats «religioses», entitats de ser· 
veí pastoral. L'arx iprestat és així el cen tre de trobament on es bus· 
ca l'aportació al conjunt i la complementació entre totes aquestes 
realitats d'Església . Amb un consell arxipres tal actiu, l'arx iprestat 
va buscant la unió de criteris, esforços i iniciatives de tots pel que 
fa a una evangelització, celebració dels agraments, catequesi, eco
nomia, assignació i coordinació de responsabilitats i serveis. L'àmbit 
territorial ha de coincidir amb un o més àmbits naturals de convi
vència : bards, pobles, comarques, subcomarques, ciutats. 

Per una Església missionera i corresponsable 

Però vers quines finalitats es conjunten les tasq ues de ¡'arxi· 
pres tat? Quins aspectes es mirarà de reformar, quins de limitar, 
quins d'intensificar en la vida ecles ial? Com també deia el Consell 
pastoral diocesà de Barcelona del 1982, ¡'arxiprestat pot ser un 
element clau de cara a un canvi qualitatiu de ¡'Església d iocesana, 
que la posi e n camí de la missió i de la corresponsabililat, en una 
vi sió de futur del paper de l'Església en el món actua l. 

Per mi a ixò s'ha de continuar (cnt en el solc del postconci1i Va
ticà lI, amb les actituds i Ics formes empreses ja fa anys entre nos
altres, amb les correccions i els enriqui ments de ¡'experiència i 
amb les apo rtacions de Ics noves gene racions joves. Les As semblees 
diocesanes o els esdeveniments semblants, celebrats aquests últims 
anys als bisbats de Catalunya, són una concreció d'aquest camí que 
demana, sempre amb creativi tat, una fidelitat que faciliti una dis
ciplina de conjunt, que faci possible la pastoral de cOl1junt. 

Per una Església popular-comunitària, una Església dels pobres 

L'arxiprestat ha d'esforçar-se a trobar formes senzilles i popu
lars de ser i d'actuar, ha d'arribar a la gent i adquirir popularitat. 
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Que e ls joves i els infants s'acostumin a se r d 'unes parròquies «ar4 

x iprestades)) , q ue e ls moviments també se sen tin 4I arxipres tats_, 
igualment les altres realita ts d'Església, que tot hom se senti que 
forma part de l'arxiprestat. 

Sols serà així s i a través d'actes i informacions es fomenta la 
comunicació, e l creixe ment mulu , el treball solidari i l'ajuda. Han 
de prevaler en l'andprestat models de relació fraterns i comunita
ris pel' sobre dels organitza tius i tècnics, dels fo rmals o untuosos 
en la forma de rel' reunions, actes, celebracions. 

En f'an: iprestat s'ha de fer lloc a l'expressió de l'experiència de 
Déu , s'ha d'afavorir la responsabi lització social i la pro moció cultu
ral. e l sentit com unitari i e l paper dels joves. 

I l'arxipresta t ha d'esdevenir obert a ¡'inte nt de ser Església 
dels pobres amb tota la r iquesa espiritual que això comporta i amb 
la vo lu ntat de tenir present en aquest sentit l'experiència de tantes 
comunita ts cris tianes, especialment del Tercer món . E sdevenir Es
glésia dels pobres no és una qüestió tercermundista , que no afecta 
la Cata lunya «ri ca i p lena» (?) del Mercat Comú, perquè mirant 
amb sentit his tòric la forma de ser de l'Església a Catalll nya, des 
de se mpre ha esta I, en conjunt i de forma greu, poc solidària amb 
e ls pobres: món rural, món obrer ... l també e n re lació a la cu ltu ra 
actua l no és adequadamen t l'Església dels pobres, perquè en gran 
part no acull aq uesta cultura des de la seva valoració i del diàleg, 
no orienta prou les seves actituds vers aquel1a _maduració» de re
lacions c ntre societat de mocrà tica i Església, que el Concili va 
planteja¡- com a tasca, s inó que es deixa portar per una m ena de 
complex de supcriOl-itat o d'inferioritat _compensat ». 

11 

Moviments per a la missió i la corresponsabilitat 

Com a moviments en tenc les agrupacions nascudes cn "Església, 
a fi que e ls laics s iguin corresponsables de l'evangelització en la so~ 
cietat, en els ambients de vida, i així també s iguin corresponsables 
en la mateixa marxa de ¡'Església amb les seves reflexions, expe
riències i accions. Per mitjà de la revisió de vida especialment, els 
laics viuen la responsabilitat de la transformació de la his tòria so
cial segons els valors del Regne de Déu «com llevat en la massa_o 
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J des d 'aquí se senten també responsables de la continuada con
versió de l'Església perquè sigui sagrament de la salvació de Crist: 
.Tant de bo que tot el poble de Déu fossin profetes. (Nm 11,29). 

El mateix naixement dels moviments buscava que hi hagués 
una forma eficaç i pràctica de rer l'Església, missionera i cor res· 
ponsable. J!s la raó de ser dels moviments. 

Valuosos serveis mutus 

Dintre d'un arxiprestat, centre de trobament eclesial per a una 
Església missionera i corresponsable , els moviments s'han de tro
bar com a casa seva. Hi ha ple acord en les finalitats . I poden pres
tat- valuosos serveis a parròquies. grups i comunitats de base, co
munitats religioses, serveis pastorals ... I igualment rebre'n de tots 
aquests. Junts poden complementar els punts de vi sta, la radicali· 
tat de viure l'evangeli, l'atenció a la realitat i a les persones. Carni· 
nar junts serà beneficiós per a tal cI conjunt , serà fer «arxipres
tal> de debò. 

Certament costa de trobar ci sistema de coHaboració, h i ha di fi 
cultats per entendre's i compartir la fe. Per la mateixa natura de la 
parròquia i e ls moviments, per exemple. hi ha d'haver tensions i 
certs con fli c tes. Però s i es tenen clars els objectius i es va fen t ca
mí, les relacions madu ren i s'arriba a experi mentar tota la valides:! 
de l'intercanvi entre palTòquies i moviments. Quan hi ha laics, re
ligio es i religiosos, preveres que a la vegada estan en la parròquia 
i en el moviment, pot quedar facilitada la relació. Però sempre cal 
també mantenir una tensió fecunda, una dialèctica obert a, per no 
aigualir els papers corresponents ni del moviment, ni de la par
ròquia. 

Els moviments han de trametre la seva experiènc ia m iss ionera 
de l'ambient i la seva reflex ió de fe, ex treta de les revisions de 
vida, a tot l'andprestat. J!s que l'altra gent de l'arxi prestat més 
aviat viuen les preocupacions de la feina parroquial o del propi ser
vei eclesial i els pot mancar l'esperit crític i social, poden quedar 
massa executius d'unes feines concretes. Però ets moviments no han 
d'anar a l'arxiprestat en pla de dirigir els altres o criticar com des 
de fora, sinó també a aprendre, a valorar els altres, a coHabora r en 
el treball que es vagi portant. En els altres descobriran iniciatives, 
accions que detec ten real itats de vida o formes de presència mis
sionera que poden enriquir o interpeHar la mateixa marxa regular 
dels moviments . Es reconciliaran amb certes formes de religiosi
ta t o d 'estils de vida que des de prop presenten un rostre més hu-

12 



mà i cristià, del que, a partir d'esquematismes . els moviment, po. 
den apreciar. 

Actualment, potser per ser ben pocs els militants de moviments , 
no hi ha prou interès ni prou constància dels moviments a compar
I ir la vida arxipres tal. No saben tampoc trobar Ja manera de pas
sar el seu mi ssa tge als attres, d'aportar de manera pedagògica i 
lestimonial la consciència evangelitzadora del moviment a l'ar· 
xiprestat. 

Per altra ban da, la gent de les parròquies tambè en general , és 
poc receptiva a l'aportació dels moviments. No s 'estableix un diàleg 
profund , hi ha com una por i un fal s respecte. Prefereixen mante
nir les distàncies, compten poc amb els moviments, i de vegades 
els jutgen des de fora i els exigeixen molt. 

També la parròquia és lloc adequat de presència dels moviments 

Que l'arxiprestat sigui lloc de trobament entre les diverses rea· 
litats eclesials, no treu pas que també es «trobin » la parroquia i 
els moviments directament . L'arxiprestat és e l lloc típic de troba· 
ment en el sentit que com a unitat bàsica de la pas toral de conjunt 
és on se cerca conj untament la forma d'esdevenir Església missio· 
nera i corresponsable en l'àmbit axiprestal. Però, difícilment serà 
satisfacto ri i cons tructiu el trobament en l'arxiprestat, si, en la nor
malitat de la vida de cada dia, no hi ha relació entre la parròquia 
i els militants o grups dels moviments. Els militan ts dels moviments 
d'una o altra manera han de sentir·se afectivament membres d'al
guna parròquia, o n celebren també la fe, on són valorat s i a lguns 
exerceixen alguna activitat o coHaboració. :E:: s aques ta relació vital 
que crearà l'ambient propici amb vista al trobament arxiprestal. 

Els moviments, encara? 

Hi ha una qüestió que per si sola voldria un tractament llarg i 
sincer, però que no vull deixar d'esmenlar abans d'acabar. 

Del tema dels moviments, se'n continua parlant com d'un tema 
oficial de la nos tra antiga pastoral catalano·francesa, però en e l 
fons DO és cap objectiu pastoral real ara? Els laics de consells pas· 
torals , els diaques, els preveres, antics consiliaris o no, els bisbes , 
quin valor present i futur concedeixen als nostres moviments? J:.s 
que els moviments no saben obrir-se a la realitat de la societat i de 
l'Església actual?; és que tenen a lgun defecte gros que fa molt difí-
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cil la seva nova fecunditat? Potser és una barreja de tot s aquests 
aspectes? 

Per què no hi ha més gent decidida a trobar el desllorigador 
d 'aquesta situació, a treballar-hi? 

El cert és que no voldria ser fariseu i, en tractar el tema, ho he 
fet com un tema al qual dono interès pràctic actual i futur. Desitja
ria que molta més gent cristiana estés en els moviments, n'hi ha 
massa poca entre nosaltres! Part icipo, amb joia, a ACO i JOBAC 
com a moviments reals, i comparteixo la realitat d'arxiprestats i 
parròquies on hi ha gent i actuacions a l'estil dels moviment s_ 
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EL TOPIC DE LA PARROQUIA 
COM A COMUNITAT DE COMUNITATS 

SALVADOR BARDULET 

Si he de ser since r , m 'ha costat moll de començar aquest a rti· 
cic . El tcma que, amb aques t número, s'ha proposat de tractar la 
revista QUA DERNS fa temps que és damunt la taula. I de desbu
llat, demana! Hi ha tan ts caps a ll igar que hom no sap per quin 
començar en bé de seguir el fil d'una manera mínimament ordena
da. Davan t aques t tema , a més, hi ha postures preses. La qual cosa 
em sembla immensament positiu perquè no és amb aiguali ments 
com s'arriba a fons en Ics qües tions. Ja s'endevi na, doncs, que opto 
per una postura raonablement presa i a punt sempre per oferi r 
i intercanviar aquests raonaments. 

«No s ' ha tracta t de la re lació parròquies-moviments». Aques ta 
cons tatació va fer-se després d'un llarg debat a la reunió de Vica
ris Episcopals de Catalunya i de les Illes (març de 1985) en la qual 
van participa r a lguns delega ts diocesans de pas toral de joventut. 
¿No se'n va trac tar per una raó casual o perquè és u na qüestió en 
la qual es prefereix dc no aprofund ir? De fe t hi ha un a m.andra a 
endinsar-s'hi. Po lser ci record d 'an teriors enfrontamen ts mena a 
"acord tàcitament accepta t per ambdós camps d'ignorar-se o, a tot 
cs tirar, de respec ta r-sc. Pe rquè en el cas en què algun ponent hagi 
de tractar la q üest ió e n públic s'evi ta un to estrident i s'arranja 
amb uns quants bons consells: que la parròquia s'obri a la dimen
s ió missionera i no es quedi només en e l servei cultual; que els mo
viments tinguin en compte el camp celebratiu de la fe; que les co
munitats no parroquials mirin de no tancar-se i d'evitar el perill de 
converti r-se en una secta. Serà en tre passad issos i en l'àmbit de 
converses més familiars on sorgiran els exabruptcs que no fan sinó 
mostrar q ue e l pati no es troba tan temperat ni harmonitzat com a 
s imple vis ta semblaria: «la parròquia no és comunitat ni ho pot 
se r _; «els moviments, amb dues eucaristies a l'a ny i \lna pasqua 
jove, ja fan el fet »; «Ics comunita ts de basc no són a ltra cosa que 
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un grup de selectes que passa de qualsevol plantejament pastoral 
més ample». 

Entre la suavitat en segons quins moments i l'estridència en se
gons quins altres, anem treballant i anem tirant. Terreny abonat 
perquè vagin voleiant, a l'hora d'apuntar grans solucions, els tò
pics que és per on he volgut començar. Perquè per a mi no passa 
de ser un tòpic voler centrar la solució de la parròquia territorial 
a les ciuta ts o viles grans dient que ha d'arribar a ser una comuni
tat de comunitats. O que d'aquesta manera guari rà de les seves 
deficiències, dels sells tics o de les seves fallades. I prenc el mot 
tòpic en dues de les seves possibles accepcions: com a expressió 
trivial emprada sistemàticament en el mateix sentit i com a remei 
que hom aplica de manera externa i superficial damunt del mal, 
la pomada o e l, en altre temps famós, ungüent de les serps que si 
no fa bé tampoc no fa cap mal. L'inventor de l'expressió podia que· 
dar descansat perquè li va sortir rodona i els receptors, àvids de 
fugir de l'atzucac, van poder acollir·la amb entusiasme. Aquí ha 
quedat voleiant. Sense saber massa com s'havia de posar en pràcti· 
ca tan bella teoria. 

On i quan neix l'expressió «ParriM¡uia , comunitat de co munitats .. 

Per a una deguda qualificació i, segons el meu pensar, relativit· 
zació, d'aquesta expressió és bo de veure'n el seu naixement i de 
polsar.ne les circumstàncies que l'envolten. 

L'expressió, no tant pel que fa a les paraules tan ben arrodoni
des, però sí pel que fa al conti ngut que vol expressar, sorgeix al 
CoHoqui Europeu de Parròq uies, concretament als coHoquis cele
brats a Torí, l'any 1969, i a Strasbourg, l'any 1971. És el temps 
d'una aferrissada con testació a la institució parroquial (M. Gamo 
publica a Madrid : . La parroquia, comunidad imposible., 1970) . 
Contestació que entra per la porta ampla a les maleixes sessions 
del CoHoqui Europeu dirigit per rectors de parròquia i amb parti· 
cipació majoritària de persones que treballen en parròquies. Només 
donant una ullada a les Actes del CoHoqui d'Strasbourg es nota 
aquest nerviosisme i aquest desconcert. F. Can nan (fundador del 
CoHoqui, mort l'any 1984), aleshores president del Cofloqui, encela 
la seva apol·taci6 fen t referència a un periodista que irònicament 
li demana si és que s'han reunit allà per defensar una estructura 
ja caduca j a extingir .• Vós voleu dir - li he respost- que ens tro
bem participant en un congrés d'Antics Combatents?» 

AI costat d 'aquesta contestació entre dos focs hi ha la prolifera· 
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ció de les comunitats cristianes de basc, els, en aquell moment ano· 
menats, grups espontanis de cris tians, grups informals, grups 
«salvatges» ... Una alternativa que és p resentada amb força i que 
és assumida pel CoHoqui amb seriositat i fin s i tot amb serenor. 
Com a c ura d'urgència s'albiren unes pis tes per a sorti r del pas i 
que apunten a la bona relació e nt re la parròquia i Ics peti tes comu
nitats : la parròquia ha de constituir un bon consell p as to ral en e l 
qua l totes Ics comunitats de base tinguin la poss ib ilitat d'cxpressar
se en un clima d'autèntica corresponsabilitat; o la parròquia com 
a lloc de convergència o de retroba ment , principalment litúrgic, de 
diferents comunitats de base (A. Brien); la parròq uia ha d'esd eve
nir un centre animador de comunitats, una supe r·parròquia (F. 
Connan) . 

No més enllà d'un record 

A quinze a nys vista hom cons ta ta que a llà va quedar aquesta 
so lució sense massa poss ibilitats d'obrir-se ca mí. E l mat eLx CoHo
qui Europeu de Pa rròquies que ha continuat trobant-sc cada dos 
anys ha a nat es tudi ant i aprofundint diferents temàtiques fent-Ics 
incid ir sempre e n la pa rròquia neta i pelada, com un nucli comu
nitari que ha d'anar ava nçant per a ser fide l a la seva mi ssió. A tot 
estirar, a l'hora de l'intercanvi , es faran grups difere nt s que res
pondran a parròquies urbanes i a parròquies rurals o de viles. Nin· 
gú no es recorda q ue cal partir de la parròquia com a comuni tat de 
comunitats . 

No podia ser d'altra manera. Perquè voler encarrilar la solució 
de Ja parròq uia urbana pe r aquest ca ntó és senzi ll amen t negar que 
la parròq u ia pugui ser u na comunitat. T és voler convertir-la -per 
principi- en una espèci e de central admini s trativa o en un con· 
junt arq uitectòn ic d'usos múltipl es. t S l'i nvent precipitat del ca
nonge Con nan amb el mol supe r·pa rròquia q ue e ll ma teix recone· 
gué que no havia esta t una troballa m assa feliç i que molts li van 
contes tar. Ja sé que més d 'un em dirà que la parròquia u rban<l, de 
fet, és una central administrativa. No ho nego, però n o necessària
mcnt ha de ser així. Només a la diòces i pot ser aplicada l'express ió 
comunitat de comunitats o, qui sap s i també, a una zona pastora l o 
a un arxipresta t , ja que aquestes ins tà ncies, e n disposa r d'uns orga
nismes adients, poden ser punt de convergència, de di scussió, de 
confrontació, d'enriquiment de to ts els nuc1is comuni taris ex is tents, 
parroquials i no parroquials. 
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Una altra expressió ambigua: els centres de culte 

A vegades s'ha aportat també com a solució urbana erigir cen· 
tres de culle en diferents indrets . Jo no entenc un centre de culte 
sense un mínim de vida comunitària que vagi més ençà i més cnllà 
de l'estona que duri el culte. Això és estabilitzar, e ternitzar i donar 
per bona una s ituació que considerem a nòmala i sense sentit. J a 
ho sabem que hi ha parròquies que, de fe t, només són cent res de 
cul te. Sempre, però, és possible d'oferir i de trobar mitjans per a 
redreçar el camí. Qualificar solemnemen t un lloc com a centre de 
culte és condemnar·lo a ser una estació de servei, la qua l cosa 
temps ha que blasmem . 

Dos principis bàsics 

No quedaria satisfet si no fes una aportació en positiu a ta la la 
problemàtica que ens ocupa . En bé , però, d'una millor comprensió 
em sembla important deixar constància de dos principis que ca nsi· 
dero importants: 

Primer: No hi ha vida cristiana sense comunitat. 
Segon : Tot crist ià té dre t a escolli r la comunitat on viure la 

seva fe , 
Encara, abans de continuar e ndavant, crec necessari d'aclarir 

què entenc per com unitat cris tia na: u n grup de creie nts en Jesucrist 
que compar' te ix, viu, raona i celebra la seva fe; que alhora disposa 
dels mitjans necessaris per a anunciar a d'altres el missatge en què 
creu i pe r a iniciar· los-hi , com també a la vida comunitària que 
aquesta fe comporta. 

Vers una realitat comunitària plural 

Seguint amb fide lita t el p rincipi exposat anterio rmen t fóra. bo 
d'aconseguir que les comunitats cris tianes no parroquials tingues-
s in plena vigència de dret i de fet dins l'àmbit eclesial. Aquest t ipus 
de comunitats es troben ara més estabilitzades, un cop passat el 
primer entusiasme i la primera eufòria , J::s clar que per aconseguir 
un reconeixement o, s i més no, per a poder ser públicament localit
zables haurien de confcl; r-se --em sembla que no és demanar mas
sa- un mínim d'es tatut, en el qual s'autodefinissin i donessin raó 
del perquè i del com de la seva existència i el seu funcionament. 
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Perquè m'adono que, de fet, e l naixement d'aquestes comunitats 
respon a motivacions molt variades: unes sorgeixen d'un lideratge 
personal , altres, per respondre a unes caracte rís tiques ambiental s, 
altres, com a contestació djrecta a la plataforma comunit à ria impe
rant, és a dir, a la parròquia ... Sigui quin sigui el motiu del naixe· 
ment d 'una comunitat no parroquial , caldria tenir-ne la fe de vida 
per a saber, com o mínim, el seu inici O la seva extinció. 

La parròquia , una altra comunitat 

La parròquia, doncs, quedaria així arrenglerada com una comuni
tat més. I no precisament en el sentit que hagi de quedar a me rcè 
del s seus tics i de les seves inèrcies. Pa rtint del principi contrari al 
que va córrer pels anys 60 i 70, és a dir, la parròquia, comunitat 
poss ible, podrà anar-se inter rogant quant a mè todes, estils i omis
s ions. Com les a lt res comunitats. La qual cosa, pel que fa rcferèn· 
cia a la pa rròquia , és poss ible. Perquè les pan-òquies , a lmenys una 
part , tampoc no ha n dormit a Ja palla . I no vull a llargar·me en 
aques ta poss ibi litat perquè ja ho tinc dit i escri t , sigu i en articles 
a QUADERNS, s igui en cursets i xerrades a través del Departament 
de Ca teq ues i d'adults del S.LC. l no a partir de teories si nó a part ir 
de rea litats q ue preveres i laics hem viscut. Em limito només a 
apun ta ,- que aques ta comunitat possible s 'asso leix trobant l'espai 
int e rmedi ent re el crist ià indi vidual i la trobada celebrat iva del diu· 
me nge: un e n treteixi t de grups on el cris t ià pugu i, en cercle redu.il , 
compartir i revisar la seva fe o reiniciar-s'h i si n'ha es tat allunyat. 
Un espa i reduït per es timar-se de prop (el grup) i un espai més 
a mple per es timar-se de lluny però amb capacita t pe r compart ir 
també una ma teixa fe i uns mate ixos objectius (la celebració del 
d iumenge). l a le rta , que això no és la comun it a t de comun ita ts. Un 
grup on només hi ha adults , o on només hi ha joves, o on només 
hi ha in fa nts, no és una comunitat c ri s tia na . 

Quan , en canvi , es vol convertir la parròquia en un lloc, i e n 
molt s casos lloc material, de confluència d'una comunit at que 
s'abs té de participar a la catequesi perquè s 'hi segu eix una línia 
que no li és plaent; d 'una altra comunitat que ha arribat a la con· 
elus ió que el r it me se tmana l de l'eucaristia és exagera t i. conseqüent 
amb a ixò, s 'abs tindrà de coHaborar en una revitali tzació de les mis· 
ses del diumenge; d 'una altra comunitat que no vol saber res de 
l'acollimen t dels margina ls; d 'una altra comunitat que ha dec idit 
de fer la seva vetlla pasqual a part perquè no veu Dossible d 'ajun
tar-se a l'assemblea més ampla ... Si la parròquia s'ha de convertir 
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en això, m'apunto al titol del llibre esmentat més amunt : la parrò
quia, comunitat impossible. ~s a dir: la parròquia, comunita t de 
com unitats és inviable. 

Una paraula final sobre els moviments 

Actualment, el bloc més fon de moviments és el dels juvenils . I 
n 'hi ha de lot s colors i mides . Aquesta proliferació, pel que sembla, 
preocupa alguns coHectius de responsables de la pastoral juvenil. 
Al gú parla fins i to t de si no s'ha sobrepassat ja el conti ngent de 
moviments j uvenils que pot absorbir l'Església del noslre país. Al
tres apunten la necessitat d'una polftica de discerniment. No pre
lene ficar-me en aquesta qüestió. El fe t és que de tots els movi
ments existents, uns segueixen més de prop la dinàm ica parroquial , 
altres en queden més allunyats, d'acord amb els estils i mètodes de 
cadascun . No hi ha res a dir. Un hom pensa sovint , això no obstant, 
que els moviments que van creant un tipus de cristià difícilment 
assumible per Ja comunitat parroquial s'haurien de plantejar la 
creació de comunitats capaces d'integrar aquests cristians. Si no, 
forçosament ha de venir la dispersió. Ja n'hi ha experiències ben 
reeenls. Adults, al cap i a la fi, que no tenen altre remei que afegir
se al carro dels cristians solitaris. 
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ENTRE EL MOVIMENT 
I LA COMUNITAT 

JOSEP M. TOTOSAUS 

Aquest article voldria abordar una qüestió que no he vist massa 
tractada directament. Parteix de la realitat d'un Moviment i s 'ado
na que, per la mateixa dinàmica de les coses, incorpora elements 
propis d'una «comunitat cristiana»; és a dir, que tendeix a fer-se 
g lobalitzador. l!s un procés , aquest, que em sembla que viuen més 
o menys tots els moviments. Que, en certa manera, és admès -mi· 
llor di re m tolcrat- en els moviments o les organitzacions de joves, 
atès que la joventut és una etapa transitòria de la vida. Però que 
no acaba de ser afrontat francament i, doncs , que no acaba de te
nir carta de naturalesa en l'Església. Per bé que, en la situació 
ac tual , i sobretot en medi urbà, em sembla inevitable. 

NalUl'almenl, l'article és escrit des d'una experiència concreta . 
Però no voldria quedar-se en un nivell simplement descriptiu. As
pira a presentar uns e lements de reflexió amb vista a escatir per 
què les coses són com són; és a dir, per què es produe ix aques t pro
cés que sembla conduir els diversos moviments especialitzats i al4 

tres agrupacions de creients a esdeven ir, tendencia l ment, comuni
tats cristianes. 

Punt de partença: els moviments en la pastoral 

El principi del qual hem parlit sempre i que, de tan sabut i 
repet it, ja fa so de cosa tòpica, és que el cristià se sosté sobre 
tres peus: la dimensió reflexiva (la fe dialoga amb la inteHigèn
cia); la dimensió celebrativa, a la qual podem associar la pregrà
ria, i que se centra fonamentalment cn l'eucaristia; i la vida cris
tiana pròpiament dita, és a dir, la totalitat de les vint-i-quatre 
hores del dia, que abasta de les dimensions més personals a les 
més coHectives o estructurals, tot afrontat cristianament, en cohe-
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rència amb la fe que creiem i que celebrem i convertit , així , en 
. les obres de la fe •. 

L'acció pastoral ha d'a tendre aquests tres camps. Quant a e lls, 
els moviments es fixen d'una manera particular en el tercer i n'ac· 
centuen el que en diem «presència activa i transfonnadora» en 
el medi, perquè els moviments evangelitzadors o especialitzats 
han pensa t sempre en uns cristians ben presents en el seu medi 
de vida: que no es limiten a trobar-s'hi arrelats, sinó que el miren 
i l'examinen (veure) , amb vista a conèixer-lo i discernir-ne els ele
ments, les forces, les actituds, les estructures que el con formen 
i que conflueixen, especialment per referència a l'Evangeli (jutjar, 
judici cri st ià). i hi prenen cart es amb vis ta a millorar-lo (actuar) . 
Són e ls tres temps típics de la Revisió de Vida, que no és només 
un mètode o instrument , s inó tot un estil que conforma a fons la 
personaJitat del cristià. 

MIlItants, grups, Movime nt 

Els mov iments s'han edificat sempre sobre els «militants». Ja 
s¿ que aques ta pa raula, un temps indiscutible , ara és fo rtament 
qüestionada , i amb raó, segurament. Però no és aquí el lloc de 
substitui r- la per una altra. El cas és, doncs , que els moviments 
treballen en la con formació d'uns cristians activament presents 
en el seu med i (dimensió educativa , pròpia sobretot dels mov i
ments de joves) i que són aquests cristians els qui conflueixen en 
els moviments per a posar en comú i revisa r la seva presència i 
la seva acció (en els moviments adults la dimensió educa tiva ten· 
deix a fondre's O a confondre's amb el trobament cre ient , la posa
da en comú i la revisió de vida). 

El s moviments sempre han treballat en petits grups, els quals 
cn són com les cèHules de base, que han centra t e l seu treball en 
el binomi fe-vida i la seva mútua interpcHació; per això les seves 
trobades són de «revisió de vida . i s'orienten a la conformació de 
personalitats cris tianes de l'es til que acabo de dir. 

Naturalment , les reunions del grup assumeixen també elements 
de pregària-celebració i de reflexi6-aprofundiment de la fe. Però 
aquestes dues dimensions no són treballades directament per e lles 
mateixes, s inó en funció del diàleg fe-vida, que constitueix l'eix 
del grup: a l se rvei, doncs, de la lec tura creient de la reali ta t i del 
seu judic i cristià; la qual cosa no està renyida, ben al contrari, 
amb fer parades de reflexió i est udi , en un moment determinat. o 
amb dedi ca r una sortida a una revi s ió més directament «espirit ual» 
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(dic la parauleta per a entendre'ns) que desemboqui en la celebra· 
ció i la pregària . 

Si de ¡'equip o grup passem :lt M o\'iment , val el mateix es
quema. El Moviment se centra en el diàleg fe·vida i la seva múlua 
interpeHació. Ara parlem d'. evangelització del medi. i de «testi
moni coHectiu lt, locucions que expressen a nivell coHectiu la inter
pcHació que la fe adreça a la vida i la irrenunciable vocació mis· 
sionera del Moviment , presència cris tiana en el propi medi. Però 
aques ts mateixos conceptes es giren en sentit contrari , perquè la 
vida interpeHa, també, la fe, i el Movimen t es concep a si mateix 
com a presència interpeHadora del medi al s i de la comunitat 
creien t, de l'Església. Som sempre en el testimoni fe-vida, que cons
titueix l'eix de ls moviments. 

Pe l que fa a la reflex ió sobre la fe i a la celebrac ió va l també el 
que ja he d it abans a propòsi t dels grups de base. Na turalment 
que a Ics t robades del Moviment hi té un I\oc la celebració, un lloc 
important. I que el Moviment aprofunddx sobre tal o tal altre 
aspecte de la fe. Però es trac ta d'una reflexió especialitzada i d 'unes 
ce lebracions esporàdiques. Perquè, per definició, e ls moviments 
no s 'havien plantejat com a comunitats cristianes englobant s , com 
a es t ris pastorals (passeu·me la pa raula) globalitzadors. Sinó que 
donaven per suposat que els «militants » anaven a missa e ls diu
menges i que, així . se submergien setmanalment en un ambient 
cic pregària , de celebració i de reflexió cri s tiana. Amb més raó per· 
què, fa només vint-i-cinc anys, les celebracions litúrgiques eren 
absolutamen t intocab les i perquè, a més. hom sabia, sense cap 
mena de dubtes. quins eren e ls deures del «bon cristià». 

Algunes tensions .històriques» 

Els termes en què he anat parlant fins aquí em sembla que no 
són pura teoria, s inó que responen (és a dir. responien) bastant a 
la rea litat. Ca l tenir en compte, però, que les relacions parròqu ia
movi ments sempre havien comportat algunes tensions j que els 
rectors es queixaven que els moviments els treien els joves de 
la parròquia . No és cap secre t per a ningú que les parròquies 
han tendit a concebre's elles mateixes com a to talitzan ts i que e ls 
moviments que, per definició, projecten els «militants» en el medi , 
venien a «distreure» i a «esgarriar» el ramat dels bons parroquians. 
Des de l'òpt ica del rector clàssic, naturalment. 

Un altre element a considerar en aquesta mateixa perspectiva, 
és el paper dels religiosos. Aquests han anat creant-se la seva prò-
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pia «clientela» (preneu ]a paraula sense connotacions pejoratives), 
a la qual oferien, també, els serveis litúrgics dominicals en les 
seves esglésies. Tampoc no és cap secret per a ningú que les reia· 
cians parròquia-religiosos no anaven fines del tot. Per allò que 
acabo de dir: el rector tendeix a concebre la parròquia com un 
absolut, com si la diòcesi es dividJs en parròquies. Hi ajudava que 
la parròqttia tenia uns drets indiscutits a l'hora del baptisme i del 
matrimoni, sobretot; i també, en bona part, a l'hora de la primera 
comunió i de les exèquies . Però, a la pràctica, els religiosos oferien 
uns serveis globals, per bé que les parròquies continuessin man· 
tenint alguns «drets » intransferibles. 

Aquesta aHusió als religiosos és sign ificativa. Perquè el seu gran 
paper l'han jugat (i continuem jugant-lo) en la ciutat; i més impor
tant com més gran és aquesta. I representen com unes ofertes di· 
feren ciades, especialitzades, que comporten unes possibiJitats de 
tria d'uns detenninats estil s de vida cristiana. 

No és estrany que la dialèctica parròquia-moviments també la 
coneguessin els religiosos. Aquests, en efecte, sempre han tendit o 
bé a fer·se els seus propis moviments o a aclimatar-se els movi
ments generals . Cosa que trae ix, d'una manera o altra , la por a 
perdre la pròpia clientela. 

En resum, i pel que fa als moviments, voldria acabar aquesta 
part de la meva reflexió dient que en una s ituació pastoral i ecle
s ial estable com la d'abans del Concili (per assenyalar un punt de 
referència) no tot eren flors i violes i ja es no tava que parròquia 
(o religiosos) i moviments apuntaven en direccions oposades que 
no era tan senzill d'harmonitzar. 

La situació actual 

Fins ara he parlat en termes de plantejament general i refc
rint-me a experiències conegudes, però que van atlunyant-se amb 
els anys. Perquè el temps passa molt de pressa i l'Església ha ex
perimentat canvis considerables. 

Avui, s ituats en l'àmbit d'un Moviment, al començar per pre
guntar-se de manera realista quines són les referències cristianes i 
eclesials de ls seus membres. En l'actual situació de mobilitat, de 
pèrdua de força dels vincles territorials, d 'establiment de xarxes 
complexes de relacions i de comun icació, són ben nombrosos, so· 
bretat en medis urbans, els crist ians relativament joves que no 
tenen arrelament comun itari territorial. Potser no n'han tingut 
mai, perquè procedeixen de mov iments o agrupaments de jovcs . 
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Potser n'havien tingut , però s'h a anat diluint amb el pas dels anys, 
i les sortides del s caps de setmana , o bé s'ha trencat a causa d'un 
trasllat per motius de fe ina, o a l'hora d ' instaHar pis i casar·se. O 
qui sap si hi ha hagut dis tanciaments pe rsonals o ideològics de la 
comunitat d'origen. El fet és que, sobreto t e n medi s pro fessionals 
i tècni cs d'ambients urba ns, hi ha molts crist ians per a ls qua ls c i 
grup i e l Moviment o l'agrupació a la qual pertanyen constitueix , 
rca lís ti camenl. , 'ún ic àmbit d'Església . 

la conseqüència és òbvia : en aquests casos, més enll à de Qual
sevol delimitació teòrica sobre quina hauri a d 'ésser específica
ment la tasca d'un Movimen t, és norma l que aq uest te ndeixi a ser 
també un à mbit de pregària i celebració , i d'aprofundiment i rc
fo rmu lac ió de la fe . Dit amb a ltres paraules: les d imens io ns d e 
ref lexió i celebració han de se r assumides i cons iderades per c ll es 
mateixes (i no només de ma ne ra més o menys esporàdica i cir
cum stanc ia l). T així, per bé que l'e ix vertebrador de la trobada de 
grup i del Moviment com a tat continuï essent el diàleg de dobl e 
ci rculació fe-v ida, tal com he exposat al principi , el Moviment " a 
esdeve nint , per la mate ixa d inàmica dels fets , el lloc on els seus 
membres viuen la fe; és a dir , la seva comunitat c ris tiana. 

Em penso q ue és lícit preguntar-se s i aquest procés no l'han 
fet , avui , la ma joria dels moviments , almenys en una certa mesura . 
r em pe nso que és normal, bo i realista que l'hagi n fet. 

Noves situacions, noves necessitats 

Podria, ta l vegada, a rgüir-se que ca l e mpènyer els membres 
dels mov imen ts ca p a les pròpies comunita ts parroquials; q ue l'i 
deal és una doble pertine nça: la territo ri a l (més global i d iversa, 
amb vells i c r iatures) i la fun ciona l o espec ialitzada (més homogè
nia) ; que la comu nitat especialitzada represen ta un empobriment 
i que, p ròpiament pa rla nt , no és un a «comunitat ». Però em sem
bla que totes aquestes cons ide racions, que poden ser bones per 
a fer teoria, no són realistes. l ja em direu quina és la s ituació 
de les comunita ts territorials en bona part de la ciutat de Barce
lona . l em direu també quina respos ta ofereixen a l'actual mobi
lita t de ls caps de setmana. 

Aq uest plan tejament compo rta problemes, d'acord . Em pre
gu nto, però, s i el primer de tots no el produeix la mateixa estruc
tura eclesiàs tica, que continua partint de la base de la territoria li
tat a l'hora de pensar-se e ll a mateixa i de pensa r en els dispositius 
pas tora ls i la dedicació d 'efectius. Quan ens trobem en una socie-
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tat enormement mòbil i diferenciada que s'agrupa normalment per 
uns criteris i unes afinitats que salten per damunt dels encasellats 
que delimiten els carrers. 

Parlo sobretot per a la ciutat. Sé que en el món rural, a les viles 
i àdhuc a les ciutats petites les coses no es plantegen de la ma
teixa manera. Tampoc no s'hi plantegen en molts barris ciutadans 
perifèrics. Però, així i tot, el creixement del món dels professio
nals i tècnics, la mobilitat dels llocs de treball i la facilitat de les 
comunicacions fan que -en menor mesura, certament- el que 
és vàlid a la ciutat també ho sigui per a determinats grups hu
mans de viles i pobles . Uns sectors, d'altra banda, que es troben 
en ple desenrotllament. 

Unes paraules per concloure 

Aquest article acaba, en certa manera, postulant canvis en el 
plantejament del dispositiu pastoral. L'estructura parroquial, de 
base territorial, és bona. Però no és bo que sembli l'única cosa in
commovible en l'Església a l'hora de l'atenció pastoral: podran en
sorrar-se els moviments o quedar privats de consiliaris sense que 
passi res; però les parròquies no es podran quedar sense rector en
carregat, encara que només tinguin cinc habitants! En un temps 
en què tota la societat experimenta una gran fluïdesa és hora de 
tenir imaginació i coratge per a donar respostes pastorals a situa
cions diverses i complexes i de fer-les confluir. Perquè la diversi
ficació i l'adaptació no han de ser s inònims de dispersió. Es tracta, 
al capdavall, de congregar els cristians de la manera més pròxima 
i adaptada. I, alhora, d'anar vertebrant aquests diversos gmps 
comunitats en la gran comunitat dels creients, l'Església. 
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PARRÒQUIES 
I COMUNITATS NO PARROQUIALS 

JOSEP M. GRAN~ 

Aquestes ratlles són fruit del que he pensat a partir de la peti ta 
experiència de vicari de parròquia d'una ciutat en què hi ha alguna 
comunitat i a lgun grup no parroquials. No sóc, doncs, cap «especia
li sta» en aq uesta qüestió. D'aquÍ ve que aquest escrit no tingui altra 
pretensió que posar la meva reflexió, limitadíssima en l'espai i en 
ci temps, a l'abast d'altres que es trobin en situacions semblants, 
per tal que tots plegats puguem trobar camins de diàleg i de co
munió. 

Per què parlem de les comunitats cristianes no parroquials 

Suposo que deu ser perquè, només pel fet d'exis tir, creen 
p roble ma a un a estructura d'Església basada en la terri toriali tat, 
concreta ment en la divisió parroquial. No parlo de problema en 
sentit negatiu. Simplemen t em sembla que hem de tenir molt en 
compte aquest fet a l'hora d'enfrontar-nos amb els possibles 
prob lemes . 

També e n devem parlar pe rquè, de fe t , sorgeixen conflictes entre 
aquestes comuni ta ts o grups no parroquials i les parròquies. Ara 
bé, els únics conflictes que jo he vist - i alguns viscut- han estat 
per la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana: alguns 
baptismes i, sobretot, la primera comunió. També és una dada a te
nir en compte: que els únics confli ctes siguin perquè un sagram ent 
se celebra fora de la parròquia, quan ro h a tants aspectes de la vida 
ec1esial que no funcionen , em sembla molt significatiu. 

I finalment en pa rlem perquè creiem que hi deu h aver ca
mins de su peració dels conflic tes i, e ncara més, perquè creiem q ue 
tots plegats -comunitats, grups, parròquies- hem de r evisar la 
nostra actuació a fi que l'Església sigui cada cop més allò que ha 
d'ésser. 
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El diàleg, cami cap a la comunió 

~s un tòpic, ja ho sé. Però no veig cap altre camí, si de debò vo
lem que la coHaboració entre comunitats i grups no parroquials i 
parròquies en resulti un enriquiment per a l'Església i, per tant, un 
bé per a les persones del nostre ent orn. 

Diàleg que vol dir, em sembla, coses tan sabudes com escoltar
se sense prejudicis per tal de descobrir en l'altre tots els valors que 
té. Diàleg que vol dir parlar amb tota claredat i si ncerit at , tot bus· 
ca nt els motius reals que em moucn a defensar la meva posició. Oià· 
leg que vol dir es tar d isposa t a baixar del ruc. 

Si és possible, em sembla que és molt important iniciar el d ià leg 
abans de produir·se un conflicte o un cop hagi passat. ~s més pro
bable que hi hagi la serenor imprescind ible. que difícilment s'acon
segueix quan hom es troba de ple en la discusi6 d'un problema 
pun tual. 

T també hem de recordar que no arribarem mai enlloc si sempre 
esperem que sigui l'alt re qui enceti el diàleg. 

Algunes coses a tenir en compte 
... per part de tots 

Tant uns com alt res ens hem de preguntar si e l que de debò 
ens interessa és que l'Esglés ia sigu i cont inuadora de la miss ió de 
Jesús, l'Ungit per a portar la Bona Nova als pobres, per a anunciar 
la llibertat als captius i la vista als cecs, per a posar en lliberta t els 
oprimi ts, per a proclamar l'any de gràcia del Senyor, o bé si el 
que fem és intentar realitzar, s igui com s igui, els nos tres gustos. 

Això vol d ir que l'impo rtant és que tots estiguem units al cep i 
no pas la forma de les sa rments. Tant és que una sarment estigui 
cargolada cap amunt i una altra cap avall : l'únic que compta és que 
la vida arribi a totes del mateix cep. 0, dit amb una altra imatge, 
que cap membre del cos no es consideri superior als altres, sinó 
que tots ens adonem de la complementarieta t i de la necessitat 
que tenim els uns dels altres . 

... per part, sobretot, de les parròquies 

Tenir molt en compte les motivacions que han portat aquestes 
comunitats o grups a prescindir i al1unyar·se de l'estructura parro
quial. Sovint hi ha hagut, a l'origen, molta incomprensió i tanca· 
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ment de portes per part de la parròq uia. Cal pregunta r-se pe r què 
cris tians amb ganes d'aprofundir en la fe han anat a buscar fora 
de la parròquia : potser la parròquia no els oferia res ... 

No partir mai d 'una posició de superioritat, fruit del convenci· 
ment que la parròquia és l'únic «lIoc» on viure i celebra r la fe i 
que, per tant, són ells els que s'han d'«integrar». 

Demanar-se sempre què volem salvar: la institució o la persona? 
E ntre c ris tians no hauria de passa r ma i més que c rucifi q uéssim 
persones pe r sa lvar institucions. 

Mirar d 'avançar·se a demanar el diàleg, precisament perquè de 
vegades hem es tat els primers de negar-nos-hi. 

A l'hora de programa r objectius , tenir en compte l'exis tència 
d 'aques tes comunita ts i grups, per ta l de poder·los ofe rir la par· 
t icipac ió en camps d'acció co nc re ts . 

... per part, sobretot, de comunitats i grups no parroquials 

Que apro fund e ixin de debò e n la fe. E l que sap greu no és que 
lIna colla de cri stians es trob in per anar a fons, s inó que el resul
ta t de to ta la reflex ió s igui només que els seus fills han de fer la 
prime ra comu nió a pa rt pe rquè, s i la fa n amb d 'altres , no serà 
ta n viscuda. Pe r dir-ho amb cari catura, l'Església no necessita «pro
gres~ , s inó «radicals». 

Que no es quedin només en un aspecte de la vida eclesia1. Si l'ú
nic compromís és fer una missa «participada» i ni es planteja la 
pa rtic ipació en la cons trucció d'un món de fill s de Déu, aquí falla 
a lguna cosa impor tan t. Evidentme nt , és molt més fàci l ésser t<con
testa ta ri » enve rs la pa rròquia que no pas e nve rs la socie ta t. Di t 
amb un exemple : és fàcil celebra r la «nostra» missa, en la qual 
compar tim la fe d'u na manera que ma i no es faria a la pa rròq uia; 
és molt més di fíci l canvia r la nos tra manera de viure consumis ta i 
posal--nos a compa rtir realment amb aque lles pe rsones de la nostra 
ciuta t i e ls nos tres ba rris que pa te ixe n greument les conseqüèn
cies d'una societat consumista. 

Que pens in que potse r la seva miss ió és d 'ésser lleva t di ns la 
pas ta, amb to t e l que aquesta imatge vol d ir. 

Que a portin inicia tives concretes de cara al millora ment de la 
vida eclesial de la ciutat. 



... per part dels preveres que hi tenen contacte 

A tots ens agrada celebrar un bapt isme amb persones que hi 
participen . Tots ens estimem més presidir una eucaristia amb unes 
persones que sintonitzen que no pas aquestes euca risties massives 
de la una del diumenge. Però em sembla que hem d'anar molt en 
compte i preguntar·nos qui afavorim i què afavorim. 

Em penso que és relativament fàcil impedir, sense voler evident
ment , el creixement de les persones amb les quals ens trobem bé. 
Per això cal un esforç gran, des de dins, per ajudar aques tes comu
nitats i grups a no quedar-se en allò de «ens hi trobem tan bé .. .•. 

Recordar que el prevere ha d'ésser el primer a buscar i poten
ciar )a comunió. I , per fer-ho, també ens cal un gran esforç de con
versió, perquè no és fàcil sortir del clericalisme: n'hi ha a la dreta 
i n'hi ha a l'esquerra ... 

Sovint fem la impressió, els preveres, d'ésser una colla de galls 
cadascun dels quals defensa a ultrança el seu galliner, gran O petit. 

Només cal posar-s'hi 

A saber respectar les diferències, valorar-les i treure'n profit 
per al bé de tots, n 'hem d'aprendre tot fent-ho. Suposo que cal un 
gran desig de buscar la Veritat , de buscar camins de participació i 
de comunió i també una bona dosi de bon humor. 

Estic convençut que, sense fer escarafalls ni grans projectes. 
des de les parròquies podem aj udar les comunitats no parroquials 
a aprofundir en el perquè i el com de la seva existència, i aquestes 
poden ajudar a donar nova vida i una altra empenta a la parrò
quia. Només cal posar-s'hi. 
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DEBAT 

CAPELLANS NOUS 
¿if:a veritat que .1. capeUan. que 
. urten ara tenen un.. Inquietud. 

pa.toral. un xic dJlulde.? 

Personalment, no hi estic 
d'acord 

La pregunta, de la manera com 
és form ulada, pressuposa ja la res
posta; però personalment no hi 
estic d'acord. A més no crec que 
sigui bo fer comparacions. Els 
temps -políticament, cultural
ment i eclesialment- no són els 

PERSONES 
mateixos ara que, per exemple, 
fa deu anys. També cal tenir en 
compte que cada vegada hi ha 
menys capellans, i que la reduc
ció del nombre pot fer la impres
sió que es treballa menys. Un al
tre factor que pot confluir a pro
duir aquesta presumpció és que 
fa uns deu anys va començar la 

. represa dels moviments evangelit
zadors i de la pastoral de joves, i 
això va ser un fet molt visible, 
mentre que ara toca de continuar 
aquest treball, i això ja no és tan 
espectacular. 

Breument. Per avalar el que he 
dit fins ara em remeto als que 
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han estat ordenats de prevere 
aquest curs. Tots treballen en 
llocs populars : barris perifèrics, 
o en una vila important, estan en 
la línia dels moviments evangelit· 
zadors, exerceLxen com a consilia· 
ris (JOC, JOBAC, MUAC) i han 
començat nous grups, partint 
moltes vegades de zero i en con· 
dicions bastant dures. Fan d'ani
madors en grups d'esplai , de 
MUAC o d 'escoltisme. A més, hi 
ha un fet que jo valoro com a 
molt positiu: la majoria con ti
nuen els seus estudis de teologia 
ï portcn en comú una reflexió so
bre com lligar la fe amb la vida . 
Tots formen part de grups de re· 
visió de vida, on aprofundeixen la 
seva opció pels més pobres. 

Aquests no són casos aïllats: 
actualment al Seminari major hi 
ha molta pluralitat, però la majo· 
ria s'han integrat molt bé en les 
comunitats parroquials en què 
coHaboren . 

Josep M. Jubany 

Els seminaristes formen 
un coHectiu variat 

No podem respondre aquesta 
qüestió com si el Seminari o els 
seminaristes fossin un cos homo
geni. Tot al contrari, aquests for
men un coHectiu amb inqu ietuds 
ben variades, que depenen molt 
de cada persona , de la realitat 
d'on prové, d e la seva vocació i 
de la possible dedicació als altres 
en un camp concret . 
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La Facultat de Teologia no pot 
- ni crec que ho hagi de fe r
cobrir tota la formació pastoral, 
ja que el seu servei a l'estud i teo
lògic no pot reduir·se exclusiva· 
ment a la formació de capellans, 
com feia abans el Seminari. Per 
això actualment el Seminari com· 
plementa la formació de la Facul
tat de Teologia a mb una informa
ció pastoral. 

Quins punts de contacte i d'in
tegració pastoral hem tingut els 
capellans que hem sortit darre
ramen t? Jo els reduiria a aquests 
quatre, que són els que actual· 
ment continuen essent va lorats 
pels qui es preparen a l Seminari. 

1. lA. coNaboració en una parrò· 
quia, amb uns capellans i amb un 
equip pastoral de sector, d'arxi· 
prestat o de zona, durant tota 
l'etapa de formació del Seminari. 
tS la manera de poder conèixer 
tota la realitat pas toral d'una 
parròquia i tots els camps d'acció 
de la pastoral. 

2. La parlicipació, com el cOllsi· 
liari, en algun moviment especia· 
¡¡tzat de ¡OVel1tllt. Això és molt 
important per a conèixer més a 
fons la pastoral especialitzada , en 
un àmbit concret i amb un pro· 
jectc d'Esg lésia que marca tota 
la pastora l del Moviment. 

3. Les jornades de formació (in. 
formació) pastoral al Seminari. 
Es tracta d'un curset cíclic que 
ofereix el Seminari un divendres 
i un dissabte cada mes i a lgun 
dimarts a la nit, per fer conèixer 
aspectes més actuals de la fe, la 
cultura i l'Església de Barcelona. 



4. El curs de preparació al mi
nisteri presbiterial, que la Facul
tat de Teologia, juntament amb 
els Seminaris de Catalunya, ofe
reix a ls qui, un cop acabats els 
es tud is teològics, es preparen per 
a l'ordenació. 

Aquests dos darrers punts po
den res tar excessivament ínfor"m a
tius si no van acompanyats dels 
dos anteriors, més pràctics i vi
vencial s, en els quals pot arrelar 
tota aques ta informació. A més 
cal remarca r que de la gran va rie
tat d 'activit ats pastoral s només 
en podrem realitzar a lgunes i que 
de la resta tan sols en podrem te
nir un negu it i una preocupació 
distant de ca ire informatiu. 

Amb aques t ventall de mitjans 
s' in tenta asso li r que els futurs 
capellans no tinguin unes inquie
tuds pas torals di luïdes. Amb tot , 
s i moltes vegades no s 'evita 
aquest escull no és per manca 
d'inst ruments sinó per la limi ta" 
ció i e l tancament de les persones 
que desenvoluparan tasques pas
torals. Potser la incorporació a 
una pastoral ja ga irebé o rganitza
da en la seva totalitat ha fet q ue 
molts cops no reconeguéssim i no 
va loréss im les llu ites per una pas
toral més oberta, més actual, i 
més nostra, que els capellans més 
_gra ns» han impulsat. 

Francesc Romeu 

DIAQUES CASATS 
El problema de I. manca de _ Ion. 
sacerdotal. , ¿es resol .mb l'ordenació 

de dloque. ca .. t.? 

No queda pas gaire clar, 
perquè la malaltia és greu 

Tot ca mí de participació activa 
en la tasca de construcció de Ja 
comunitat cris tia na és pos itiu , i 
així cal valorar l'o rdenació de 
diaq ues casats. La disponibilitat 
dels qui l'assumeixin és un nota
b le testimoniatge. Ara bé, no que
da pas gaire clar que l'ordenació 
de diaques casa ts pugui ser un 
remei con t ra la manca de voca
cions sacerdotals. Si algú ho veu 
així, m a lament rai , perquè equi
vocar-se de remei vol dir no gua
r ir la malaltia. I la ma laltia és 
greu. 

La gravetat de la mala lti a cm 
porta a pe nsar que actualment la 
jerarquia eclesiàs tica està donant 
un testimonia tge impressionant 
de fe en e ls miracles. 0 , potser, 
més que impressionant , aHucinant 
o astorador. Com més m 'hi fixo, 
m és bocabadat em quedo davant 
la grandiosa impassibilitat, davant 
el digníssim hieratisme amb què 
la jerarquia aborda e l fenomen de 
l'espectacular envelliment de l'e
dat mitjana del nostre clergat. No 
fa res . Com a màxim, accepta l'es
me ntada ordenació de diaques ca
sats, i encara d'una manera me
su radíss ima , prudentíssima -i 
amb restriccions com la de dema· 
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nar que e ls diaques que es q uedin 
vidus no es tornin a casar. Em 
temo que amb aquesta mena d'ac
ció pass3rà com quan es tira una 
gOla d'aigua damunt d'un ferro 
roent: la gota s'evapora ràpida
ment i el ferro continua pràctica
ment tan eixut i calent com abans. 

Però , és clar, fer l'es forç de 
moure 's, anar a agafar una gall~ 
da sense saber ben bé on és, anar 
a buscar aigua sense saber ben bé 
on n'hi ha, i tirar-la damunt del 
ferro, és massa complicat. r, a 
més, e t pots embrutar el vestit. [ 
reconeixes la teva feblesa i la teva 
desorientació, que fas visibles a 
tothom. [ perds imatge, tot anant 
atrafegat cercant amunt i avall 
galleda i aigua, quan tan bonic fa 
aquella solemnitat majestàtica 
d'eslar quiet ... 

r, a més, què caram!, bé som 
creients, i l'Esperit Sant ja troba
rà pel seu compte una manera o 
altra de resoldre el problema, oi? 
Bé és ]a seva feina! Quina mostra 
de poca fe no sena esverar-nos 
perquè aviat no hi haurà capellans 
i no sabrem com fer funcionar 
l'Esglésial 

No ho sé, potser a lgun dia ho 
agrairem. tot això, i n'estarem 
contents. Potser el col'lapse total 
permetrà l'aparició més lliure de 
nous camins. Potser cal tenir més 
confiança en el futur. Però alguns 
de nosaltres tenim encara certs 
residu s de pragmatisme que ens 
fan desitjar d 'actuar ara més que 
no pas d'esperar c1 'endemà» ... [ 
per això, malgrat utilitzar aquí un 
to una mica agressiu. pel qual ja 
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d 'entrada demano excuses - ve
geu-lo com a fruit de la impotèn
cia acumulada-, goso parla r del 
tema; perquè estimo massa l'Es
glésia, i la crec massa necessària, 
per ignorar la situació, per optar 
per un silenci educat que veli d is
cretament una indiferència envers 
la institució que no m 'agrada ria 
pas acabar sentint. 

Raimon Ribera 

RECTORS LAICS? 
Caldria pensar en laics com a rectors 

de parròquIes? 

Tant de bo se'n pogués veure 
a viat alguna experiència! 

~s evident que cal pensar-hi. 
Concretament en la Zona pasto
ral Barcelona-sud la pregunta 
constitueix un dels objectius prio
ritaris. Personalment dic que cal 
pensar-hi i que ja és hora de pre
parar i d'iniciar experiències en 
aquest sentit. 

La raó i el fonament per a con
f iar una responsabilitat pastoral 
global a cristians no preveres, la 
tenim en la corresponsabilitat 
dels cris tians en l'Església de Je
sucris t (Lumen gerzlium). 

No fa gaire ens ho va recordar 
el document del Consell pastoral 
diocesà , aprovat en la sessió del 
mes de juny de l'any passat, .La 



presència dels laics en l'Església 
i en e l món », En el document es 
diu : «Els laics, sobretot després 
de) Vaticà II i després del nou Co
di de Dret Canònic , tenen capaci
tat per assumir tasques d'edifi
cació de la comunitat cristiana, 
fins i tot d 'exerci r càrrecs espi
rituals ordenats a un bé espiri
tual. (LG 33; CIC c. 145 en rela
ció als cc. 225/228). 

Això, però, que ens costa tant de 
veure i d'acceptar, pot esdevenir 
ben aviat una realitat impulsada 
i exigida pel fet notori de la ca
rència de preveres i pe r l'envelli
ment del presbiteri diocesà. Per a 
pensar en laics com a rectors de 
parròquia de cap manera no s 'ha 
de considera r fonament al aquesta 
escassetat; però és possible que 
sigui un fe t providencial que ens 
obligui a obri r i a eixamplar la 
nostra mirada i a trencar els obs
tacles que s 'oposen a confiar als 
laics una responsabilitat pastoral 
global en les nostres comunitats 
pa.rroquials. 

Es tracta d'una responsabilitat 
que no demana necessàriamen t 
cap ordenació. Per què no pot 
ser diferent, en una comunitat, e l 
qui la presideix d'aquell que en 
presideix l'eucaris tia? ¿~s que 
presidir l'eucaristia ha de com
portar ind ispensablem ent presidir 
la comuni tat? El que en tot cas 
cal evi tar -si l'experiència es
devé realitat-, és de reproduir 
la imatge «clericalista» amb res
ponsables laics. 

Això demana, doncs, l'estudi de 
possibles camins tant pel que fa 

a la pedagogia a seguir com pel 
que fa a ls candidats: estudiar les 
condicions dels candidats, la seva 
capacitació, a ixí com la defin ició 
i la concreció de les tasques . 

Tant de bo que se'n pogués veu
re ben aviat a lguna experiència en 
funcionament. Seria un signe clar 
que les nostres repetides a firma
cions sobre la corresponsabililal 
dels laics i la seva capacitació 
per a dur endavant respo nsab i
litats pastorals han passat defini
tivament de la teoria als fels . 

Josep M. Vidal i AUllós 

Per la manca de preveres 

Jo no hi en tenc gaire en aquests 
temes , ni hi he reflexionat massa , 
però ja que m 'ho demaneu , us en 
dono l'opinió. 

Davant l'escassetat de preveres , 
no veuria inconvenient que els 
rectors de parròquies fos sin laics 
adequats , deixant als sacerdots les 
funcions pròpies de presidència 
de l'Eucaristia i d'administració 
de sagraments. 

I naturalment , treballant en 
equip amb els consell s pastorals. 

No sé si a ixò és l'ideal, però te
nint en compte les circumstàncies 
actua ls de manca de sacerdots, 
tindria molt s avanta tges i produi
ria la participació directa de laics 
en la vida de l'Església, fet que 
considero molt convenient. 

Frederic Cuscó 
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CATEQUISTES 
Es diu que hi ha parròquies que tenen 
catequistes no practicants o amb un 

nlveU dubtós de fe. Què en pense.? 

El catequista, testimoni 
de la fe 

Iòs un fet que a les nost res par· 
ròquies tenim catequistes que no 
són practicants habituals, d'altres 
que tenen problemes de fe o de 
pertinença a l'Esglés ia, d'altres 
que no estan activament integrats 
a la comunitat cristiana. Què hem 
de pensar-ne? 

Crec que el tes timoniatge cristià 
del catequista és fonamental per a 
transmetre la fe . Si per a ls cate
quis tes són necessàries la fonna
ció permanen t i una millor pre
paració a nivell de continguts i 
de mè todes pedagògics, són enca· 
ra més importants les seves acti
tuds personals de fe. 

A l'« Itinerari per a la fOl'mació 
de ca tequis tes», publicat pel S .LC. . 
es diu qu e «el ca tequis ta és la per· 
sona creient que ha assolit una 
certa maduresa en la vida cris tia
na i la comun ica a ls a lt res essent 
testimoni de la fe de l'Església ... 
P rofundament creient , home d'Es
glésia , el catequis ta és un cristià, 
també, enmig d el món •. Parlant de 
la formació d els catequis tes en 
l'aspecte ecles ial, espiritual , es diu 
en aques t Itinerari que el cate· 
quis ta ha de tenir «un convenci· 
ment interior cada d ia més pro
fund de la seva fe en Jesucris t ,. 
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i «una sensibilitat religiosa, una 
capacitat d'interiorització», que 
ha de ser un cristià de pregària 
tant personal com litúrgica. Cal 
que el catequis ta hagi fet expe
r iència de la seva fe per tal que 
«sàpiga dona r raó de la seva espe· 
rança . (I Pe 3,15) i s igu i capaç 
d'explicar per què creu , espera i 
estima. El catequista ha de procu· 
rar, «des de la comunitat i dins de 
la comunitat, d'ésser un veritable 
tes ti moni del transcendent, un vi
vent de la fe en Jesús, que inter
peBi i sigui capaç de suscitar en 
els altres amb senzillesa, malgrat 
les pròpies limitacions, un projec· 
te de vida comunitària sugges tiu ». 

Crec que els responsables de 
les catequesis parroquials i dels 
centres ca tequètics haurien de ser 
més exigen ts a l'hora de demanar 
la coHaboració de cris tians per 
a fer de catequistes i responsabi
litzar·los d'un grup de catequesi. 
Hi ha en joc el mateix procés de 
creixement cristià dels infants, 
joves o adults que formen part 
del gru p catequètic. 

També, però, cal dir que no es 
tracta de cercar cris tians sants i 
perfectes, sinó cr is tians capaços 
de testimoniar, des dè la feblesa 
i la debi li ta t de l'home pecador, 
unes actituds viscudes i assumi
des. 

Concretant-ho, diria e l següent: 
1. E l ca tequista ha de ser 

membre viu d'una comunitat en s· 
tiana; ha d'estar-hi integrat i par
ticipar de la seva vida. 

2. Ha de tenir un sentit adult 
de pertinença a l'Església, la qual 



cosa no exclou pas els problemes, 
les dificulta ts o les posicions crí
tiques vers la mateixa Església. 

3. Ha de ser un cris tià que 
aJimenta constantment la seva fe 
amb els sagraments; ha de ser un 
cristià de vida sacramentat; ha 
de participar activament en l'eu
caristia de la comunitat. 

4. Ha de ser una persona de 
pregària, sense la qual no podrà 
interioritzar la seva vida cristia
na, ni viure-la amb unes actituds 
de fe. 

Joaquim Brustenga 

Catequistes per a una 
Església descafeïnada? 

AI núm. 86-87 de QUADERNS 
DE PASTORAL (desembre 1984, 
pp. 161 i 165) vaig publicar uns 
retalls sobre el tema. Unint els 
dos titulars, i convidant a relle
gir el text, ja tindria ret el tre
ball. Però potser serà bo que hi 
tornem . Som-hi, doncs! 

Catequistes no practicants? Ca
tequistes amb un nivell dubtós 
de fe? Què en penso, d'això? 
Francament, no sé què pensar-ne . 
Si fos lògic hauria de dir que, 
en aquest fet, hi ha un gran en
gany o, en termes més moderats, 
una gran paradoxa. 

Primer de tot, m'agradaria sa
ber el grau d'universalitat del 
fet. Als escrits esmentats parlava 
de joves i, per extensió, de ma
res catequistes de primera comu
nió. La fe de molts joves cate-

quistes està en procés. La fe d'al
gunes mares catequistes caldria 
posar-la en quarantena. M'agra
daria saber el grau ·d'universali
tat d'aquest fet. M'agradaria sa
ber si això es dóna en moltes 
parròquies. 

Sigui com sigui, passo a des
criure la qüestió. Hi ha catequis· 
tes -sobretot joves- que fan 
més de monitors d'infants que no 
pas de catequistes. Hi ha cate· 
quistes que es limiten a repetir 
simplement e l que ha preparat 
e l capellà. Hi ha catequistes amb 
una formació bíblica deficien tis
s ima. Hi ha catequistes que no 
saben què fer, així que se sepa
ren del sistema de preguntes i 
respostes. I , sobretot, hi ha in
fants que abandonen la cateque
si i, una mica o força, tot el 
que han après, quan arriben a 
una determinada edat. Infants 
que es tornen joves o adults in
diferents, agnòstics o anti. Aquest 
fet em sembla que és massa uni
versal perquè ens el prenguem 
a la ll euge ra. 

Dits aquests aspectes nega tius, 
també vull remarcar alguns as
pectes positius. :e.s veritat que hi 
ha molt s catequistes exceHents, 
molts catequistes meritoris, molts 
catequistes abnegats, molts ca
tequistes que han esmerçat hores 
i hores al servei de l'Església, al 
servei de la fe dels altres. 

Avui dia, la pràctica religiosa 
és baixa, fins i tot entre e ls nos
tres catequistes. I , vulguem o no 
vulguem, l'índex de pràctica re
ligiosa és un barem per qualifi-
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car el grau d'adhesió a l'Església 
Catòlica (fixeu-vos que no parlo 
de fe cristiana) . Si preguntéssim 
al Papa si és convenient que una 
persona que no practica faci de 
catequista, podeu estar ben sc
gurs que ens diria que no. La 
mateixa res posta obtindríem d'un 
bisbe, pregun tat públicament so
bre el tema. Hi ha un manament 
de l'Església que parla d'anar a 
missa cada diumenge i festa de 
guardar. El qui no compleix, res
ta en pecat mortal. l mal pot ser 
catequista el qui resta en una si
tuació de pecat mortal perma
nent. Aquesta és la doctrina ofi
cial de l'Església. 

Els pastors, però -parlo de rec
tors-, no filen tan prim a l'hora 
de solucionar un .problema que 
és seu i no del Papa. l aprofiten 
la bona voluntat de molts joves i 
moltes mares, sense anar massa a 
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fons sobre el tema de les motiva
cions personals. l penso que fan 
bé. En el fons, no els consta si 
practiquen o no practiquen. I, per 
la resta, s'acullen a l'aforisme .de 
in ternis, nema judicat •. 

El que sí és cert és que aquesta 
si tuació no ens fa gens de bé. Els 
de dalt , la coneixen i fan veure 
que no la veuen. Els de baix, la 
veuen i fan veure que no la co
neixen. I aixi no es pot funcionar. 
Amb positures com aquestes , el 
cos eclesial es degrada. 

La postura oficial de l'Església 
Catòlica, als moments actuals, no 
ajuda gaire a fer que la mateixa 
Església sigui un cos viu . 

Però també voldria dir que te
nen molt de mèrit els catequistes 
d'avui i tots aquells que lluiten 
per una catequesi digna i en con
sonància amb els neguüs de l 'ho
me que camina cap al segle XXI. 

Quim Pla 



PASTORAL 
DE CONJUNT 

La "". torll de conlunt, ha "".set de 
moda? 

Busquem les causes de l'avaria 

E.s ben cert que uns anys endar
rera molts ens omplíem la boca 
amb l'expressió «pastoral de con
junt» i que ara anem amb peus 
de plom i ens hi pensem dues 
vegades abans d'usar-la. Què ha 
passat? Ens vàrem engrescar amb 
una fórmula que ens imaginàvem 
que tenia unes virtuts màgiques? 
¿ Erràvem el cop els que intentà
vem seguir aquesta via? ¿O només 
responia a les contingències d'un 
temps o al rampell d'unes perso
nes? ¿ J a no és l 'hora de la pasto
ral de conjunt? 

La denominació «pastoral de 
conjun t » po t passa r de moda. No 
es pot dir el mateix del projecte 
que enclouen els mots. ¿ Què vo
lien Boulard i els promotors en
tossudits en aquesta empresa? 
Tres coses: un objectiu, unes ac
tituds, uns mitjans. 

1. Un objectiu . Aconseguir en 
els diversos àmbits de l'Església 
-especialment a cada Església 
particular- que les persones i les 
institucions planegin, conjuguin i 

ESTRUCTURES 
reali tzin de tal manera les seves 
vocacions, responsabi1i tats i ac
tuacions que lola la missió (Pa
rau la , Sagraments, Testimoniat
ge ... ) es porti a terme segons les 
necessi ta ts de la societat concre
ta a la q ual pertany aquella por
c ió d'Església. Qui gosaria dir que 
aquest objectiu , és una caparrada 
que depèn del vaivé d'una moda? 
El Concili, mena o no cap a aques
ta direcció? 

2. Unes actituds. L'objectiu no 
es pot atènyer sense unes acti
tuds . Diguem-ne esperit, mentali
tat, etc. l em sembla que en la 
falta de certes actituds rau el que 
a lgú n'ha dit el fracàs de la pas
toral de conjunt. Bisbes, cape
llans, laics, religiosos, havíem de 
ten ir ben cla r que un bisbat no 
és una «urbani tzació,. a mb solars 
o pa rceHes particulars on cadas
cú edifica el que vol , ni unes 
feixes privades on es planta el 
que ve de gust. J:.s conreu de Déu, 
és casa del Senyor, i nosaltres, 
to ts, som jornalers enviats, for
mant colles, a conrear una sola 
vinya o a pujar una sola cons
trucció. 

Les grans consignes i exhorta
cions concilia rs a la comunió ecle
sial, a la coHegialitat, a la corres
ponsabilitat. .. ens han trobat 
massa avesats a feinejar en el 
propi clos encerclat de cledes. 

Calia esbotzar les tanques de 
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moltes finques; i en comptes 
d'això alguns hi posaven un rètol 
que ara ja s'ha descolorit: cAquJ 
es fa pastoral de conjunt». I , 
és cla r, l'etiqueta s'ha fet vella, 
passada de moda i a dins dura i 
perdura el particularisme de tota 
la vida , que es resisteix a passar 
de moda. 

A més, es comprèn que l'entot
solament no permeti captar els 
neguits i e ls problemes de l'home 
i de la societat. I si no es té una 
atenció realista cap a la vida de 
les persones manca una condició 
indispensable a la pastoral. 

3. Uns mitjans. El projecte de 
la . Pastoral de conjunt» compor
ta uns mitjans --organismes, es
tructures ... - En l'àmbit de l'Es
glésia particular: consell presbi
teral , consells pastorals, equips de 
preveres, comissions de Jaics, de 
religiosos ... ; zones, arxiprestats ... 
En àmb its superiors: Sinode de 
bisbes, conferències episcopals ... 

Una anàlisi rigorosa d'aquestes 
eines ens hauria de donar la res
posta a un seguit d'interrogants. 
En proposo a lguns : 

-¿s'ha n creat instrume nts sen
se tenir ben clar l'objectiu que 
els reclamava?; 

-els ges tors i els responsables 
del funcionament d'aques tes 
eincs , ¿ tenien mentalita t de co
munió eclesial , de corrcsponsabi
litat ?; 

-¿es dóna el suport necessari 
(persones dedicades, reconeixe
ment j uridic, ajuda econòmica ... l 
als ò rgans de la pastoral de con
junt o bé s'ha signa t la seva acta 
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de naixement i... que campin com 
puguin?; 

-¿s'ha cregut que e ls mitjans 
actuaven ((ex opere operato»? 

Ben segu r que en el capítol dels 
mitjans és on SÓn més visib les i 
comprovables e ls desencerts i les 
fall ides . Però, perquè una eina no 
funciona, ¿s'ha d'abandonar l'ab
jectiu ?; ¿no caldrà buscar la cau
sa de l'avaria? Convé dir també 
que un bon ins trument necessi ta 
unes revisions periòdiques. 

Siguem sincers. En e l projecte 
de pastoral de conjunt, ¿què ha 
passat de moda, què s'ha gastat ?: 
uns mots, unes eines? Per què? 

Personalment haig de dir la me
va fe en l'objectiu de la pas toral 
de conjunt; la meva esperança 
en tantes persones que encara no 
s'han rendit ; que el seu testimo
niatge en pot convertir d'altres; 
i també la meva confiança en 
molts mitj ans que només esperen 
l'esperit que els doni vida. 

Joan Batlles 

Pastoral de conjunt 
o conjunt de la pastoral? 

Quan, pels anys seixanta , el lla· 
vars Bisbe de Girona, Dr. arcís 
Jubany, va cridar el canonge Bou
lard perquè expliqués a ls preveres 
gironins en què consistia la «pas· 
toral d'ensemble., la p as toral de 
conjunt , hom va pensar que ha
víem trobat la màquina de fer 
pipes. Després, hem vist que les 
idees genials es dilueixen en la 



mediocritat operativa de les per
sones afectades. Els capellans de 
Girona no hem acabat mai de 
c reure en aquesta panacea uni
versal de la pastoral de conjunt. 
l em sembla que el mate ix ha pas
sat a tot Catalunya. 

La pastoral de conjunt vol dir 
un esperit de treball en equip, de
malta par ti r d'uns pressupòsits 
comuns en la m anera d'entendre 
i d'orga nit zar l'acció de l' Església 
diocesana, suposa tenir una con
cepc ió d'Església bàsicamen t mis
s ionera . J els cape llans no ens 
he m di s tingit precisamen t per 
aquestes qualitats. Una mica per
què així ens han pujat , una m ica 
pel-què la cosa té les seves difi
cultats, una m ica perquè és més 
pràctic i lucratiu a llò de cuidar e l 
propi ramat i prou ... Entre els 
nos tres capellans s'ha complert 
aquella dita de més enllà de l'E
bre : «cada maes tril10 tiene S tl 

¡ibrillo». I, a mb aques t tarannà, 
no hi ha pas toral de conjunt que 
hi va lgui. 

Afegim-hi la peculiar manera de 
di rigir el persona l, tant per part 
de Ja jerarquia m u ndial , com per 
par t de la jerarquia «naciona l» o 
la d iocesana. No és que e l Con
cili pretengués solucionar tots e ls 
probl em es de l'E sglésia, però sí 
qu e va posa r el món cristià en 
aquesta s ituació de refonna pre
gona. L~ idea de corresponsabi
Iita t e n la reforma va calar prego
nament. Després, ha passat el que 
ha passat. I ara, demanar segons 
qu è és demanar massa; a ixò h o 
saben pe rfectament els bisbes. 

Jo no sóc pas profeta; però 
penso que, si les coses continuen 
com ara, la pastoral de conjunt, 
l'hau rem de fer, per fo rça , quan 
~igucm quatre gats. 

Per ara i tant, com ja he escri t 
en a lguna a ltra ocasió, en lloc de 
la pas to ra l de conj unt , e ns hau
rem de conformar amb el con
junt de la pas toral. 

Q/lim Pla 

CONSELL PASTORAL 
DE lONA 

D'-" com et ml.... I. viabilitat i 
l'eflc:ècla del . _III putorals de 

sector o de zona pastoral. 

S upe restructures? 

La zona pas tor31 de la costa, 
del bisbat de Girona, comprèn 
poblacions de les comarques de 
la Selva i l'Alt Ma resm e. En llen
guatge canònic, es tà formada pels 
a l-xipres ta ls del Tordera i del Ma
resme_ 

L'únic fill que donaren Ics Jor
nades de Pastoral de Banyoles - a 
nivell de Zona, s 'enté n- fou el 
nos tre Consell. Les Jornades es 
van celeb rar l'any 1980_ Aquest 
fill de cinc a nys encara és fill 
únic; no li ha nascut cap m és ger
manet e n tot el bisba t. Camina 
molt lentamen t i és delicat de 
salut ; qualsevol aire el pot cons-
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t¡par. Des del seu naixement que 
demana altres germanets. Però, 
de moment, no arriben. No té nin
gú per jugar ni per compartir 
Ics joguines. 

El seu infantament fou solem
ne: alguns n'esperaven molt; al
Ires es preguntaven si no seria 
un messies ; però la realitat ha fet 
veu re que hom li demanava més 
del que podia donar. 

Tamhé val a dir que, per part 
d'alguns, no fou rebut amb massa 
cntusiame. Deien: , Amb Consell 
o sense, to t continuarà igual». 
D'altres deien que aquest no era 
el camí a .seguir i que, intens ifi
cant e ls l''ecursos i les pràctiques 
dc pietat , la resta ja vindria sola. 

1. n{ Cunsell d e ZO/1a i les rea
litat s d e les parròquies. 

El Ce nsell de Zona , com la 
majoria d 'institucions nascudes 
aquests darrers temps , únicament 
té la força que hom li dóna . Per 
a fer camí, necessitem moltes to
nes de bona voluntat. El Dret Ca
nònic no diu ga ire res. Aquesta és 
la seva grandesa i, ensems, la seva 
debilit a t. 

En aquells aspectes en què les 
parròq uies tenen una realitat (ca
tequesi d'infants i d'adolescents) 
ha resultat fàcil realitzar accions 
conj untes. S'han fet diverses tro
bades a nivell de catequis tes i ca
tequitzands. En el mateix camp de 
la catequesi, ha resultat difícil 
impulsar i coordinar una cateque
si d 'adults. 

Una altra acció duta a terme a 
la nostra Zona, ha es tat l'acolJida 
de promesos en unes quantes par-
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ròquies . També, en aquests mo
mcnts , un grup d'acció social, nas
cu t en una Jornada feta a nivell 
de Zona , impulsa un treball amb 
marginats. Resulta més fàcil coor
d in ar accions que no pas detectar 
aquells problemes o s ituacions 
que condicionen o marquen la vi
da dels habitants de la zona. 

2. Com podria rendir més el 
COrlSell de Zona . 

El Consell de Zona ha quedat 
constituït, s 'ha sumat al nombre 
de grups que es reuneL'(cn sense 
de ixar , per això, cap de Ics altres 
trobades que j a tcn ie!} un lloc 
propi. Per una part , es multipli
q uen Ics reun ions; i per )'altra, 
més d'una vegada s 'interfereixen 
j es fan doblaments innecessads. 
Aquest darrer cas es dóna, sobre
tOt, amb les reunions de Consell 
de Zona i d 'Arxipres tat. 

Un camí per s impli ficar i, al 
mateix temps, per ser més efica
ços podria ser el següent : a) les 
relmions de caràcter pastoral cal
dria rer-Ies conjuntament amb e ls 
b ics que formen el Consell de 
Zona i els clergues en actiu dels 
dos arxiprestats ; b) pel que fa als 
aspectes més clericals, caldria de
dicar-hi trobades més concretes i 
esporàdiques. Hom creu que així 
s'evitaria l'aïllament d'uns quants 
laics que treballen amb el Vicari 
de Zona, per un costat ; i amb els 
arxiprestos i els responsables de 
les parròquies, per l'altre. Els as
pecte pastorals de la Zona es 
tractarien al seu lloc. I també s'e
vi taria la sensació de trencament, 
e n canviar els responsables. 



Po tser sí que ca ld ria vigila r que 
la presència de m¿s cle rgues a les 
reunions no dominés l'assemblea ; 
però aques t perill també exis teix 
ara, am b menys cle rgues a les 
reunions. 

3. Pe r a cabar aq uesta breu 
lla mbregada a l Consell Pas tora l 
de Zona, voldria aport ar Ima ex
periència personal. Després de for 
mar pa rt de molts o rgan ismes i 
consell s, nascut s després del Con
ci li, puc dir que a ni vell perso
nal sempre m 'han reportat un 
enriqu iment. M'han obligat a la 
reflexió, a contras tar parers . Però 
també l'experiència em diu que, 
a ra que deixes de remenar l'o lla 
i no fo rmes part d 'aquests o rga
nis mes, aques t món queda enre
ra , com u na nebu losa llunya na , 
qu e no té massa incidència ni en 
la vida persona l ni en la p as tora l. 
T, més d'u na vegada, m 'ha port at 
a p regu n tar-me s i no és a llò que 
els entesos en d iuen un a supe r 
s truc tura . 

Joan Mollerusa 

Progressar en la 
corresponsabilltat 

No puc parla r de cap més con
se Jl de pas toral que el de Manre
sa, perquè no e n conec d'altre. 
Pen so, però, que segu ra ment les 
coses no són pas gaire d ife rents 
en a ltres llocs, i per a ixò goso va
lo rar una mica la viabili ta t i " ef i· 
càci a del Co nsell de Pastoral de 
zona o secto r pas to ral. Aviso , 

duncs, que el meu pun t <lc J"'Cfe
rència és només e l Consell de Pas
tora l de l'a rxipres ta t oe Ma nresa . 

En p r imer lloc , penso q ue ca l 
fe r refe rència a la gen t que hi 
conflueix. Crec que els c ri teris 
que s'utilitzin per a seleccionar-la 
i p roposa r-li la seva partici pació 
són decisius. No é pas igual anar
hi com a represen tant d 'un grup 
conc re t (en el cas que la cam po· 
s ició s igu i l'agrupació de J"'C pl-C
sen tants de to ts i cadascun dels 
gnl ps que configu ren la reali ta t 
pastoral d 'un àmbit o sector) que 
ser-h i més per raó d 'unes quali· 
ta ts, com és ara , vis ió de conj un t, 
cà rrec pastoral, facili tat d 'anà li· 
s i i síntesi , encara que s igui en re
presen tació d 'algun grup . Ací m'in
cI ino, més avia t, per la represen· 
tació d'una agrupació de coHec· 
{ius a fin s. 

De to ta mane ra , és impresci nd i. 
b le que to ts els par ticipan ts t in
gu ill «sentit d'EsglésiaJl , i superin 
a ixí l'à mb it estric te d'o r igen , i ca
paci ta t su ficient de decisió prò· 
pia, saben t-se cada u portador o 
portadora de l senti ment de l grup 
o del coHcctiu de grups q ue re
presen ta . Penso que això és bà
sic. Un sec to r pas toral de cap ma· 
nera no pot renunciar a unes ca· 
pacitat s i a u na madu resa òptimes 
per part dels integrant s d 'un con
seU de pas tora l, de cara a una ges· 
tió ben fe ta . 

Per a lt ra ba nda , penso que la 
gestió d'un consell de pastoral 
d 'aq uest tipus depèn molt de Ics 
re la cions que t ingui amb e l con· 
j un t del clergat i amb els rec-



tors, en concret. Si aquests se sen
ten amos absoluts del seu clos 
parroquial, o bé del seu grup con
CI"et , i si. per altra banda , els és 
acce ptada àmpliament aquesta ea
,'actcrística, és gairebé impossible 
que el consell de pastoral de la 
zona tingui la llibertat d'acció ne
cessària per a afrontar tota una 
colla de coses, pràctiques si vo
leu, però que, a fi de comptes, 
són la plasmació de la vida de 

't'Església, ja que, per exemple, 
en aquesta s ituació molts dels qui 
formen el consell de pastoral se
l'an aquells que de cap manera 
no contradiran en res el pensa
ment del capellà. Aleshores el 
con sc li de pastoral no passarà gai
re de ser un e lement decora tiu o 
un àmbit d'assentiment segur i in
di scutit a qualsevol planteja
ment de qui, en realitat, té ci 
poder. 

l , unalment, és del tot neces
sària l'educació de la correspon
sabil itat a tots nivell s, J::s una 
premissa indispensable. Penso 
que, si aquesta mena de consell s 
de pastoral volen assolir la capa
citat de ser òrgans importants en 
Ja presa de decis ions en la pasto
ral, ca l que tant els qui en for
mcn part com el gruix de gen t, 
clergues o no, que configuren 
aqueUa determinada porció d'Es
glés ia, tinguin molt clar que la 
marxa d'aquesta depèn de tots i 
de cadascú . 

Hi ha implicada, doncs, clara
ment to ta una eclesiologia. I se
gons quines de les que són ple
nament vigents a la realitat, re-
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sulten totalment incompatibles 
amb l'existència mateixa d'un con
sell de pastoral. 

Fortii!J. Rovira 

PARRÒQUIA 
La parròquia, ¿ha d'oglutlnar _. 

les Iniciatives pastoral, que es 
realitzen en .1 .eu territori? 

L'ag lutinador hauria de ser 
l'arxiprestat 

Parlo de la parròquia urbana i 
entenc per aglutinar el fet que la 
parròquia s igui l'últ ima responsa
ble de l'activitat o inicia tiva pas-
toral. 

Dis tingeixo dues si tuacions : 1) 
Quan la iniciativa és de la matei
xa parròquia i 2) Quan la iniciati
va és d'una altra insti tució ecle
sb l. 

Quan la il1iciativa és de la ma
te ixa parròquia. Hi ha activi tats 
i iniciatives (p.ex. catequesi in
fantiJ, celeb racions litúrgiques, 
~ tenc i6 als malalts) de què real
ment la parròquia pot ésser l'a
glutinadora; però ha de procurar 
actuar d'una manera coherent 
amb les parròquies veïnes (l'ar
xipres!at). Hi ha altres tipus d'i
nicia tives que, tot i ser de la par
ròquia, no vol dir que ella n'hagi 
de ser l'aglutinadora (en el sentit 
abans esmentat), més encara, pot-



ser convindria que l'aglutinador 
sigui l'arxiprestat. Saber distingir 
un cas de l'altre no serà sempre 
fàci l, però, per fer un bon discer
niment, penso que hem de canviar 
de men talitat. Hem de passar d'u
na visió pastoral individual a una 
visió pastoral presbiteral corres
ponsable. Em sembla que tenim 
el defecte de la «parroquialitis» 
(<<a. casa meva», es diu sovint re
feri nt-sc a la parròquia de la qual 
un és rec tor) i hauríem de pensar 
dc manera totalment diferent. En 
principi l'aglut inador hauria de 
ser l'arxipres tat, a no ser que es 
demostrés que pastoralment és 
mi llor que ho sigui la parròquia. 

Quan la iniciativa no és de la 
mareixa parròquia. És encara 
molt més và.lid el principi ante
rior de pensar en la coHegialitat 
arxiprestal, perquè és en aquest 
nivell on s'han d'aglutinar les ini
ciatives. 

Repeteixo, que això és un ideal 
que costarà d'assol ir perquè hem 
de canviar tots, preveres i laics, 
la mentalitat. Queda. cIara una co · 
sa, i és que aquesta visió més col
legial, treu una part de responsa
bilitat ind ivi dual, però en canvi 
amplia molt més la responsabili
tat compartida . Dit més senzi
llament, aquesta visió de pastoral 
de conjunt, no disminueix sinó 
que estén la responsabilita t del 
prevere , que l'exerceix en comu
nió amb els altres preveres, do
nant així una visió molt més co
munitària de l'Església. 

Josep Boix 

Un esperit, una IInla, 
un pla pastoral 

Nosaltres considerem la par
ròquia (urbana) com una comuni
tat que es troba situada dintre 
dels límits d'un determinat terri
tori de la ciutat. Posem l'accent 
més en l'aspecte comunitari que 
en el territorial. Una comunitat 
mínimament estructurada, que 
co mpta amb una base àmplia de 
creients que s'hi senten integrats 
i hi celebren la seva fe, i que té 
el seu Consell pastoral, elegit per 
l'Assemblea de la comunitat, que 
es reuneix cada mes. Una comuni
tat a la qual són convocats i es 
troben de fet tots aquells que la 
consideren com a pròpia i hi pres
ten, segons les seves possibili tats 
i ap tituds, la seva coHaboració en 
els diferents camps de l'acció pas
toral. 

E l Consell pastoral elabora ca
da dos anys un «Fia pastoral,. , 
que és aprovat i enriquit per l'As
semblea. Aquest «Pla» aplica i 
concreta a la realitat en què es 
troba ubicada la comunitat , els 
objectius prioritaris diocesans i 
les línies de pastoral donades per 
les diferents delegacions diocesa
nes d'acord amb les orientacions 
de la Zona pastoral i de l'arxi
prestat. 

Si bé és cert que tot pla pasto
ral expressa un estil i una manera 
de ser d'una comunitat concreta, 
això no obstant, no veiem massa 
dHicultat a incorporar-hi les ini
ciatives pastorals que puguin sor
gir o que es realitzin en el mateix 
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territori, sempre i quan no tren
quin l'esperit o la IInia pastora l 
que defineix, d'alguna manera, la 
comunita t. Sense que sigui rígid, 
el . Pla pastoral» que s'elabora 
cada dos anys, tenint en compte 
la revisió anua] que en fa l'Assem
blea en una reu nió extraordinària 
i la realitat del moment que es 
viu, tant a nivell eclesial com so
cial, evita la improvisació i dóna 
continuïtat i coherència a tot el 
que es fa. 

Equip de preveres de 
S t. Ildefons (Barcelona) 

Crear un ritme propi i decidit 

Si bé la Parròquia encara és un 
dels s ignes que més manifes ten la 
universalitat de l'Església, hem 
d'acceptar que no pot donar res· 
posta de la mateixa manera a to
tes les iniciatives, grups o estils 
que hi vagin sorgint. Certament 
s'ha d 'acollir tothom, però el ma· 
teix Crist tracta diferentment els 
Apòs tols , a qui dedica hores ex· 
traordinàries, que els que són 
«com ovelles sense pastor». 

Quan parlem de pluralisme, no 
l'hem d'entendre com a permis· 
sió; quan parlem de carismes, no 
els hem de confondre (el discer
niment és un do de l'Esperiti) 
amb les manies personals. Quan 
en una parròquia - potser per 
covardia o per indecisió- s'accep
ten tota mena de grups o de cri
teris , crec que pot haver-hi una 
esquizofrènia pastoral que no afa-
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voreix ningú. No es pot rer el ma· 
teix amb aquells que diuen que 
estem en un país catòlic, que amb 
els que creuen que s'ha d 'evan
gelitzar la mateixa Església. 

Vull creure que en principi te
nim clar què prediquem i a qui; 
però la pregunta és sobre el com. 
Sovint aquest «com. arriba a ser 
contl-adictori: tots fem referència 
a Crist, però molts podrien creu
re que som coses diferen ts uns i 
a ltres. Ja el Crist ens va dir que 
ens havíem d'estimar tal com ell 
ho havia ret. 

Bàsicament des de la parròquia 
s'ha de potenciar allò que és fo
namenta l a l 'Evangeli; per tant 
no es pot quedar en el culte ; ne
cessi ta qui preferentment es dedi
qui a l'evangelització ; per tant, 
cal que pot enciï els grups, els ma· 
viments que apuntin en aquesta 
línia. L'Església té com a priori· 
tat la caritat, per tant cal que po
tenciï aquesta dimensió. 

Això no és nou; e l que potser 
a ra ens preocupa és saber de tot 
c I ven tall de possibilitats que en 
aquest moment se'ns presenten , 
quin triar?, quin és e l millor? O 
cal agafar una m ica de tot per tc
nir tots els colors? Si a la parrò
<Juia hi ha gen t de tols els estils, 
s'han d'acceptar tots? Entenc que 
sovint ens trobarem amb una ca· 
lla de conflictes i que no els po. 
drem resoldre. La maduresa deu 
consistir a saber conviure amb el 
problema, que no vol pas dir es· 
tar-hi d'acord i mentrestant po
tenciar la línia que més respon
gui a les exigències del Regne_ 



En una parròquia petita, de cap 
manera no hi posaria tots els co
lors ; a les p Ll rròq uirs grans, ja h i 
són; a leshores el que apuntaria és 
que des de la comunitat es ma n
tingués un eq uilibri , però sobretot 
ani d a 3ccentuant una manera de 
fer evangclitz:\dora. És a dir: no 
pretendre controlar-ho tot (de fe t 
ja no ho podem fe r, encara que 
volguéssim); tcnir la preocupació 
de fonna r militants, acceptar 
-cosa diffcil- que quantitativa
ment anem a menys. 

Quan ens quedem fent cateque
s i, quan ens quedem en el culte, 
d'alguna manera ens ofeguem. I 
és aleshores que no solament hem 
d'acceptar altres iniciatives que 
sorgeLxen o s 'intueixen dins la 
parròquia, s inó que ens cal anar
les a buscar a fora. Els capellans, 
e ls laics que «van més lluny» es 
troben e n grups i moviments que 
responen a les preocupacions que 
es tenen dins la parròquia . En 
aquest moment el capellà que re
peteix els ma teixos esquemes, les 
mateixes catequesis, els mateixos 
tipus de carita t que fa uns anys 
queda marginat del ritme de la 
societat. J!s necessari estar atent 
a l temps que fa, per preparar-se 
(Mt 16,1-3). 

Hi ha un proeé. pedagògic as
senyat. Així, quan uns joves p ro
posen qualsevol iniciativa, enca
ra que sigui estra folària. creuria 
que, m entre no cntri directament 
en contradicció amb allò que és 
foname nta] de la nostra fe , cal 
acceptar-la i a partir d'aqul fer el 
procés de fe . I a ixò no sols per 

pedagogia, s inó perquè cada u té 
uns dons que hem de reconèixer. 

l , a l'euca ri s tia h i fa cap to t
hom qui vol. e s el lloe de la co
mú-unió . e s el gran signe de la 
unitat i de la pluralitat. Pe rò I. 
parròquia ha de c rear un r itme 
propi i decid it , sense embuts. 
D'cntrad a cal saber on es va; sen
se «apagar l'Esperit. (J Te 5,19) . 

Pere Dalmau 

RECTOR I PROFESSOR 
Abans els profelsors de SemInari 
i els capellans de cúria no tenien 

relponsabUitatl parroquials. Ara 181 
accepten. Per qui? 

Per la importància del 
context social 

Se ns dubte perquè e ns vam ad~ 
nar de la impo rtància que lé el 
lloc des d'on es fa una tasca, pe r 
exemple, la teologia. Ens vam ado
nar d'aquest fet a bans que se'n 
fe s la teoria. Avui , en efecte, s 'ha 
examinat teòricamen t la impor
tà ncia que té l 'anomenat «context 
social>, ja sigui del professor de 
teologia, ja s igui del qui està a la 
cúria. Es diu , e n efecte, que els 
interessos reals d'un teòleg coin
cideixen o arriben a coi ncidir 
amb els interessos del m ón al 
qual pertany aques t hipotè tic teò
leg. He vist, fins i to t , a lgun as-
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saig teològic que arriba a endurir 
aques ta llei, però en general és 
ben veri tat q ue e ls teòlegs que 
hom anomena centrcuropeus, 
conscientment o inconscient, fan 
teologia iRustrada, que té en 
compte l'individu secular i ceman
cipat., etc. ~s cert que hom es 
fa representant, s i no servidor, 
del seu propi món. 

Aleshores, hi ha com un desig 
pe rsonal d'optar d 'entrada pel ti
pus de món que, a priori, sembli 
més coherent amb la dinàmica de 
la fe que hom ha d'explicar. A mi 
personalment (no voldria fer cap 
llei general), m'ha semblat que 
ajudar, nj que sigui d'una ma~ 

nera ben limitada i d'acord amb 
les possibilitats pròpies, en una 
parròquia de gent senzilla, pot ser 
bo. l , de fet, veig que ho és: no 
tinc cap desig de canviar aquest 
lloc de treball personal on resso
nen uncs -diguem-ne- «pre
comprensions» del context evan
gèlic que m'ajuden a entendre'!. 

Voldria advertir dues coses: Pri
merament, que jo no em veig obli
gat a fer un esforç conscient i vo
luntari per ta l que aquest context 
social pastoral traspuï en el meu 
treball teològic. Si aquest context 
és real, ja hi pesarà d'una forma 
O d'una altra! l en segon lloc, que 
aquesta dedicació parcial a una 
tasca pastoral amb gent senzilla 
no constitueix una solució com· 
pleta del problema del «context 
socia l. adequat per al teòleg, pel 
fet que, en el meu cas, no consti
tueix la totalitat del lloc des d'on 
treballo teològicament. Però de· 
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dicar-·hi tot el temps de manera 
que es coHapsés la dedicació a la 
teologia tampoc no fóra solució. 

Jose p M. Rovira Eelloso 

La vinculació amb la vida 
de la comunitat creient 

En a lgun altre lloc (L'Església 
de Barcelol1a, 1850-/857, p. 9, i 
. Pastora l Mi sionera ., 1983, pp. 
270-271 ), he fet referència a les 
motivacions personals i conjuntu
rals que van influir en la meva 
decisió d'abandonar, a finals de 
la dècada dels 60, l'activitat de 
consiliari de movi ments especia
litzats, i ce rcar una dedi cació par
roq uial. Crec entendre, però, que 
no se'm demana un tes timoni, s i
nó una opinió sob re ded icació do
cen t o curial i dedicació parro
quial. 

Anys enrera, devia ser mo lt es
tesa la convicció que l'acti vitat 
docent en el Seminari, o tenir un 
càrrec a la Cúria, reclamaven una 
ded icació a pl e temps que era 
incompatib le amb una altra dedi
cació a ple temps com la que la 
vida parroquial exigia . També hi 
devia haver la convicció que 
aquells qui s'havien de dedicar a 
l'activita t parroquia l tenien ne
cess itat d'una c riteriologia pràc
tica que els qui es consagraven a 
la «teoria . o a les qüestions orga
nitzatives d'àmbit diocesà ni te
nien en l'estima deguda, ni, per 
tant, eren prou capaços d 'aconse-



guir. En tot cas, aquella divisió 
ent re personal dedicat a les tas
ques parroquia ls, per una ban
da, i, per l'altra, professorat de l 
Seminari i personal de la Cúria, 
establia a favor d'aquests últim s 
una certa consideració de prepon· 
derància i d'«alt clergat». 

Aquests plantejaments és pos
sible que, per la força de la inèr
cia, encara sobrevisquin en deter
minats sectors de clergues. Pcr 1<1 
meva part, es tic, però, persuadi t 
que la progressiva pèrdua de pes 
social que l'Església experimenta 
i la decadència biològica del cos 
cie rica} inva1iden aquella manera 
de veu re les coses. Pcr al capel1 à , 
en la seva funció eclesial especí
fica, els problemes se simplifi
quen i es concreten en les cir
cumstàncies actuals: tot rau , en 
definitiva , a trobar la manera o 
les maneres d'ajudar les comu
nitats cris tianes a viure i a cele
brar la fe, i a trobar la manera 
o les maneres d'anunciar la ma
teixa fe. 

Així, un plantejament més pre
cís j rigorós de l'activitat pas to
ral del capellà presenta com a 
anacrònica tant la imatge de la 
parròquia concebuda com un cen
tre admin istratiu o acaparada per 
tasques que tenen més de cultural 
que no pas d'específicament reli
giós i evangèlic, com també la 
ima tge del capellà inteHectual o 
dirigent diocesà, perdut e n les 
boires d'una especulació poc rela
cionada amb la vida real de fe 
del poble, o absorb it per la mani
pulació d'uns ressorts de poder 

eclesiàstic, cada dia m és buit s de 
contingut real. 

Per acabar , i referint-me tant 
a l'ac tivitat pastoral en general i 
a la parroquial en particular, com 
a l'estudi i l'ensenyamen t de les 
ciències sagrades, i a les activitats 
curials q ue perduren, tinc la con
vicció que la inteHigència de la 
fe i l'acció de govern, en tots els 
nive lls de l'Església, no tenen sen
tit, i es converteh.en en activitats 
autènticamen t extravagants, si no 
es realitzen en unes condicions 
de vinculació molt estreta amb 
la vida de la fe de la comunitat 
c reient i amb la seva projecció 
evange li tzadora. Vi stes les coses 
a ixí, cauen pe l seu propi pes les 
barreres entre els agents de la 
pastoral que sols unes determi
nades condicions sòcio-culturals 
havien establert dins l'Església. 

Casimir Martí 

TASQUES 
SUPRAPARROQUlALS 
¿h viable la tasca del capellà en un 

àmbit arxiprestal o de zona? 

Possible i necessària, però 
no pas fàcil! 

Crec que és possible i molt ne
cessària, encara que això no vol 
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dir que sigui fàcil. En la mesura 
en què la programació i l'acció 
pastorals vagin més enllà dels lí
mit s pnrroquials calen capellans i 
laics que les assumeixin i s'hi de
diquin amb responsabilitat_ 

Es comprèn que la viabilitat 
d'una tasca d 'aquesta categoria 
depèn de la sensibilitat per la 
pastoral de conjunt; i en aquest 
camp hi ha encara molt camí per 
fer. Hi ha algun capítol en què 
és més fàcil (per exemple, la pas
toral de joventut), però n'hi ha 
d'altres de molt tradicionals en 
la pastoral parroquial (per exem
ple, la pastoral dels sagraments i 
la ca tequesi d'infants), sobre els 
quals cada Iloc té una tradició, 
i cada responsable un criteri i una 
manera de fer que dificulten la 
pastoral de conjunt. 

És cert que cada barriada té 
les seves característiques. i que 
la varietat és una riquesa . Però, 
a partir d'un límit, quan la varie· 
tat és un obs tacle per a l'acció 
de conj unt , a leshores és perju
dicial. Crec que aquest límit no 
sem pre es respecta, i per això, de 
vegades. és difícil assumir una 
tasca supraparroquial. 

Martí Visa 

No abaratim el somni 

Responc afirmativament a 
aquesta pregunta. Però això no 
vol dir que tot siguin flors i vio
les. 

Des de fa vuit anys, convisc a 

so 

l'equip de capellans de Vilafranca. 
Primer com a seminarista i des de 
fa cinc anys com a sacerdot. La 
convivència m'ha ajudat a tenir 
al tres perspectives de la pasto
ral. M'ha ajudat a fer treball de 
conjunt. El treball en equip no 
és pas fàcil , però té el doble de 
força. 

A la zona del Penedès, fa anys 
que es vol dur a terme el treball 
de conjunt. La meva breu reflexió 
sobre el punt que em demaneu 
vol assenyalar unes dificultats , 
uns punts positius i uns reptes de 
futur vers aquesta tasca. 

I. Dificultats. Una de les prin
cipals és que treballar en equip 
no és entès del tot. I algú es pen
Sa que treballar de conjunt és fer 
anar tothom uniformat. Hi pesa 
la llosa que com a capellans hem 
treballat poc en pastoral de con
junt. Hi ha molts temors a fer
ho. 

Ens pensem, de vegades, que el 
capellà és propietari d'una par
ròquia . Això fa que el treball es
devingui local i tanca t. Crea 
«franctiradors». Em pregunto si 
de vegades, a nivell de diòcesi, no 
es fan nomenaments per a tapar 
fo ra ts sense Ja perspectiva de tre· 
ball conjunt. 

Di ficulta també el treball de 
conjunt el fet de no tenir uns ma· 
teixos criteris pastorals. Això fa 
que cadascú pugui fer i desfer. 
Actualment, a nivell de zona, es
tem treballant en aquesta línia: 
buscar uns objectius comuns per 
al curs vinent. 

Cal apuntar la dificultat de la 



vivència personal : cos ta treballa r 
en un moviment especialitzat (en 
e l meu cas, el Moviment de Joves 
cristians de comarques, JARC). 
H as pres una opció i, vulguis o 
no, en descartes d'altres. Quan 
treballes en un à mbit més ampli, 
sempre et trobes que ets minoria. 

2. Pli nts positius. Però cal re
ma rcar, també, que s'han fe t pas
sos positius de treball de conjunt 
cntre capellans i entre laics i ca
pellans: S'ha aconseguit un cert 
t reba ll de conjunt, gràcies a les 
t robades dels con sells pastoral s 
de zona i arxiprestat, a la prepa
ració de promesos, a l moviment 
rural evangelit zador de joves i 
adults, e tc. Hi ha una trobada 
me nsual de consiliaris de joven t. 

3. Reptes de ft/tllr. Voldria 
acabar amb unes qüestions que 
em ballen pel cap i que crec que 
afecten tota la d iòces i: 

Quines directrius de futur, pel 
que fa al treball conj unt , tenim 
plantejades com a diòces i? Cap 
on volem anar? 

Quina sortida es dóna a l cape
llà que no intervé e n el treball 
conjunt, de zona o arxiprestat? 

Cone ixem amb exactitud els 
an he ls , les necessitats i les man
cances de cada zona? Com és re
collit tot a ixò? 

La tasca de treball conjunt (a 
. nivell d'arxiprestat o de zona) 
sempre serà feina de formigue ta. 
Sembla un somni . Però cal tenir 
clar que «no hem d'abaratir el 
somni ». 

Francesc Pausas 

ELS MEDIA 
El. mllJan. de comunlc:ac16 _ lenlm, 
¿ajuden • pI. nlajar als ~. de 

la pasloral? 

Un sector pastoraj desatès 

El meu pun t de vista fa refe
rè nc ia a dues qües tions, sobre les 
quals diré breument com h o veig 
a Catalunya avui i com podríem 
a nar endavan t. 

Primera : els m itjans de cornu
llicaGÍó com a sector de la pasto
,.al de l'Església. E m sem bla u n 
sector desatès i marginat, del 
qual s 'espe ra molt - potser fins i 
to t massa- i a l qua l es carreguen 
les culpes de coses i s ituacions 
q ue potse}· no són culpa seva . Ja 
se sap : q uan Ic s no tícies no són 
bones, el més senzill és matar e l 
missatger .. Sembla ta lment que 
aquest camp no m ereixi pas gen s 
d'atenció entre els responsables 
cie la pastoral, potser perquè con
s ideren que ja hi ha uns (afec
ciona ts a aquestes coses» que fan 
c I que poden .. 

La s ituació actual es podria mi
llo rar començan t per establir a l
guna forma de contacte en tre ets 
responsables de la pastoral i les 
persones que treballen en els mit
jans de comunicació, si és que 
uns i a ltres --com espero
c reuen que aquest diàleg resulta 
necessari i convenient. 

Segona: el plantejament de ls 
problemes pastorals en els mit
jans de comunicació. Aquest p lan -
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tcjament penso que, en el mo
ment present, és molt reduït i 
pobre. Els mitjans de comunica
ció de caire general, per exemple 
Ja premsa diària, tendeixen a re
duir l'espai destina t a la infor
mació de qüestions religioses. Les 
instàncies eclesials, per la seva 
part , viuen un conflicte entre di
ferents models o projectes pasto
rals ... Un mitjà de comunicació, 
si no és ni confessional ni espe
cialitzat, es pregunta com actuar 
davant d'una situació no només 
de pluralisme, sinó també de con
flicte. 

Si és cert que els mitjans de 
cornun icació han de reflectir l'ob
jectivitat de les qüestions que 
tracten, val a dir que informar de 
temes de pastoral no és pas cosa 
fàci l. En aquest aspecte voldria 
dir que els mitjans de comuni
cació em sembla que més que 
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mItjans d'imposició són -<l han 
d'ésser- eines de mediació, se
gons la coneguda tesi doctoral de 
Llorenç Gomis .El media media • . 

Quina mediació poden fer els 
mitjans de comunicació en aquest 
camp? Potser, en primer lloc, ex
plicar els problemes plantejats i 
informar de les respos tes plurals 
que s'hi donen. Aquest és un 
camp en el qual els mitjans pot
ser no treballen prou. Ara bé, jo 
demanaria a les instàncies ecle
sials corresponents que fessin un 
esforç de formular les seves pro
postes i posar-les a l'abas t d'a
quests mitjans. Posats a demanar, 
encara demanaria més, i és que a 
l'hora de fer projectes o plans de 
pastoral s'escoltés les persones 
que treballen en el món de la co
munkació, com a persones que 
cal suposar que són properes al 
pensament del poble. 

Jordi Piquer 
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QUESTlONS DIVERSES 

REGRESSiÓ 
N'hI ha que dIuen que l'Església aliè 

en regressió I altres que esti: en 
recuperacl6. Què n'opines? 

A Catalunya, en una situació 
greu 

La pregunta és molt à mplia. Pe
rò, per sort, l'espai de resposta 
és limitat. Per això voldria cenyir 
la meva opinió al que conec 
menys malament: l'Església a Ca
talunya. 

En parlàvem fa poc amb uns 
amics i jo vaig recordar que una 
església po t «morir» en un país 
(és l'exemple conegut de l'esglé
s ia que fou fl orent a l nord d'À
fri ca, a l'Algèria-Tunísia dels 
temps de sant Agustí) . Em sem
bla olorar que l'església tradicio
nal a Catalunya és un malalt que 
- si tot continua més o menys 
igual- s'acosta vers una lenta pe
rò imparable agonia. E.s clar que, 
com en d'aJ tres països europeus, 
aques ta agonia po t durar molts 
anys .. 

No sabria explicar amb precisió 
el perquè d 'aquesta impress ió. Es 
basa, però, en un fet que em 
sembla evident : aquesta església 
tradicional -és a dir, allò que en 
el llenguatge habitual en diem 
simplement << l'csglésia>>- viu molt 

imbricada en una societat catala
na pregonament conservadora 
(que té com a ideal un cert voler
sc «nova burgesia-moderna-curo
pea-benestan t . ). Això és evident
ment exagerat dir-ho «tout caur!» 
però em sembla real com a COf 

rent de fons. Fent-ne caricatura, 
diria que es votarà de gust el pre
s ident Puj ol i es vo taria -si cal· 
gués- a disgust el president Nú
ñez; però, de fet, és sempre un 
sí i mai un no. 

I aquesta societat ca tala na pre
gonament conservadora --en la 
meva opi nió- portarà a la dol· 
ça agonia l'església perquè en 
aq uest final del segle xx no té ca
pacitat de fecundar les llavors 
evangèliques. Cristianament, és 
terra erma. L'església hi està bé, 
però hi restarà cada vegada més 
ofegada. E.s a dir, en progressiva 
regressió. 

L'esperança possible -i amb 
això acabo el meu pessimista ser
mó-, només la ve ig en 11avors 
d'església nova que broten en am
b ients populars (de fet, en bona 
part, en ambients d 'immigració 
més O menys integrats) o potser 
en alguns ambients joves (també 
populars). Poca cosa més. 

Ho lamento. Però jo també, si 
em pregunten, responc. 

Joaquim Gomi. 
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MOVIMENTS 
I PARRÒQUIA 

HI he ~lIan. que e. queIxen que 
la parròquIa el. ocupa la major part 
del dia I que no " poden dedIcar 8 

...... putor.1 8BpIICI.Utzada. Què 
n'opines? 

Que, tanmateix, cal atendre 
els moviments evangelitzadors! 

Opino que tenen tota la raó del 
món de queixar·se perquè. efecti
vament, la parròquia és no sola
ment absorbent del temps de què 
hom disposa, sinó abassegadora 
de tota la persona: Perquè a una 
parròquia hi hagi caliu, hi hagi vi
da, cal que algú no pari de ven
tar les brases, constantment la 
vagi animant amb la soHicitud pel 
culte, l'organització d'activitats i 
serveis, el seguiment de les perso
nes... i el que fa aquesta tasca 
eminentment d'animació, ada· 
nant-se'n o sense adonar-se'n, es 
troba abocat a fer també aquella 
altra de gerència, de programació. 
de coordinació, de suplència, .. 
sense oblidar que aquel1a indis
pensable actitud de disponibilita t 
que ha de tenir les vint-i-quatre 
hores del dia el predisposa a un 
treball trencat, esfilagarsat . arrít
mico Dins d'aquest marc, ¿què 
pot fer el rector per dedicar-se a 
la pastoral especialitzada? 

Però si dic això des de la plata
forma parroquial , no és per opi
nar que lògicament els rectors de 
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parròquia -que avui són la im
mensa majoria dels capellans al 
servei de la diòcesi- queden ex
cusats de dedicar-se a la pastoral 
especialitzada; sinó per fer una 
crida a un replantejament de les 
tasques pastorals parroquials, ar
xiprestals i zonals, que permeti 
d'aconseguir que la pastoral es
pecialitzada sigui atesa per l'Es
glésia talment que no aparegui 
com el frui t d 'un rampell de qua
tre capellans entossudits a fer en
trar el clau per la cabota. 

No és aquí el lloc de defensar 
la urgència de l'evangelització i 
de la presència transformadora 
del cristià en el seu medi, però 
puc dir, almenys. que jo hi crec 
i que per tal de dur-les a terme 
no hi veig cap alternativa millor 
que la que ofereixen els Movi
men ts especialitzats. Mentrestant, 
doncs. mentre no es faci aquest 
replantejament globa l de tota la 
pas toral, opino que els capellans 
que han sentit la crida i la ur
gència a fer la pastoral especialit
zada han d'ajudar-se entre ells i 
deixa r-se ajudar pels militants 
dels Moviments ; no solament per
què no qued i per fer aquest ser
vei importantíssim a l'Església . s i
nó també per manten il- el difícil 
equ ilibJ; personal enmig de les es
tiragassades de la pastoral parro
quial i de la pastoral especialitza
da, i encara, per mantenir viu i 
desvetllat aquest do de l'Esperit 
Sant que és la sensibilitat per una 
fe personalitzada i alhora crítica 
i activa al si de l'Església i enm ig 
del món. 

Pere F arriol 



Sofriments i esperances 

Després de 25 anys de pastoral 
parroquial (8 com a regent), 22 
com a Consiliari d 'Aco (Acció Ca
tòlica Obrera) i 8 com a «cape llà
treballador» - t reba lla r e ra el 
meu somni pastoral primer des 
del Seminari-, sempre feliç i mai 
prou agraït , se m'acut parla r de 
l e ~ dife ren ts pastora ls a parti r 
d'unes conviccions, uns sofri
men ts i, fin alment, unes motiva
cions. 

Jo crec ... (Tres conviccions prè
vies) 

Portem aquest tresor en vasos 
dc tcn-issa, trencadissos i opacs. 
Per tant, tota forma de ministeri 
presbiteral ve marcada pel segell 
de la incapaci tat, de la limi ta
ció ... ; i també transparenta la 
lIum_ Tota forma de ministeri és 
sempre parcial. El minis teri ha 
de ser plural. 

L'Església és se rvidora de l' <<e
ccnomia de la salvació», I jo no sé 
pc r C1 t1~ s' ha anomenat «econo
mia» un treball que té ta n poc a 
veure amb números, b ala nços, au
ditories, magnituds, quantitats, 
eficàcies verificables ... L'Església 
és e l sagrament primordial, e l 
signe, la senyera a lçada enmig 
dels pobles. La seva na tu ralesa, i 
la seva acció, són simbòliques. El 
Cris t - la Imatge del Pare, el 
Verb- en l'espa i i el temps_ No 
es tracta, doncs , de pensar en la 
feina de l'Església -els forats per 
lapar- de manera quan titativa, 
com la producció i la productivi-

tat d 'una empresa, s inó en l'or· 
dre simbò li c, s ign ificatiu j sacra· 
mentaL 

L'essencial és ser tes timoni de 
l'Amor de Déu a ls homes: anun
ciar que som germans i que Ell 
és Pare de tots. I per això, la gent 
s'ha de trobar acollida, compresa 
i estimada_ I -<¡uina sort!- aco
lli r així és una possibilitat oberta 
a tot capellà, sigui on sigui (en 
to ta pastoral) . 

J o pa/eixa a la parròquia 

Perquè et sents confiscat pels 
creients; encara més: pels de 1'«0-
ll a». I la sacramenta litzaci6 -gai· 
rebé el tot- ¿ transforma els ha
bitua ls i els creients? Pels «oca· 
s ional s)) -pel «món obrer»- so
vint és origen de m alentesos, d'in· 
capaci ta t de comunicació: ens tro
bem condemnats a relacionar·nos 
mitjançant uns mots i unes ac
cions q ue necessària ment enle· 
nem, i vivim, d'una manera dife· 
ren t , ells i jo. 

En un temps i en una cultura 
q ue es va secularitzant, la parrò
qu ia, pels ocas ionals, et lliga molt 
a expressar la fe amb un Ben· 
r.ua tQ'e de cuite, de sagraments, 
de ritus, que cada cop dubtes més 
que sigui el millor camí d'anunci 
de Jesucris t. 

Jo pateixo a l'ACO 

Perquè Déu no l'ha feta créixer 
més. Jo creia que realitzava una 
mica, J:-t figura de )'Esglé d ., <1(' ) 

demà, missionera, corresponsa
ble . .. I molts dels capellans que 
podien servir-la, fa uns anys que 
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la van cons iderar depassada. La 
majoria, la jerarquia, no s'hi ha 
dedicat. Ventafocs, com a bona 
treballadora. 

Sempre amb una pregunta : ¿és 
adequada, l'ACO , per a arribar a 
les categories més explotades 
(peonatge, obres públiques, emi· 
grants nous, ... )? 

Els «militants. -el nom és an· 
tipàtic- han après un vocabula· 
ri, uns esq uemes mentals; amb 
els anys, com jo, també s'esclero· 
sen .. . però, i el compromís real?; 
¿i la permanent dificultat de sen· 
tir-se «amples_, a «casa», en l'Es
glésia existent?; i la fraternitat 
humil, viscuda enmig de l'Església 
practicant? 

La tensió permanent per ade· 
quar·tc, pedagògicament, a les 
persones, cadascuna en un mo
ment diferent del seu procés de 
re; haver de servir l'Evangeli en 
petites gotes, atentament ... al fi· 
nal recollint, contemplant . Però 
rarament en homilies, a raig fet, a 
cor què vols ... 

Jo pateixo al treball 
Perquè dono, a vegades, mal 

testimoni; i és l'ún ic que com a 
cristià i com a capellà tinc : dins 
la comunitat cristiana el que en 
podem dir «les funcions sacerdo
tal s» marquen les relacions de 
dalt a baix; amb les desagrada· 
bles fal sedats que això comporta. 
AI treball, el que ens uneix és el 
treball i la relació és imposada, 
purament horitzontal. Rarament 
hi és possible la . funció . sacer· 
dotal. 
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Perquè els companys de treball 
van, cadascun , a «la seva» . Van a 
«algunes»: per a subsistir; per a 

\ consumir. Anar a «totes.?: una 
solidaritat viscuda dins la dinàmi· 
ca del moviment obrer els queda 
lluny, lluny .. . 

Perquè la feina té un aspecte 
«odiós» - no deixar passar a veu
re el malalt- i fomenta el gust 
de manar i dominar, la ira . .. i 
perquè, a ulls dels parats, jo sóc 
milionari. 

Perquè servir la gent - una fei· 
na útil-, compartir fraternal
ment el treball -una situació 
agradable-, cansar-me, patir per 
ser un manat, omple. I aquesta 
felicitat humana -ara en dirien 
«realització»- ¿no és una tram
pa?; en el fons ¿no seré «capellà· 
obrer. per gust per onal, tot fu· 
gint de foscors i incerteses? 

El minis teri en el treball m'és 
font de joia i de pau. 

Com que el treball és la forma 
de ministeri menys comuna j pot
ser és una forma de pastoral no
més en la mesura que s'inscriu en 
una pastoral obrera global, penso 
que hauria d'explicar la coherèn
cia amb què ho visc; és a dir, ex
plica r com la forma de «ministeri 
en el treball. , a més de causa de 
dubtes i sofriments, és també font 
de pau i joia en la meva vida. Per
què treballar, per a mi, és seguir 
Jesucrist que s'ha fet «home obe
dient» i ser abd imatge a l'abast 
(vg .• La Humanitat de Déu. , de 
Josep Maria Rovira Belloso) de 
Déu Amor, Pare ... ; és estimar Déu 



j els homes, convençut que el sa
cerdoci, abans que una «funció 
sacerdotal . mesurable és una rc~
litat de l'o rdre simbòlic, que par
ticipa de la naturalesa de l'Esglé
sia, «senyal», s igne a lçat entre le s 
nacions. I a la Barcelona treba
JJadora, immensa, ressentida amb 
l'Església, m'és un goig voler ser 
un dels deu o quinze capellan s 
que compartim e l que la gent ('n
lén per «treball» , portats pe r 
aques t amor-opció indestriabJIl a 
Jesucrist i a ls explotats. 

Joan Ramon i Cinca 

PASTORAL GENERAL 
I PASTORAL 
ESPECIALITZADA 

¿Què en penseu els laics de les 
QÜestions de pastoral general I 

pastoral especlallt:zlHfa? 

Més interrelació i més 
participació de laics 

Quant a la pastoral general, em 
referiré a la que gairebé de ma
nera única fan les parròquies: 
la de les catequesis dels sagra
ments. Penso que els sagraments 

. estan cada vegada més a prop de 
la gent, i que s 'intenta donar tot 
el sentit a la seva celeb ració. Les 
recents ordenacions de diaques 
laics hi ajuden . No obstant això, 
crec que la participació dels laics 

hauria de ser encara més alta, 1 
sobre tot sense distinció entre ho
mes i dones. 

Crec que a l'hora de realitzar 
un sagrament, l 'Església ha d'exi· 
gir el màxim del cristià que el vol 
rebre, tant pel que fa al conven
ciment com a la pràctica cris tia
na quotid iana, anterior i poste· 
rior. Casar·se per l'Església per· 
què la família quedi con tenta o 
fer la comunió pel vestit que po
den lluir els nens i no recordar-se 
després de la confirmació , són 
fets que es repeteixen encara i 
que influeixen negativament. Pot
ser caldria ser més estricte i ri 
gorós en la qualitat, encara que 
es reduís la quantitat. 

D'altra banda, la pastoral gene· 
ral no ha d'ésser necessàriament 
parroquial. Som molts els cris
tians que per les nostres activitats 
din s de l'Església no estem vin
culats a un marc territorial con
cret, sinó a comunitats re1igioses 
i a d'altres grups d'Església. l so
vint reb re algun sagrament fora 
de la parròquia, o fora de la diò
ces ;. comporta molts problemes 
«( burocràt ics» . La parròquia és un 
pun t de referència molt impor
fant. però no ,'únic. Caldria més 
flexibilitat pe rquè la pastoral fos 
vcril abl emen t genera l. sempre 
que es don in, ho repeteixo, e ls 
pressupòsits de convenciment i 
de pràctica es mentats abans, que 
es poden detectar mentre es fan 
Ics corresponents preparacions o 
cateques is. 

Referent a la pastoral especia
litzada, el que conec més de prop 
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és la de joves. Caldria pensar més 
en el tipus de pastoral a realitzar 
amb els joves que viuen a les ciu
tats del cinturó de Barcelona, o 
a barris del que actualment s'a
nomena «quart món». I sobretot 
intentar de potenciar-hi algun ti
pus de pre-pastoral, és a dir, bus
car la manera d'arribar a sensi
bilitzar els adolescents a poc a 
poc perquè a la llarga puguin 
comprometre's en els moviments 
especialitzats. D'altra banda s'hau
ria de potenciar molt més la figu
ra del consiliari laic, home i dona. 

Potser els dèficits més grans 
corresponen a la pastoral de mar
ginació (marginats, pobres, delin
qüents, dograaddictes, etc.). on la 
demanda supera amb escreix l'o
ferta, tant de serveis , com de gent 
voluntària i alliberada amb la 
deguda preparació, i de recur
sos econòmics. En les darre
res sessions del Consell Pastoral 
Diocesà hem tocat aquests temes, 
però bàs icament a nivell de dis· 
cussió teòrica. Costa trobar pro
postes concretes i, per tant, les 
solucions trigaran a arribar. Com 
a membre del CPD, tinc la sen
sació que les aportacions dels 
consellers queden de moment no
més sobre el paper. 

Crec que caldria un treball més 
global en què s'interrelaciones
sin molt més intensament totes 
les delegacions de pastoral , entre 
elles i amb les parròquies, les co
munitats i els grups eclesials. Se
rà una feina més a llarg termini 
però amb més bon resultat. La 
parròquia i les comunitats reli-
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gioses permeten compartir la pre-. 
gària i la celebració, però alhora 
poden oferir, d'acord amb les di
ferents delegacions de pastoral, 
compromisos concrets (senzills o 
complexos) a l'abast de tots els 
creients. Moments de pregària i 
de reflexió que, juntament amb 
una acció, per petita que sigui, 
ens permetin estar al costat dels 
marginats d'avui, testimoniar la 
nostra fe i viure solidàriament. 

Montserrat Morera 

Testimoniatge de la presència 
del Déu vivent i alliberador 

D'entrada crec que hi ha només 
una pastoral, així com només hi 
ha un sol Déu, una sola Església , 
un sol Evangeli i un sol Senyor 
Jesucrist. L'Evangeli no diu a tot
hom el mateix. Per exemple, Je
sús diu als pobres que, amb l'ar
r ibada del Regne de Déu, deixa
ran de ser pobres i als rics que, 
s i volen entrar al Regne, han de 
renunciar a llurs riqueses. 

Si parlem de diferents pastorals 
sembla que vulguem acontentar 
cada classe o grup humà, tot aco
modant-hi l'Evangeli. La pas toral 
actual, principalment la Litúrgia, 
té poc a veure amb la pràctica 
alliberadora dels militants, cris
tians obrers. Aquests, crec que po
dem aportar algunes idees de cara 
a una pastoral que ofereixi a tots 
els cristians la possibilitat d'a
profundir i viure la fe amb tota 
plenitud a nivell personal i en 



els ambients en què es mouen, i , 
a tota persona la possibilitat de 
començar o continuar el camí d'a
mis tat sincera envers Jesús. 

Els mitjans poden ésser els se
güents: 

- L'oració personal i comunità
ria, que Jesús ens ensenyà, per 
a relacionar-nos amb e l Pare, el 
qual vol instaurar el seu Regne 
de justícia. pau i amor, i ens cri
da a ser coHaboradors seus. 

- L'estudi i la reflexió sobre 
l'Evangeli, per tal de conèixer Je
sucrist, que és qui dóna sentit a 
tota la nostra vida. 

- La revisió de vida en grup, 
això és, de ixar que Jesús iHumini 
i judiqui totes les nostres accions 
i actituds, els nostres sentiments , 
tota la nos tra vida de família, de 
barri i de treba ll , e l nostre com
promís en les organitzacions po
pulars, sindicals i polltiques que 
treballen i lluiten per millorar les 
condicions de vida del poble i 
per construir una societat més 
justa_ 

- La celebració eucaríst ica, la 
gran pregària comunitària, s íntes i 
de l'Evangeli i la vida, compromís 
pel- la justícia i la dignitat de les 
persones, anunci i esperança de l 
Regne i presència del Senyor en
tre nosa1tres feta realitat. 

La pastoral ha d'ajudar a obrir
nos a les exigències socials , eco
nòmiques i polítiques de l'Evan
geli, a comprendre la relació en
tre conversió personal i transfor
mació de les estructures injustes. 
Però la pastoral no es pot reduir 
a tasques socials; l'Església no ha 

de transformar per ella mateixa 
la societat. es el poble que, amb 
els seus instruments de lluita so
cial i polf tica, ha de transformar 
la societat. La pastoral ha de [or
nir als cristians l'aliment per a 
participar i mantenir-se en aques
ta lluita a lliberadora. Els mitjans 
per a en tendre les Qüestions so
cials, econòmiques, ideològiques i 
polítiques i per comprendre i 
transformar la realitat , el cristi ;) 
els troba fora de l'Església : a ls 
sindicats, als partits, etc.; en can
vi, no trobarà en un partit les con
dicions per a aprofundir la seva 
re lació amb Déu. I totes dues di
mensions són essencials per a 
la persona. 

Penso que la pastoral té a l
menys aques ts dos perills: o bé 
formar crist.ians descomprome
sos, per als Quals la vida espiri
tual és un refugi per a desen ten
dre's del món, o bé formar mili
tanls socials i polítics que no ex
pliciten en la seva vida l'anunci 
i el seguiment de Jesús . 

Crec que no hi ha cap projecte 
polít ic que coincideixi exactament 
amb les propostes evangèliques. 
La fe no és una ideologia ni una 
visió del món. La fe és fonamen
talment un coneixement íntim de 
Déu, que en Jesucrist es revela 
com a Pare de tots els homes i 
que ens envia el seu Esperit. Tant 
la visió conservadora com la pro
gressista poden reduir Ja fe a una 
ideologia. 

L'essència de l'activitat pastoral 
és el testimoniatge profètic de la 
presència viva i alliberadora de 
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Déu. La raó única d'ésser del s 
cristians és l'adhesió a Jesucrist , 
que, amb la seva gràcia, ens im
pu lsa a descobrir Déu present en 
la his tòria huma na; un Jesucris t, 
n més, ressusci tat, present enmig 
nostre, que amb la seva Paraula 
ens revela la voluntat del Pare i 
el projecte foname ntal de Déu en 
la nos tra història, i q ue és el cap 
d'aquesta humanitat que avança 
ve rs e ls seu a ll iberament. 

Joan Estrada 

ECONOMIA 
¿No és Injulla la diferència de 

pressupostOl que hi ha entre ols 
moviments e.peclalltzats I 1 • • 

perròqules ? 

Sí; però, per què? 

M'agrada més replantejar-me la 
qüestió que m'adreça QUA
DERNS DE PASTORAL, afegint
hi un adverbi : ¿no és objectiv~ 
mellt injusta? 

Em sembla que, sovint, sí que 
ho és. 

No és difícil de detectar com, 
en certs sectors de la nostra Es
glésia, els Moviments especialit
zats són desconeguts i, fins i tot , 
a vegades, menystinguts. Els seus 
preveres consiliaris vénen a con
siderar-se, en aquests sectors, com 
una mena d'agents pas tora ls de 
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segon ordre, que és dubtós que 
mereixi n una retribució econòmi· 
ca equiva lent a la d 'altres preve
res amb igual dedicació; tampoc 
119 es veuen clares les despeses 
de materials, sortides, reunions. 
ni la necessitat de locals etc. 

En el re rafons de la inadequa
da dotació econòmica hi ha una 
incorrec ta valoració dels Movi· 
ments especialitzats. 

Es j ust, també, però, de di r 
que, en ocasions, els ma teixos Mo· 
vimcnts són, en certa mesura, res· 
ponsables d'aquesta manca de va
loració. No expliquen prou bé els 
seus programes i les seves ac· 
cions ; potser es tanquen excessi· 
vament sobre ells mateixos; no 
sembla que es preocupin de fer 
créixer el nombre dels seus mi
litant s, etc. 

Qui em conegui , sap que jo es
timo els Movimen ts especialitzats. 
Les meves actituds profundes i 
la meva formació, en són forta
ment tributàries. Per a ixò crec 
que la meva opinió serà ben com
presa: perquè es pugu i dir que 
el tractament econòmic diocesà 
dels Moviments especiali tzats no 
és l'adequat, cal que es tracti de 
Moviments amb forta voluntat de 
ser, de créixer i d'incidir en la 
vida de l'Església i dels homes 
del nostre temps. 

Antoni Bascompte 



JOVES-ADULTS 
¿D'on riflen les dllleul .. t. de I_ 

partlclpacl6 del. Joves en lea 
actlvl .. t. palloral. del. adults? 

Ta nt dels grans com dels 
joves ; qui refarà els ponts? 

o sigu i: per què els joves no 
sc senten aHudits quan són els 
grans e ls qu i fa n coses. s iguin 
pastora ls o d'a ltres. 

Em sembla que aquí h i ha dos 
~ondicionants a tenir en compte, 
l,un q ue ve de pa rt de ls joves, i 
I a lt re de part dels grans. 

De par t de ls joves. cal reconèi
xer que te nen una imatge fe ta de l 
que e ls grans fa n , que no e ls a ju
da gens n i a valora r-ho ni menys 
~ prendre-h i par t. Troben que e l 
que fan e ls grans manca d 'ober
t u~a . A més ho titllen de poc ma
neJable i participatiu . Les ac tivi
ta ts pas to ra ls dels gra ns es rc
dueixen massa, a ls seus ulls , a 
fi pràc tiques re ligioses. a lienan ts 
en el sen tit de posa r en ma ns d~ 
Dé u les solucions q ue e ls homes 
no acaben d 'assum ir , i de respon
dre a esquemes voluntariosos que 
no tenen res a veure amb la pla
n ificació i la tècnica, com tampoc 
Llmb la no rma l universalitat q ue 
ha fet saltar Ics barre res de l'Es
glésia pe r sen tir-se solidaris no no
més dels germans e n Ja fe s inó 
s implement, de to t home. P~ I que 
fa a la litúrgia, que també és acti. 
vitat pas toral, la t roben re pe titi-

V¿l, excessivament normalitzada, ¡ 
sobreto t a n tipa rticipa tiva, des del 
momen t q ue to t es tà previst a la 
bes treta i «mai no passa res». Se
gurament q ue és aquesta una de 
les raons per les qua ls els joves 
han deserta t de les celebracions 
dels grans, i de les misses parro
quials dom inicals. 

E ls joves no prenen part en les 
act ivita ts pastora ls dels grans. El 
con trari també és cert ? I s i ho és, 
preocupa? 

Per a lt ra banda, els joves pot
ser s'ha n ta ncat , margina t, en ac
tivi ta ts p ròpies, no sempre prou 
realis tes i eficaces, tot i que ells 
no ho veuen a ixí. E ls grans treuen 
cI nas en a lguna missa de joves. 
Però els grans ha n troba t la ma
ne ra que els joves no interfere ixin 
en les seves activitats, acceptant 
i potser fent que els joves tinguin 
les pròpies act ivi tats, i e ls propis 
agru paments i associacions. Per 
haver actuat a cegues, po tser els 
joves ha n augmenta t aquesta mar
ginació, procu rant q ue els grans 
no inter fereixin en les seves de
cisions, i reclama nt e l d re t de ser 
e ls joves e ls qu i decideixen les 
qüestions que afecten els joves . A 
¡'hora de la veri tat, els joves s 'ha n 
quedat més d 'una vegada a part 
del món dels grans, i en lloc de 
ser evangelitzadors del món, no
més han estat eva ngelitzadors del 
món dels joves. E l que passa és 
que potser no és cert que hi hagi 
un món dels grans i u n món dels 
joves. Qu i refarà e ls ponts entre 
grans i joves? 

Genís Samper 
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Què demana, avui, la Pastoral 
de Joventut? 

La diferència entre pastoral de 
joventut i pastoral d'adults, ara 
i aquí, és que la pastoral d'adults 
està envellida, i la pastoral de 
joventut està per fer (i això no és 
pas un acudit d'aquella sèrie d'an
tany, que començaven així: saps 
en què es diferencia ... ). Penso en 
el mo ment actual, però penso 
també en els temps que s'apro
pen. Tot i l'esforç meritori i so
fert de molts pastors, la pastoral 
d'adults va fent la viu-viu. Tots 
sabem que no podem exigir massa 
a les generacions majors de prac
ticants. Tots som conscients que 
les persnnes adultes que s'acosten 
a demanar-nos serveis, tenen unes 
intencions bastant aHeatòries. 
Ens adonem que no acabem de 
sintonitzar-hi: ens demanen naps 
i nosaltres els oferim cols. Em
pro el mot adults en un sentit ben 
ample : tots aquells per a qui està 
muntada la pastoral d'adults, en
cara que es tracti ' de joves. El rec
tor, a la missa dominical, s'esgar
gamel1a per fer entendre als assis
teots que han de participar a les 
tasques de la comunitat cristia
na; i els assistents pensen: ci 
ara ... qu vol aquest? venim a mis
sa, i encara ens venta crits! . 
Aquella parella que ve, al despatx, 
a demanar el casament ... el que 
vol és casar-se; i prou. O els pa
res, que volen batejar el fillet 
perquè no sigui «moro». O les 
mares, que assisteixen a cateque
si de pares, preparatòria per a la 
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primera comunió, i estao pensaot 
en el vestit i la festa mentre fan 
veure que escolten el sermonet 
del senyor rector. 

Aquest fet pas toral ens pesa des 
de fa anys. I, de sobte, ha sorgit 
un fet nou. Un dia ens vam co
mençar a adonar que una gerna
ció de joves omplia els nostres 
temples o respon ia a les nostres 
crides en uns moments determi
nats (cas de la confirmació o cas 
de la Pasqua Jove i altres act ivi
tats semblants). Aquest fet el va 
remarcar tothom; fins i tOL els 
nostres bisbes, fins i tot el Papa. 

No és objectiu d'aquestes qua
tre ratlles explicar el perquè (i 
potser tampoc no mc'n sortiria ). 
El que vull subra tllar és que, a 
partir d'aquell moment, vam co
mençar a parlar, amb la boca ple
na de satisfacció, de pastoral de 
joventut. Llàstima que ens falli, 
a l'hora de parlar de pastoral de 
joventut, la precaució i, sobre tot, 
la memòria : sembla que ja hem 
oblidat el que va passar als flo
rents moviments de joventut, al 
final de la dècada del s seixanta. 

Sí, hem tornat a parlar de pas
toral de joventut. I , fin s i tot, ha 
nascut una figura inèdita en el 
camp de la pastoral de joventut. 
Sempre havíem parlat de consi
liaris diocesans de moviments de 
joventut (també de consiliaris de 
base i de consiliaris nacionals i 
internacionals). A partir d'un mo
ment determinat, els bisbes van 
crear la flamant figura del . Dele
gat Diocesà de Pastoral de Jo
ventut.. 



Tothom va pensar --{) va fer 
veure que pensava-- que aquest 
personatge arranjaria les coses, i 
trobaria la pedra filosofal (a tot
hom coïa no saber com fer~s'ho 
per retenir els joves que acabaven 
els cicles de catequesi de confir
mació. I hom es va dir: «el Dele
gat de Joventut ens ho arreglarà.) 

Però ben aviat s'ha vist que poc 
pot arreglar e l Delegat de Joven
tut sense comptar amb unes rea
litats prèvies, que només poden 
venir de la base; en el sentit que 
cal un canvi d'actitud per part 
dels capellans. 

Sí, cal un canvi d'actitud, si vo
lem parlar de Pastoral de Joven
tut. I ho dic pensant en la situa
ció actual de la joventut, abando
nada a la seva sort per part de 
totes les instàncies. Apunto no
més una idea en aquest sentit . 
Idea que caldrà desenvolupar en 
una al tra òcasió. 

De Pastoral de Joventut, enca
ra no n'hi ha. Però tots plegats 
podríem fer un exercici previ per 
a una futura Pas toral de Joven
tut. Es tractaria d'oferir tots els 
nostres locals (fins i tot els tem
ples), molts dels nostres recursos, 
i bona part del nostre personal 
perquè els joves, tots els joves, 
poguessin tenir uns espais de lli
bertat i creativitat a l'Església. 
Acollim-los i deixem-los fer (en 
tot cas oferim-los l'ajuda d'amic 
major d'edat). Donem curs a les 
seves reivindicacions i protestes, 
fem-nos portantveus seus a les 
assemblees d'adults. No ens es
pantem ni cridem si ens fan mal-

bé les coses. Oferim-los possibili
tats de crear, d'organitzar_ No els 
vulguem endoctrinar; fem camí 
amb ells. 

Si fóssim capaços de fer tot 
això, potser podríem parlar de 
pastoral de joventut dintre d'ims 
anys. 

Quim Pla 

Joves i grans, diferents, però 
punts de referència els uns 
dels altres 

He viscut dues experiències 
ben diferenciades en dos llocs di
ferents i que em semblen ben 
significatives de cara a afrontar 
aquesta complexa problemàtica_ 

Per una banda la que vaig viu
re a la parròquia de la Sagrera 
a començamen ts dels anys 70. 
Vaig trobar-hi una comunitat de 
base de joves fortament proble
matitzats per la seva relació amb 
la comunitat adulta i l'església 
institució; eren molt presents en 
el Consell Parroquial i en les acti
vitats dels adults . Aquest fet va 
anar portant, en la comunitat, a 
no parlar d'altra cosa que de la 
seva relació amb els adults: un 
carreró que es va mostrar sense 
sortida. 

Una segona experiència és la 
que he viscut els tres darrers anys 
a la parròquia del Bon Pastor, on 
existeix un bon grup de joves amb 
força vida, però on durant bas
tants anys ha mancat una comu
nitat adulta estructurada i amb 
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vida suficient. Durant els darrers 
deu anys ens hem lamentat de la 
manca de comunitat adulta que 
servis de referència vàlida per als 
joves. Ara comença a sorgir 
aquesta comunita t adulta, punt 
de referència, i els grups de joves 
ho han començat a notar, 

Aquestes dues experiències, no
més apuntades, em fan pensar que 
els joves i els adults necessiten 
tenir vida pròpia. i que tenen les 
seves pròpies lleis de funciona
ment. Això s'ha de fer possible 
sense por, encara que sembli que 
segueixen IInies divergents: els 
moviments, els grups, s'han de 
sentir com a diferenciats i amb 
una vida que cadascú sent com a 
molt pròpia. 

Per altra banda, cal que amb
dós grups es puguin sen ti r com 
a punts de referència l'un de l'a l
tre. En la comunita t cal que es 
respiri l'esperit jove i l'esperit 
adult , sobretot per la vida matei
xa: perquè es troben e n alguns 
moments treballant junts. engres
cats per assolir algun objectiu co
mú; perquè en alguns moments 
la celebració és comuna i fruit de 
l'aportació d 'uns i a ltres; perquè 
es prega jun ts a vegades ... AI cos
tat d 'això ha de ser possible un 
diàleg en tre joves i adults; però 
no hem de pretendre que siguin 
aquest diàleg, i encara menys les 
reunions més estructurals de les 
nostres comunitats, el que acosti 
i faci poss ible un intercanvi ne
cessa ri i enriqu idor entre joves 
i adults. 

Finalment vull remarcar que el 
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trobament de joves i adults, és 
molt més fac tible quan als diver
sos grups hi ha un mateix estil 
de treball , es respira un mateix 
sentit evangèlic, la fe és plena
ment immersa en la vida. En 
aquest sent it penso que és possi
ble parlar un mateix llenguatge, 
cadascú amb la seva menta1i tat , 
de jove o d 'adult , quan to ts viuen 
l'esperit dels moviment s especia
litzats. 

Josep Soler L/oparl 

MOVIMENTS DE JOVES 
¿Com es plantegen els moviments 

__ I_llimi. luvenll. les 
celebracions de la fe? 

Celebrem la vida, celebrem 
l'acció 

- L'acció va de fes ta . era l'eJt
pressió impresa en les enganxi
oes que tothom portava arrapa
des a l pit, a la cuixa O a l'esquena 
en el Festival de Campanya que 
la JOC celebrà a l barri de SI. Roc 
de Badalona fa unes setmanes. 

En les grans pancartes que es 
desplegaren a l principi de la fes
ta i a l'hora de la celebració, s'hi 
podia llegir també <celebrem l'ac
ció., -celebrem la vida . . Cito 
aquestes frases perquè en e lles 
hi ha ja l'explicació del que se 
m'ha demana t que comentés per 



a QUADERNS: la dinàmica, l'es
til i la problemàtica de les cele
bracions al moviment. 

Des de fa molts anys que, a la 
JOC, no es conec be ix una troba
da, unes jornades, un comitè na
cional, una sortida de cap de set
mana, sense que J'eucarís tia no 
n'ocupi el centre, sense fer-hi pre
sent Aquell que és l'ànima del 
moviment, Jesucrist. TOL i així no 
cns hem «acos tumat » encara a 
celebrar l'eucaristia perquè toca, 
perquè és diumenge, perquè és 
oficial en el moviment, i la causa 
es tà en el fe t que tota celebració 
ve molt marcada, m'atreviria a 
dir que cxigida, pel desig de com
partir la vida, l 'acció, els en tre
bancs, el fracàs personal i coHec
tiu amb els altres i amb Aquell 
q ue és la vida, el servei fe t per
sona, la supe ració del fracàs, l'es
perança. 

Aquests fe ts trets de la vida de 
cada dia, aquesta referència cons
tant a l'acció viscuda, marquen, 
doncs, amb un to peculiar les ce
lebracion s del moviment. I és pre
cisament aquest to ci que dóna 
peu a l'originalitat de la celebra
ció de la JOC, i alhora crea la 
tens ió amb celebracions fetes dins 
d'allres marcs i la problemàtica 
en la relació litúrgica amb d'al~ 

tres comunitats. 
L'1 JOC com a moviment és una 

comun itat de joves, marcada per 
la duresa de vida dels seus com
ponents, per la procedència social 
i religiosa, per l'edat, per la cons
ciència de marginació, per la tos
suderia de voler ser protagonis-

tes de la pròpia vida ... , amb tot 
cI que a ixò vol dir de peculiaritat 
d'estil, de nus de relacions, de ma
nera de posar accents en la vida
fe - acció - con templació. Recordo, 
per exemple, que en la celebració 
de la paraula de l'última trobada 
en què hi havia molts militants 
d'iniciació va se r difícil de saber 
qui era el Celebrant, perquè van 
anar sortint una vintena de per· 
sonatges encartellats que llegien 
accions realitzades, textos de l 
Nou Testament, que cantaven, 
que representaven fets viscuts. Es 
feia evident que a llò era un de
vessall de vida, de v ida immergida 
en la fe , i era eviden t que els al
tres joves hi connec taven des de 
la seva pròpia vida i des de la 
seva pròpia fe. El ritme feia sin
tonitzar uns joves amb d'altres i 
tots plegats amb Jesucrist. Dubto 
que, sense aquell enfilall de fets 
de vida, aquella comunitat de jo
ves hagués connectat amb el mis
satge de la Paraula i l 'hagués ex
perimentat com a cosa pròpia. E.s 
veritat que aquesta vegada no eS 
trac tava de l'eucaristia, i que 
aquestes són sempre presidides 
amb claredat pel celebrant; cito 
l'exemple només per a dir que ca~ 

da celebració és diferen t cn la 
forma i en la din àmica, perquè 
també sempre és diferent la vida 
del s militants que hi ha darrera. 

Això, deia, explica també ten
sions, distanciaments amb d'al
tres comunitats . Tot i que hi ha 
un bloc de mi litants que assisteix 
regularment a les celebracions 
parroquial s, aquesta dinàmica 
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participativa, creativa, adaptada 
al procés de creixement, farcida 
de fets de vida, fa que costi de 
trobar-se bé en d 'altres celebra
cions, de no sentir·s'hi estranys, 
observadors passius. 

¿l'.s una dinàmica -em pregun
to des del moviment- que ja té 
prou present l'esti l d'altres cele
bracions més massives, que valo
ra prou la dificultat futura d'a
daptació, que no accentua massa 
el ritme de la vida, que no puja 
els militants com d ins d 'un hiver
nacle? Però també pregunto, des 
del moviment: ¿per què els joves, 
i especialment un tipus de jove 
sortit molt del carrer, marginat 
de la cultura ambiental, no s'aca
ben de trobar bé en les grans ce
lebracions?, quin lloc hi ocupa la 
vida, amb nom i cognoms, la par
ticipació, allò que ells viuen i que 
els preocupa? 

M'ho pregunto i ho pregunto 
perquè de tant cn tant sc'ns diu, 
i ens diem, que el moviment no 
acaba de portar els seus militants 
a les celebracions més amples, 
que els costa de fer el pas .. . 
Això és veritat, i em sembla que 
ho continuarà essent durant molt 
de temps, però les raons deuen 
ser molt complexes. 

D'entrada se m'acut, a part dels 
interrogants ja exposats, que un 
moviment educatiu deu haver 
d'actuar sempre -i, doncs, tam
bé de celebrar- mirant amb una 
gran delicadesa el procés dels qui 
té al davan t, i la vida que hi va 
creixent i canviant; i que la lògica 
més elemental no permet d'oferir 
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els mateixos esquemes, el mateix 
ritme, per als diversos moments 
de creixement. 

l no sé si és sobrer de recordar 
que tot treball i tota celebració 
amb joves, no només en els mo
viments, haurien de ser sempre 
educatius. l'.s més, tot treball amb 
persones, sigui quina sigui la seva 
eda t, no es pot distreure de la 
vida que hi ha al seu darrera. 

Vida i procés educatiu són, 
doncs, dos aspectes que no hau
ficn d'estar absents en cap cele
bració. 

Ramol! Bufi 

¿Com et mires l'actitud de Roma 
respecte als moviments especialitzats 

de joves? 

Altres moviment s són mirats 
amb més interès: per què? 

El meu sentiment és que, ma1~ 
gra t totes les declaracions que al
guna gent del Vaticà fa a favor 
dels ' Moviments històrics de l'Ac
ció Catòlica especialitzada (JOC, 
JARC, JEC i HC) i del AtrEC, aquests 
no gaudeixen del favor dels res
ponsables de l'Església Universal. 
Avui són uns altres Moviments 
els que mereixen paraules públi
ques de reconeixement i els que 
algunes vegades són presentats 
per alts dignataris vaticans com 
l'exemple a seguir. Concretament 
puc citar-ne dos d'origen italià 
però amb més o menys extensió 
en altres països: FOCCOLAR1NI i 
COMMUNIONE E LIBERATIONB. 



Sempre resulta difícil jutjar un 
fenomen que té a veure amb la 
Santa Seu, donat que no solen ser 
massa explíci ts en donar raons de 
les seves reaccions. Un està obli
gat a fer suposicions. I parlar so
bre suposicions no és digne d'un 
medi tan seriós com QUADERNS 
DE PASTORAL! Però espigant ací 
i a llà afirmacions fetes per la gent 
de la Cúria Romana crec poder 
dir que: 

En un primer moment va fer 
sofrir molt a Roma la crisi d'i
dentitat cris tiana que alguns dels 
Moviments atravessaren. Aqueixa 
crisi va anar acompanyada en 
moltíssims casos de la pèrdua de 
força ; en més d'un lloc els movi
ments varen desaparèixer ... Però, 
precisament en el moment més alt 
de la crisi, la gent que en e l Va
ticà era responsable de les rela
c ions amb e ls Moviments i les or
gan itzacions de laics, era prou 
amiga dels Moviments d'Acció Ca
tòlica i , entre ells, a lguns n 'havien 
esta t responsables a nivell conti
nental i mundial. El mateix Pau 
VI i el Substitut de la Secretaria 
d'Estat, Mons. Benelli, n'eren 
grans amics. Així i tot, no obs
tant, vers la fi d'aquell període, 
quan ja s 'havien fe t alguns canvis 
del personal responsable, un dels 
moviments va perdre el seu esta
tut d'O.l.C. (organi tzació interna
cional catòlica) reconeguda per la 
Santa Seu, que després, si no es
tic mal informat, encara no ha 
recuperat malgrat tots els esfor
ços que h an esta t fets. 

Tinc por, no obstant, que la 

causa determinant de la pèrdua 
del favor entre la gent de Roma 
no és realment la pèrdua de vita
litat dels Moviments especialitzats 
i el ~!lEC, els quals, globalment, 
estan vivint un moment de revi
talització. No; la causa determi
nant, per a mi, és un clar viratge 
que s'està produint en el Vaticà 
pel que diu a la relació Església 
i Món: la idea que la presència 
de l'Església en el món i en els 
seus nuclis vitals ha de fer-se per 
mitjà dels laics compromesos i 
respectant seriosament l/autono
mia relativa del temporal, segons 
el Vaticà lI, està essent substituï
da per la idea dels cristians corn 
a «força compacta. ( . Communio
ne e Liberatione.), i per la nega
ció de les ideologies i l'afirmació 
de l'evangeli com a «suficient. ell 
tot sol pe r transformar el món ... 

Bonaventura Pelegrí 

Fa temps que han perdut part 
de la seva confiança 

E.s cert que el Concili recone
gué que e ls «laics tenen el dret 
de fundar i dirigir associacions», 
tot recalcant que «cal evitar la 
dispersió de les forces, cosa que 
pot produir-se quan es creen sen
se raó suficient noves associa
cions o obres, o quan es mante
nen més enllà del límit de vida 
útil associacions o mètodes anti
quats. (Apostolicam actuosita
tem, 19 ). 
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També és cert que en el mateix 
document, decret per la seva ca
tegoria conciliar, el Concili reco
neix la importància del medi so
cia l (íd. 13 ) i la multiplicitat de 
formes de l'apostol a t organitzat 
( íd . 20). Fins i tot , a peu de pàgi
na, hom pot trobar ci ta ts discur
sos adreçats a moviments espe
cialitzats i. en particular, els mis
satges de Pius XII a la JOC, en els 
quals es reconeix plenament que 
e ls joves «han de convertir-se en 
els primers i immediats apòstols 
del s joves, exercint l'apostolat 
personal entre els companys, tc
nint en compte el medi social en 
el qual viuen. (íd. 12). 

E l nou Dret Canònic, a ls cc. 215 
i 299, reconeix a ls la ics e l dre t de 
fundar i dirigir associacions, i de 
reunir-se per a uns mateixos fins, 
i en e l c. 301 recorda el dret de 
la jerarquia a la creació d'asscr 
ciacions públiques de l'Església. 
E l Dret Canònic, suara promul
gat, no fa cap esmen t ja de l'Ac
ció Ca tòlica, ni tampoc dels me
dis socials, a la vegada que trac
ta de Ics associacions dins }'a
partat de persones, i no en cap 
dels de les funcions de l'Església. 
Es simptomàtic. 

Per aclarir més el camí recor
regu t, potser que ens fixem en 
un document pontifici que ha es
tat des de bell inic i ben rebut, 
Evangelii nuntiandi, de Pau VI, i 
que per la seva data és a mig ca
mí en tre el Concili i el Dret Ca
nònic. No hi ha en dit document, 
quan parla dels agents de l'evan
gelització, ni el més petit esment 
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als «movimen ts especialitzats» 
to t i que continua reconeixent que 
«els joves , ben formats en la fe i 
arrelats en l'oració, han d'esdeve
nir cada vegada més apòs to ls de 
la joventut» (Evarzgelii rzuntian
di , 72). 

¿Es agosa ra t deduir-ne que de 
fa temps els moviments especialit
zats han perdut almenys part de 
la confiança de Roma? ¿O al
menys que, a l'hora de planificar 
l'evangelització, Roma no compta 
amb dits moviments, tant de jo
ves com de grans? Per què? No 
voldria jo aventurar hipòtesis. 

Pel que fa a l'actual pontificat, 
és evident, pr imer de tot, l'espe
cial interès del Papa Joan Pau II 
pels joves: no se'ls descuida mai 
(o quasi ma i) en els seus discur
sos, li agrada dir la missa amb 
joves, i fins i tot comparti r-hi vet
ll ades i focs de camp. Ara bé, els 
moviments especiali tzats, e ls mo
viments engatjats. no hi són pas 
a primera f ila, o simplement no 
hi són. Recordem les cri ticades 
darreres in iciatives vaticanes (les 
trobades de joves a Roma per 
l'Any Sant de la Redempció, i, en
guany, per l'Any Internacional de 
la Joventut, així com l'obertura 
del Centre d 'Acolliment de Joves 
de Sant Llorenç), davant les quals 
els moviments especialitzats han 
estat reticents, i per això d'altres 
hi han ocupat el seu lloc. AI dret 
d'uns ha respost el dret d 'uns al
tres. Aquesta és la realitat: Roma 
vell amb bons ulls la puixança de 
«nous moviments» (no en diré pas 
els noms), més dòcils, més espiri-



tlJaliSleS, i menys agressius cn
ties vers la institució. 

De lola manera, els moviments 
c'specialitzats continuen existint, 
i tenen carta de ciutadania en ins
tàncies com e l Consen de Laics o 
Ics Organitzacions Internacionals 
Catòliques. No han pas mort. Al 
contrari , amb motiu de l'Any In
ternacional de la Joventut, també 
c ll s , units, prenen les seves ini
ciatives i preparen un Col'loqui a 
Ro ma sobre els problemes actuals 
de la joventut. Aquest CoBoqui té 
el supo rt de les instàncies esmen
tades, i segur que serà una bona 
avinentesa per a veure com s'en
carrilen les relacions entre els mo
viments especialitzats i la jerar
quia de l'Església, aixi com tam
bé entre uns moviments i els al
tres , i, sobretot, entre els movi
men ts i ci conjunt dels joves, puix 
que és en funció de l'evangelitza
ció del món jove que els movi
ments han d'existir. 

Genís Samper 

Que l'Església necessita avui 
una presència en el món 
més compacta 

Des de la Secre taria d'Estat i 
en especial -en el marc de la 
cúrja- des del «Concilium pro 
laicis » (Consell per a ls Laics ), es 
pot observar una tendència pro
gressiva els darrers cinc anys a 
potenciar i donar prioritat als 
moviments i les organitzacions de 

caire «espiritualista », tot margi
nant els moviments i les organit
zacions nats de l'acció catòlica es
pecialitzada, o aquells que histò
ricament s'havien apropat a una 
pastoral evangelitzadora en el 
marc d'una societat autònoma. 

El Consell per als Laics, tot i 
que manté constants i sovint difí
cils relacions amb els moviments 
de joves cristians especialitzats, 
sembla que hagi optat per una 
a l tra concepció de la pastoral ju
venil. Tot indica que als seus ulls, 
avui per avui, els moviments «Co
munione e Liberatione» i altres 
de semblan ts representen la ma~ 
nera de fer pastoral en un món 
complex i insegur. Durant els dar
rers anys els moviments «espiri
tualistes» i aquells que tenen una 
vocació massiva~general d'anima
ció han estat els més escoltats i 
més afavorits. Els movimen ts es~ 

pecialitzats han anat perdent 
aquell paper subs tancial i impor
tant que en temps passats - i en 
especial en cI postconciJi- ha
vien tingut. 

Els moviments especialitzats es 
caracteritzen per una pastoral 
atrevida, sovint de frontera, capaç 
d'afrontar la vida i la història en 
la seva complexitat, els seus pro
blemes i la seva realitat, malgrat 
que, de vegades, la seva incidèn
cia numèrica sigui reduïda. Crec, 
i m'agradaria equivocar-me, que 
l'opinió imperant a Roma és que 
aquest tipus d'intervenció pasto
ral no respon gaire a les necessi
tats actual s i que avuí l'Església 
necessita un altre tipus d'¡nter-
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venció. Per això, els moviments 
especialitzats viuen una certa sen~ 
sació - real- de marginalitat, se 
senten sols en una aventura molt 
diffci l, però fonamental per a l'e
vangelització del nostre món. 

Josep M. Carbonell i Abelló 

En la qüestl6 de la pastoral 
especialitzada, ¿cop on apunten el. 

no.tres bisbes? 

Apunten, sí; però, disparen? 

Em sembla que apunten cap a 
una integració d'unes noves ne
cessitats, uns nous factors pas· 
torals que han aparegut en la 
palestra i en l'ambient aquests 
darrers decennis. No estan re
solts a acontentar-se amb l'es
càs poder de convoca tòria i 
d'animació pastoral que avui te
nen els moviments tlpicament es
pecialitzats. Per això reben amb 
benedicció aquests nous movi
ments de «l'ambient o medi 
mix!» , com poden ser la JOBAC de 
Barcelona o l'Hora-3 de Catalu
nya, o aquells altres sense preo
cupació pel medi, com són els mo
viments diocesans de Tortosa i la 
Seu d'Urgell, els Focolars ... 

No obstant, dit això, no sabria 
dir com tradueixen els nostres 
bisbes aquests «apunts:. ni com 
els transpor ten al camp del dis
cerniment, de l'animació i de la 
coordinació pastorals. No conec 
cap paraula pronunciada encara, 
ni cap acció proposada. 
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Si em permeteu doncs, resumi
ria dient que em sembla albirar 
una direcció cap on més o menys 
apunten; però que no hi disparen. 

Ramon Cabana 

Alguns pastorellltel diuen que no és 
bo l'actual _garbuix_ de moviments 

de Joves. ¿Serl., donco, millor un 
moviment únic? 

Respectar la pluralitat social 
eclesial 

Aquesta qüestió és complexa i 
cal contemplar-hi diversitat d'as
pectes. Diguem-ne alguns. 

D'entrada crec que en un con
text eclesial de caràcter missio· 
ner, no n'hi ha prou amb una pas
toral juvenil de caire espontani, 
sense un projecte educatiu (pas
toral concret), sense identitat de 
grup, amb poca definició pel que 
fa a la fe i sense gaire capacitat 
per al compromís i l'evangelit
zació. 

:e.s per això que crec necessaris 
grups i moviments amplis, pasto
ralment estructurats, on s'assegu
rin una riquesa doctrinal, un in
tercanvi i l'ajut d'una estructura 
i uns recursos suficients per a ga
rantir la contimütat pastoral. Mo
viments que puguin esdevenir 
punts de referència metodològica 
per a grups que fan el seu camí i 
plataforma d'inseriment per a 
persones i grups que hi veurien 
un camí a fer conjuntament. 

Aquests grups i moviments 
-ara 1"1.0 sabria dir quants ni 



quins- han de respectar la plu
ralita t social i eclesial -per tant, 
pastoral- del moment que vi
vim. No solament respectar-la, si
nó també a tendre-la; per exem
ple: atendre pastoralment els mi
lers de joves que es confirmen, 
cada any, als nostres bisbats; 
a tendre millor els joves i adoles
cents marginats, etc. 

Però la preocupació no seria 
solament definir quins grups i 
moviments han d'existir, sinó com 
aques ts moviments i altres serveis 
pastorals, assoleixen identitats 
fortes i com són fidels a la pròpia 
línia al servei d'una trasmissió de 
la fe clara, vigorosa i inteHigible 
per als joves d'avui. 

Per altra banda, el nostre pro
blema no és merament de definir 
e l que ha d'ésser la nostra pasto
ral juvenil sinó, i sobretot, com 
cal fer-ho. 

En aquest punt jo diria que ens 
trobem encara en un temps de 
creativitat i expressió juvenil ¡, 
per tant, d'expressió pastoral. ¿No 
creieu que la pastoral juvenil a 
casa nostra es va definint encara 
amb matisos nous, amb aspectes 
ja madurs i assolits i amb mati
sos que tot just apunten? 

Això em fa pensar que no p~ 
dem avançar amb imposicions 
dràstiques sobre persones i grups 
que en diríem espontanis; cal, per 
contra, anar creant consciència en 
tots que ens cal fer feina ben feta 
i que, entre tots, hem d'avançar 
i engruixir 1fnies pastorals madu4 

res i grups igualment solvents i 
eficaços. 

Caldrà evitar dues actituds for
ça negatives: per un costat, la uni
formació o monopoli de grups o 
línies pastorals, i, per l'altre, el 
«campi qui pugui». 

Més aviat caldria tendir, amb 
esperit obert i plural, vers la coor
dinació mínima i necessària i vers 
l'acostament espiritual i pedagò
gic de grups i moviments per tal 
d'anar marcant fites i Unies de 
fons, fruit i patrimoni de tots. Fi
tes i línies que farlem bé d'ex
pressar i de celebrar, com hem 
fet, per exemple, en l'Aplec de 
l'Esperit de Poblet. 

Darrerament, preveure grups i 
moviments de pastoral sectorial i 
altres grups i moviments de pas4 

toral general; uns i altres evan· 
gelitzadors del propi ambient, 
sensibles al món cultural de la 
joventut i a favor d'una Església 
missionera i fortament compro. 
mesa amb el món d'avui des de 
la vivència íntegra de la fe. 

Pere Codinachs 

Potser no únic, però sí 
un moviment que aglutini 
amplis sectors 

No sé si hi ha d'haver un unle 
moviment de joves, però sl que 
crec que n'hi ha d'haver un -en
tre d'altres- capaç d'aglutinar 
amplis sectors de joves cristians 
de Catalunya entorn d'aquestes 
quatre opcions: Jesucrist, l'Esglé
s ia, Catalunya i e ls Pobres. 
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I. Opció per Jesucrist, Déu i 
home. Un moviment de joves 
que articuli la fe en Jesucrist com 
a Déu i com a home, tot fent la 
síntesi entre contemplació i acció 
transformadora. 

2. Opció per una Església de 
comunió i m.issió. Un moviment 
que articuli el sentit de comunió 
eclesial -amb els bisbes i el papa 
inclosos-, amb el sentit de renO
vació i dinami tzació de l'Església 
de cara al món. 

3. Opció per una Catalunya 
Ilova. Un moviment que creï lli
gams reals de coHaboració i esti
mació entre els joves d'antigues 
arrels catalanes i els joves nOllS 
catalans; és a dir, que creï una 
xarxa de treball comú entre els 
joves de )a Catalunya interior i 
els joves de l'àrea metropolitana 
de Barcelona. 

4. Opció pels pobres. Un mo
viment que faci una opció real i 
conseqüent pels pobres. Això vol 
dir un moviment: a) en què els 
joves pobres -aturats, desarre
lats , marginats de tota mena- tin
guin veu i vot ; b) en què els joves 
de les capes obreres i populars 
superin el perill actual de «des
classar-se. o «passar-se» a una 
pràctica petit burgesa de la vida ; 
c) en què els joves de les classes 
mitjanes que ho vulguin, puguin 
rer una opció evangèlica pels po
bres, a base de renunciar a la 
mentalitat petit burgesa que re
ben per via familiar (<<fer calaix» 
i . Iluitar per la família», com a 
únics objec tius de la vida), i con-
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vertir-sc per la fe a una nova vi
sió coHectiva de la vida i de les 
qüestions socials. I això no pas 
com una opció teòrica sinó com 
a fruit d'una relació vivencial i 
directa amb joves que estan pit
jor que ell s. 

Algú dirà que un moviment 
així voldria lligar massa coses o 
que fins i tot aniria contra la pas
toral especialitzada . No queda es
pai aquí per a respondre-hi. No
més puc indicar que l'autèntica 
intenció de l'especialització és 
aconseguir l'evangelització dels 
sectors més allunyats de l'Esglé
sia (Cardijn) i, de rebot , també 
una re-evangelització de la matei
xa Església, i no pas una conser
vació ben sectorialitzada dels jo
ves creients. 

Xavier Morlans 

MOVIMENTS 
D'ADULTS 
¿Oulna b la .ltuacl6 dels moviments 

.speclalltzat. d'adult.? 

HOAC i ACO: ¿una presè ncia 
eclesial coHectiva davant 
del món? 

Em demaneu que parli dels mo
viments cristians d'adults j en fa
ci una valoració. M'ha costat força 



posar-me a fer-ho per dues raons: 
- No puc parlar dels movi

ments adults en general, perquè 
la meva experiència és limitada. 

- Quant als moviments obrers 
ad ulls, que és e l que conec, hi 
ha un punt, aquí a Catalunya, que 
a mi em preocupa seriosament, 
que em fa difícil ara entrar en 
valoracions. 

Aquest punt és l'existència de 
dos moviments d 'adults paraHels. 
HOAC i ACO. Una Qoble existència 
que jo no vull pas posa r en qües
tió, ja que és una dada històrica. 

El que em preocupa és la difi 
cultat que hi ha a reflexionar con
juntament sobre la responsabili
tat que tenim a Catalunya per a 
rer una tasca al màxim d'unità
ria. Com que sovint he manifes
tat aquesta preocupació i he tre
ballat, i estic treballant, per un 
apropament, crec que tinc el deu
re de manifestar-ho arran de la 
pregunta que ~e'm fa. 

A partir d'aquí subratllaria una 
dimensió dels moviments d'a_ 
dults. 1::.s quelcom que està inscrit 
en la característica «adult». Com 
a plataformes d'animació i forma
ció de militants cristians adults, 
no estan en funció només dels 
militants individualment conside
rats, sinó que tenen una respon
sabilitat de resposta coHectiva 
eclesial a l món. Com a part de 
" Església, ha n de tenir un valor 
de s igne davant e l propi ambient. 
[això ho fan , o ho haurien de fer, 
tant am b u n testimonia tge coHec
tiu dava nt de fets i s ituacions, 
com a mb l'elaboració de to ta una 

base més teòrica, partint de la 
realitat, tal com és la metodologia 
dels moviments. Aquesta base 
més teòr ica, doctr inal , estructura 
i dóna forma al moviment i for· 
neix elements de formació que s~ 
vint tenen transcendència per a 
altres grups d'Església. 

Havent tingut la sort de parti
cipar en unes converses entre 
l'ACO de França i la HOAC gene
ral, em sembla que vaig desco
brir-hj, en això que acabo de dir , 
una de les pistes de futur que 
caldrà reflexionar i abordar. 

F/orenci Costa 

SACRAMENTALITIACIÓ 
La pastoral de ..acramentalJtzació 8 

què ens velem abocats. ¿és un 
ob.tacle per al treball en profunditat 

amb les persones? 

Tant de bo puguem treballar 
més en l'espai de la vida real! 

Hom parla sovint, sobretot a 
les parròquies, de la . tasca d'ad
ministrar sagraments ». Ens hi 
veiem «abocats », solem dir. 

El sol fet de parlar dels sagra
ments com d 'una «tasca. a què 
ens veiem «abocats ., ja denota l'a
nomalia j l'ambigüitat de la situa
ció. Quan una comunitat. que re-
cone ix en la seva vida i en la his
lòria els dons de Déu , es reuneix 
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per celebrar-ho, no ho viu com 
una tasca sinó com una festa. I a 
les fes tes, hom no s'hi sent .abo
cah , sinó que les espera amb iHu
sió, les prepara i s'hi submergeix 
amb goig quan arriben. I les fes
tes no sols no dificulten l'apro
fundiment de les relacions persn
naIs, sinó que més aviat les po
tencien i les expressen, perquè 
ens s i tucn en el clima de la gra
tuïtat que n'és l'àmbit més favo
rable. 

Com més s'allunya la celebra
ció dels sagraments del marc co
munitari que els és propi, més 
esdevé «adm inistració.: una «tas
ca .- que aquell que n'és responsa
ble es veu «abocat. a realitzar. 
Que això dificulti o no el treball 
en profunditat amb les persones 
és una qüestió que depèn de tota 
una colla de factors, de tipus sub
jectiu i objectiu, com són el ta
rannà, l'humor, la situació perso
nal i els condicionaments dels que 
demanen e ls sagraments i dels 
que en reben la pe tició ; el «vo
lu m. mateix de la demanda en 
relació amb els dispositius pasto
rals, etc. Factors imponderables, 
i en certa manera, marginals a Ja 
qües tió en ella mateixa. 

Crec que avui, en general, hi ha 
el desig i l'esforç per situar la pre
paració i la celebració dels sagra
ments en un marc que afavoreixi 
el treball en profunditat: acolli
ment, reunions, catequesi fami
liar, e tc. Però això no vol dir que 
s'aconsegueixi. En el millor dels 
casos es pot donar que alguna 
persona s'expressi amb llibertat, 
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replantegi la seva si luació religio
sa, o modifiqui Ja imatge que té 
de l'Església; fins i tot es poden 
establir unes certes relacions de 
cordialitat. Però sovint no s'arriba 
ni tan sols a això. I inevitablement 
retorna la pregunta: ¿no es tracta 
d'un esforç malaguanyat i inútil? 
¿ No vol dir, tot això, que no ens 
atrevim a plantejar correctament 
la qüestió dels sagraments? I fà
cilment s'arriba a una act.itud pos~ 

s ibiJista i resignada: ens veiem 
«abocats. a una «tasca» que ani
rem fent al més correctament pos
sible, amb volunlarisme, però sen
se massa illus ió ni esperança, i 
amb la secreta aspiració que les 
coses puguin canviar. 

I tanl de bo que ens quedi es
ma, imaginació i temps per anar 
treballant en profunditat en ¡'es
pai més adequat, i més difícil, de 
la vida real de les persones a què 
ens acostem, o que se'ns acostin, 
i en un marc de veritable lliberlat. 

Mateu Terrats 

Entre tots ho farem tot; però 
no tots ho podem fer tot 

Sí que «és un obstacle per a un 
treball en profunditat amb les 
persones» quan en una parròquia 
el nombre de persones que «sol
liciten. els sagraments són mol
tes. Per posar un exemple: és com 
un part múltiple a què cada set
mana hom es troba «aboca!», un 
part múltiple de vuit o nOll «cria
tures ». Llavors, de la mateixa ma-



nera que uns pares que es trobes
sin amb tanta abundància de fills 
no foren capaços de donar-los la 
necessària educació (i alimenta
ció), així també, a nosaltres, po
bres preveres, se'ns fa impossible 
aquest seguiment. 

Tanmate ix, voldria dir que en 
èpoques passades no gaire llunya
nes, i en les quals é rem protago
nistes com a vicaris, el fet també 
es donava, però amb l'agravant, 
que, pràcticament, s 'atenia aque
lles famílies sense massa prepara
ció, sobretot pel que fa al baptis
me dels infants. Tampoc no hi 
havia la coHaboració dels laics. 
Per això, en aquest sentit hi hem 
guanyat. 

Però es podria objectar que els 
rectors, en a tendre al més bé pos
sible totes aquestes famílies , ens 
quedem sense massa temps per 
atendre més profundament els 
c ris tians que des itgen fer més 
passos endavant. Així : si no hi ha 
temps material, tampoc n'hi ha 
de psicològic, puix que hom es 
troba esgotat. 

En una altra ocasió, un servi
dor havia escrit (proposat) que hi 
ha d'haver uns preveres (per vo
cació) que es dediquin al vast 
camp de la sacramentalització (a 
les parròquies), amb la màxima 
coHaboradó de laics i religioses, 
i uns altres preveres (per voca
ció) que facin la tasca d'aprofun
diment de l'educació de les per
sones. De fet, són els qui estan 
actius en els moviments evange
litzadors. Voler que tots ho fem 
tot no és possible. Cal «raciona-

I¡tzar. més la pastoral. tot i que 
això es fa difícil, perquè tots te
nim uns partits o compromisos 
presos i ens costa de cedir posi
cions. 

Per acabar. Quan ens vénen 
aquests cristians «turistes. (vé
nen quan els va bé fer la visita), 
a tenguem· los bé, explicant-los les 
~coses», fent-los pensar; prepa
rem la celebració i fem-la bé. 
Després, què? Hauríem de trobar 
qui fes el seguiment. Potser cal
dria anotar de veritat -eficaç
ment- els que ens semblen més 
~ interessats:o per a continuar to-
nint un o altre contacte. 

Lluís Bonet i Arm.ngol 

Uns resultats migrats 

En una gran ciutat, hi ha parrò
quies de tot tipus, però cal reco
nèixer que fins i tot aquelles que 
intenten alguna acció pastoral en 
aquest camp obtenen resultats 
molt petits. Per què? Em sembla 
que aquest problema que és molt 
importan t, i que marca la vida 
de l'Església local, i planteja in
terrogants sobre l'acció evangelit
zadora dels últims temps i del 
present, convindria que fos estu
dia t amb més profundi tat. Indica
ré a lgun dels factors que, segons 
e] meu criteri, intervenen en 
aquest problema. 

La gent està con tenta de ser 
com és: creu en Déu, DO roba ni 
mata, és honrada ... , què més ha 
de fer? Ignora que l'Evangeli és 
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una interpeHació que empeny cap 
a cims molt més alts. Té interes 
a pa rticipar en tes celebracions 
dels sagraments tradicionals per 
refermar la seva condició de per
sona c reien t, però amb una fe 
molt difosa que diffcilment va 
més enllà de la lògica i dels cri
teris humans. Ser cris tià és ales
hores una cosa adquirida. Per què 
s'ha de fer alguna cosa més? No 
es veuen els sagraments com unes 
[ites que ens ajuden a avançar per 
un camí, s inó com un terme més 
enllà del qual no cal assolir res 
més . 

Dins un corrent de renovació 
pastoral. nosaltres hem organit
zat reunions i cursets de prepa
ració a ls sagraments, perquè ho 
hem cregut molt necessari. Però 
amb això sol no n 'hi ha prou. Les 
paraules tenen poca força si no 
van acompanyades del testimoni. 
Abans de fer una ca tequesi sobre 
els sagraments cal ajudar a des
cobrir d'una forma viva la rique
sa del Regne de Déu, i això no e. 
pot fer solament amb paraules. 
Les vivències arrosseguen les per
sones més que la doctrina. Crec 
que la renovació pastoral ha pres
ta t molta atenció a la catequesi 
(i enhorabona!) però ha oblidat 
bastant el testimoni i la vivència, 
i per això no té força interpeHa
dora. Les persones que vénen a 
la parròquia a demanar un sagra
ment, un cop l'han rebut ja no 
necessiten res més. 

Tot això crec que planteja di
ferents interrogants: ¿quina ma
ncra tenim de presentar l'Evan-
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geli que fa que la gent no capt i 
la seva força renovadora?; ¿ qui
na acció pas toral hem realitzat 
aquests ú ltims anys i quina fem 
ara, que no permeten descobrir la 
riquesa del Regne de Déu? l en
cara: ¿com són les nostres esglé
sies locals, que no donen testi
moni enmig del món i no són 
llevat enmig de la pasta? 

Martí Visa 

Actualment, gairebé a totes les 
parròqul.. e. fa una preparació 

postoral del baptisme, la primera 
comunió i el matrimoni. Dosprés, a 

les grans parròquies de ci utat es perd 
el contacte amb aquestes persones . 

Què en penses? ts que no hi ha 
cristians que n'as sumeixin la 

responsabilitat? 

Una tasca que porta molta 
fe ina i implica moltes persones 

Puc respondre cn nom de les 
parròquies del Papio l, Molins de 
Rei i Castellbisbal que, des de fa 
més de deu anys, treballen con
j un tament com a Sec to r pastoral. 

El problema fonamental (que 
afec ta les tres parròquies) és la 
desproporció entre els qui reben 
els sagramen l S i les persones de 
la comunita t capaces de fer una 
tasca de «segui ment ». 

Malgrat tot, caldria distingir 
entre l'atenc ió dels qui han rebut 
la primera comunió, la confirma
ció i Ja unció dels malalts, per 
una banda, i els qui han rebut el 
baptisme o el m&trimoni, per l'al
tra. 



1. Qua.. és possible el segui
m etlt 

Després de la primera conUl
"ió. Durant el temps de Pasqua 
se celebren Ics primeres comu
nions d'aquells que han partici
pat a la catequesi corresponent 
i que cursen , com a mínim, el ter
cer d'EGB. 

Després se'ls ofereix la cateque
si d'infants (tres graus ) i a con
tinuació la de pre-adolescents 
(dos anys més). Durant el setem
bre (cada any) els pares han d 'ins
criure els seus fill s a la cateque
si; així s'assegura l'interès dels 
pares i la participació dels fills, 
j s'evita que es disparin desmesu
radament les inscripcions, ja que 
al tramen t no es podrien atendre. 

Els catequistes del Sector -per 
graus- preparen jun lS cada mes 
els temes i organitzen activitats 
conjuntes per als infa nts. E l pre
vere de cada poble fa de consi lia
ri d'una de les etapes: primera 
comunió, graduada i pre-adoles
cents. 

Després de la cOtrfirmació. Els 
adolescents que han acabat l'EGB 
poden in scriure's durant el se
tembre a la catequesi de confir
mació. El sagrament es rep en la 
celebració del Sector que es fa 
cada any el primer dissabte de 
junyen un poble diferent. Un 
grup de matrimonis joves fan d'a
nimadors i un dels preveres del 
Sector assegura la consiliaria d'a
quest treball. 

Després se'ls convida a iniciar
se al moviment JOBAC (Joves Cris
tians de Barris Obrers i Ambients 

Populars) i a formar part d'un 
grup que inicia un militant del 
moviment. Un dels consi liaris de 
la Federació del Baix Llobregat 
vetlla especialment per l'etapa 
d'iniciació. Cal notar que -en 
aquest moment- a l'equip de 
consiliaris hi ha més matrimonis 
que preveres. Des que exis teix la 
JODAC (ara fa o nze anys) és possi
ble d'atendre tots els adolescents 
que ho dema nen . 

Després de la unció. Cada any, 
ci diumenge de Pentecosta, se ce
lebra la unció comunitària dels 
malalts. Els qu i han rebut aquest 
sagrament (q ue no s'acostuma a 
repetir ), a causa del seu afebli
ment per la vellesa o la malaltia 
són a tesos per l'.equip d'atenció 
als malalts. que cada diumenge 
el s porta l'eucaris tia a casa i els 
posa en relació amb e l grup de 
Càritas quan n'hi ha necessitat. 
Cada membre del grup -si con
vé- visi ta dife rents m alalts. Cap 
dels qui ho demanen no queda 
sense atenció. 

2. Allà on '10 s'arriba 
Després del baptis me. Fins a 

aquest momen t no ha estat pos
sible encara organitzar un grup 
de cristians que atenguin els pa
res que demanen el bateig per als 
seus fi lls. Actua lment ho fa el pre
vere de cada parròquia. Quan es 
tracta de batej ar un in fan t que ja 
cursa el tercer d'EGB, aquest ha 
de participar a la catequesi abans 
de rebre el baptisme. 

Per tan t -ja s'endevina-, DO 

hi ha cap mena de seguiment pre-
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vist per a les famílies que ja han 
celebrat el bateig. 

Després del matrimoni. Un 
grup del Sector coHabora en la 
preparació del matrimoni cristià 
de les parelles que el soHiciten . 
Un prevere del Sector en fa de 
consiliari. 

Però després del casament ja no 
s'ofereix cap servei organitzat i 
les parelles - la majoria de les 
vegadcs- quan ret.ornen a l'Es-
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glésia és per demanar el bateig 
del primer fill. 

No sé si això respon prou bé a 
la pregunta o si esdevé massa 
«organitzatiu ». La veritat és que 
aquestes tasques impliquen mol
tes persones i si no es fa més fei
na és perquè de moment no es 
veu possible, malgrat s igui conve
nient i hi hagi la volunta t de po
sar-hi remei al més aviat possible. 

Jaume Grané 



BARCELONA 

Pel gener, com to thom sap, sc 
celebrà una trobada de cristians 
prou important, el Fòrum «Home 
i Evangeli., sobre e l tema . Lliu
res al seli/c i dels homes», amb 
una bona combinació de ponèn
cies (aspectes teològics, per Evan
gelista Vilanova; anàlisi de la si
tuació soc ial i eclesial. per Casi
mir Martí; i pel'spcctlVCS espe
rançadores , per Fè lix Martí) i tre
ball per grups, contactes, convi
vència, celebració fes tiva, bona 
comunicac ió, etc. El Fòrum ha 
servit per a reanimar l'ambient, 
valorar el treball discret que es 
va fent a tot arreu, a moviments 

4 VENTS 

i arxiprestals. posar sobre la tau
la e l ret d'una Esg lésia q ue ca
mina i treballa al costat del po
ble. Es possible que no hagi agra
dat a tothom; és norma l. De to
ta manera DO cal veure-hi més for
ça de la que hi ha, ni tampoc mas
sa «fantasmes», sinó la voluntat 
de continuar desenvolupant e l 
concili i l'assemblea diocesana, i 
d'anar responent als nous desafia
ments de la mutació social i 
ecles ial que s'està produint. En 
aques t sentit s'està treballant ja 
en un proper Fòrum, també com 
a resposta a les inquietuds majo
ritàries dels qui hi assis tiren. 
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Els òrgans cie 
corresponsabllltat 

El COllsell Episcopal ha adap· 
tat les «Orientacions sobre la pas
toral i la celebració de la con· 
firm ac ió. promulgades el 1980 a 
les disposicions del nou Codi Ca
nònic i a les de la Conferència 
episcopal (eda t al voltant dels 14 
a nys, com ja és força habitual al 
nost re bisbat). S'ha parlat també 
de la divisió de la diòcesi (es va 
avançant?), a partir dels models 
de París i de Londres i Sidney 
(més autonomia de les zones, però 
sense divid ir-se en diòcesis) . Mn. 
Joan Alemany fou designat coor· 
dinador diocesà per al congrés 
que la Conferència episcopal es· 
panyola organitza a Madrid, 
• Evangelització i home d 'avui •. 
Alguns moviments ja s'han posat 
en marxa per preparar-lo i en
viar-hi alguns representants. En 
e l segon trimestre de l'any s'in
formà sobre l'Any Internacional 
de la Joventut, i l'Aplec de l'Es· 
perit, i es reflexionà sobre la pas· 
toral del baptisme, tot invitant 
els preveres a reprendre aquesta 
reflexió per zones i arxiprestats . 
També s'acordà que a cada zona 
es fes una llis ta de prioritats ur· 
gents quant a llocs de culte i es 
va aprovar el projecte de normes 
sobre nomenaments de rector. 

El COllsell presbiteral es cons· 
titu! de nou e l 5 de febrer. J!s for· 
mat per 55 membres: 17 per raó 
del càrrec, 17 elegi ts per rep re· 
sentació territorial, 14 per repre· 
scntació funcional i 7 designats 
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pel Sr. Arquebisbe. També es 
consti tuí el 28 de març ci Col
legi de Consultors, que té fun · 
cions importants de govern en el 
cas de seu impedida o \'acant. 
S 'escollí com a secretari d'aquest 
CoHegi Mn. Joan·Enric Vives. El 
25 d'abri l el Consell presbiteral 
tractà sobre «La celebració del 
diumenge a les com unitats », i Ics 
normes sobre el nomenament 
dels rectors. 

E/ Comell pas/oral diocesà tin· 
gué la segona sessió plenària el 12 
de gener. El treball se centrà so· 
bre la delinqüè ncia ju ven il i la 
resposta que e ls cris tians hi hem 
de donar. Feren la ponència dos 
homes ben experimen tats ('n 
aquest tema, Mn. Lluís Ventosa i 
ci G. Adri b. Trcsccnts, que parl ~ . 
ren de la marginac ió dels delin· 
qüents, de com nosalt res cns n'a
llunyem. i remarcaren la resposta 
minsa dels cristians. A la tercera 
sessió, del 2 de març, el bisbe auxi· 
liar de Bilbao, Mons . Juan M." 
Uriarte, parlà sobre la drogaaddic· 
ció juvenil, amb una ampliació 
dels continguts de la carta pasto· 
ral dels bisbes del País Basc. L'Es· 
glésia pot fer accions concretes , 
d'estimació desinteressada a la 
persona, sense mediacions políti
ques o admi ni stratives , digué. El 
CPD continua donant priori tat als 
temes dels pobres i marginalS; 
això ajuda a fer ressonar aques
Les qües tions greus. Pe rò molts es 
pregunten si e l CPO és un bon lloc 
per a arribar a decisions de res
posta a aquests problemes de ma· 
nera operativa . S'aprovà un docu-



ment de suport i d'encoratjament 
als cristians que treballen a l'Amè
rica Llatina, i es criticà que no 
s'hagués consultat al CPD la deci
sió de no en trar els difunts al tem
ple, amb motiu de la celebració 
de les exèquies, cosa ambigua i 
rea lment difícil d'entendre pel po
ble. 

La Facultat de TeologIa 

Aquest ha estat l'any de la .re
modelació .; ara la Facultat apa
reix clarament com una entitat 
única després de l'etapa de les 
dues seccions. Això ha comportat 
tot un treball i una pila de reu
nions. I les votacions per als 
nous òrgans de direcció. 

Però aquf voldrfem ressaltar, de 
manera particular, les publica
cions, que han assolit un gruix 
ben considerable. A més de la pa
cient continuïtat de la Revista Ca
talana de Teologia , dirigida per 
Mn. Josep Rius, i els «Arxius» de 
Mn . Josep Perarnau, cns podem 
IOls felicitar perquè ha estat pu
blicada una sèrie de llibres : la 
coHecció de «Tes timonis litúrgics » 
de Mn . Jaume Fàbregas, dos lli
bres de Mn. Josep L1igadas (la 
seva tesi docto ral, «L'ex opere 
operato a Trento., i un assaig, . La 
terra de demà, la te rra de Déu») , 
un de Mn. Vicenç Capdevila, .Li
beración y divü1izacióll del hom
bre. , dos de Mn. Josep Gil, .La 
benaurança del cel i l'ordre es
tablert » i ~Els nos tres morts no 
envelleixen». Josep M. Rovira Be-

1I0so ha publicat .lA humanitat 
de Déu», Mn. Josep Rius Camps, 
«El cam ino de Pablo a la misió ,'l 
de los paganas>, J . I. Gonzàlez 
Faus, .lA libertad de palabra en 
la I glesia y en la teología •. El P. 
Evangelista Vilanova, cI primer 
volum d'una «Història de la teo
logia cristiana. , que ve a omplir 
un buit , i que aviat es veurà com
ple tat amb un segon volum, i Mn . 
Ramon Prat i Pons «Compartir la 
joia de la fe • . També, no fa gai. 
re, Mn. Salvador Pié va publicar 
«Donar raó de /'esperallça, Josep 
Hereu, «Trascendència y revela
ción de Dios., i Mn. Armand Puig, 
- lA parabole des dix vierges •. 

Naturalment de ixem sense res
senyar moltes altres activitats . Pe
rò que quedi cons tància, almenys, 
de la celebració de la primera 
part del Simposi Int ernacional so
bre la fam en el món , la segona 
quinzena d'abril , que va desve tllar 
un gran interès . La segona part 
està prevista per 8 finals d'oc tu
bre. 

Delegacions i secretariats 

Cà,.itas vol obri r aviat una llar 
per acollir en règim familiar in
fants de 4 a 14 anys que viuen 
en ambients molt de teriorats. Vol 
continuar l'Escola de Formació de 
Voluntaris amb el lema de . Una 
presència on faci falta», i està 
projectant un tercer curs de ca ire 
més pràc tic. També està duent a 
terme un curs de promoció per a 
doncs amb responsabilitats fami-

81 



liars (n'hi participen 23 entre 18 i 
45 anys), que estan patint les con
seqüències de l'atur, amb recur
sos minsos. Per a elles ha estat 
un estímul aprendre a llegir i es
criure, a fer un àpat nutritiu i 
econòmic. i conèixer Ja història 
del barri, i els serveis que s'hi 
poden trobar. Tot això s'ha fet al 
districte de la Barcelona Vella. 
Encoratgem des d'aquí els qui hi 
han treballat: el Regne es va 
cans t m inl en aquests fe ts ama· 
gats, i l'Església es va fent més 
pobra amb els pobres. 

Economia ha modificat el s is· 
tema de punts d'acord amb el 
Consell episcopal; un capellà a 
plena ded icació (40 hores setma
nals amb ci s istema nou, és a dir, 
24 punts) cobra avui 48.480 ptes. 
Si la contribució de les parrò
quies al Fons Comú augmentés un 
10 % en relació a l'any passat, el 
mes de j uny l'augment per a ls 
preveres pod ria ser del 10 %. 
Molts, però, no acaben d'entendre 
per què el bisbat no reté, com 
qualsevol empresa, la part de l'im
post a Hisenda, que hem de fer 
els capellans per poques pessetes . 
Com que la percepció no supera 
gaire les 500.000 l'any, si ens reti
ressin aquest petit excedent, ja no 
caldria fer declaració de renda. I 
un altre interrogant per a fer una 
mica més amena la crònica (per
doneu si és massa particular): ¿ no 
hauríem de plantejar-nos els cris
tians i els capellans de fer objec
ció fi scal davant les exagerades 
despeses que el govern fa en ar
mament? De fet hi ha un nombre 
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cada cop més important de gent 
que ho fa, seguint les indicacions 
de la campanya de Justicia i Pau 
i d'altres organitzacions pacifis
tes . 

La Delegació ha editat el llibre 
Què és la diòcesi de Barceloow?, 
prepara un futlletó d'informació 
fiscal i està creant equips zonals 
d'economia. En la Diada de Ger
manor de 1984 s'han recollit 
39.200.041 ptes., o sigui, un 26,4 % 
més respecte a l'any passat. 

El Secretariat de Pastoral de 
Marginació ha organitzat. junta· 
ment amb el CEP, un curset so
bre «Marginació i pastora1» , amb 
un centenar d'assistents. Està fen t 
un treball de sensibilització de 
les parròquies sob re la margina
ció i afavorint la creació de con
tactes amb les altres parròquies. 
El 26 de gener va tenir lloc la 
segona . Trobada de religiosos al 
servei dels pobres •. Féu la con fe
rència el P. Cassià Just, el qual 
mostrà la resposta que e ls religio
sos havien donat als pobres a 
Catalunya els darrers anys. Des
prés. en grups i en l'assemblea es 
formularen les següents propos
tes: donar més informació de les 
necess itats concretes i de les pos
sibili tats de respondre-hi; fomen
tar una major coHaboraci6 entre 
les diferen ts congregacions (els 
marginats i els pobres seran els 
qui uniran els religiosos, matisa
ran i relativitzaran llurs diferèn
cies, sovint molt absurdes), donar 
més suport als religiosos que es 
dediquen als marginats, i relacio
nar els religiosos que treballen en 



un mateix camp o barri. 
La Coord inadora de Cristians 

ell el mól1 obrer ha recollit en 
un fulletó la reflexió feta a la tro
bada del novembre, . Dins l'Esglé
sia diguem-hi la nostra., sobre el 
document del c rD «E ls la ics " 
l'Església i al món •. Parròquies 
Populars està acaban t de perfilar 
un fulletó sobre el treball d'aquest 
any: . Què es i què fa una parrò
quia popular:.. 

Pastoral sacramental i litúrgica 
ha traçat corn a objectius la pas
toral del baptisme d'infants pet its 
i dels qui tenen edat catequètica. 
Es proposa recolli r tot el que fan 
les comun itats, les parròquies i 
e ls arx ipres tats i establir contac
tes amb les delegacions de Jo
ventut , Cateques i i Pastoral Sani
tària. Per això ha elaborat uns 
punts de rcf!exió sobre la pastoral 
del baptisme (cap on volem anar; 
tipus de gent, sobre tot popular, 
que vénen a demanar e l baptis
me ; l'acollida i la ce lebració). Pe l 
que fa al e PL, ha d'e legi r nous 
càrrecs i en aquests moments en
ca ra no sabem qui ha sortit. 

Pasto ral sallitària ha publicat 
Ics ponències i Ics conclusions de 
les jornades sobre e l malalt mar
ginat (vg. QUADERNS, n . 88, so
bretot pp. 43-46) . A Catalunya el 
24 de març se celebrà e l Dia del 
Malalt , amb el lema . Estava m a
lalt i em vis itàreu », per tal de 
sensibilitzar la comunitat cristia
na sobre la necess itat d'obrir-se 
a la malaltia i restar-h i a prop. 

Justícia i Pau ha continuat de
dican t-se als temes de la pau i el 

Tercer món, i, juntament amb 
«Cristianisme i Justícia » j el Se· 
cretariat de Margi nats, ha prestat 
molta atenció al nostre quart 
món: transeünts, aturats, immi
grats es trangers , vells , joves ma r
ginalS, món rural deprimi t, e tc . 

El Secrerariat de Pastoral Fa
/Ililiar, amb motiu del seu desè 
an iversari , ha publicat una memò
ria de la tasca realitzada des de 
la seva fundació. També ha inau· 
gurat un servei d'assessorament 
per a persones se parades i fa les 
pri meres passes per a la creació 
d'un Institut d'Estudis Fam iliars. 

Delegació d iocesana d 'En senya
ment. S'ha const ituït el departa· 
ment d'E.G.B. També una com is
s ió didàctico-pedagògica per a ca
da curs de B.U.P. i de F.P. i un ser
vei d'àudio·visua]s per a sem ina
ris de treball. Una comissió pas
lora l con tinua publicant els fulls 
«Critlll. Ha organi tzat la ] Trobada 
d'estudi an ts d'instituts, a fi de 
promoure la relació dels joves 
amb els movi ments. S'ha iniciat el 
Departamen t de professors i mes
tres cristians, i s'han fet trobades 
de cara a la creació d'un movi
ment cristià de mestres. 

La Delegació de Pastoral de i<>
venllll ha treballat, amb les dels 
:t1tre~ bisbat s catalans, en la pre
paració de l'Aplec de l'Esperit que 
va tenir lloc a Poblet per la sego
na Pasqua. Hi participaren uns 
quatre mil joves, i van tenir-hi un 
paper importan t els moviments 
evangelitzadors. L'organització va 
ser molt ben portada. i consti que 
no era pas senzill. Remarquem 
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la vetlla, molt reeixida, amb la 
participació del grup teatral del 
Casal Claret, i la celebració euca
rística. 

Els moviments 

JoventUl. El 23 de març el P. 
Josep Rambla va presentar uns 
punts de reflexió espiritual per 
als consiliaris diocesans. En 
aquesta trobada es va acordar de 
treballar el curs vinent sobre el 
paper del consiliari dintre ci mo
viment. 

El 10 de març es reuniren els 
consiliaris de Joc/ JOBAC. Es posà 
en comú l'experiència d'iniciació 
de la fe dels joves d'ambient 
obrer. Tant la JOC com la JOBAC 

han anat fent les seves trobades 
de formació de consiliaris, res
ponsables i iniciadors. A la troba· 
da de Setmana santa de la JOBAC, 

a Gualba, hi participaren uns tres
cents joves; se seguí una dinàmi
ca de tallers. Els de primera eta
pa de IOBAC també organitzaren 
trobades de Setmana santa en sis 
federacions. JOC i JOBAC participa
ren en la manifestació obrera del 
Primer de maig i s'invitaren mú
tuament a les trobades de fi de 
curs i de conclusió de campanya. 

Els dies 20 i 21 d'abril van te
nir lloc a Penyafort, prop de Vi
lafranca, les IV Jornades Catala
nes del Moviment de Joves Cris
tians de Comarques -JARC. S'hi 
trobaren 12S nois i noies. El le
ma tenia un regust casteller, «Iots 
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plegats, rem pinya., perquè el Mo
viment vol es tar ben arrelat a les 
comarques de Catalunya. Va ser 
revisada la vida del Moviment i 
va actuar com a animador Mn. 
Ramon Prat i Pons, de Lleida. A 
part del treball, també hi van 
comptar la gresca, el coneixement 
de les comarques (especialment 
el Penedès i l'Anoia) i la celebra
ció de l'Eucaristia. La trobada de 
l'any vinent serà a Girona. 

Adults. ACO ha tingut les jorna
des i celebracions de Setmana 
santa, a Penyafort. La trobada 
s'ha centrat en el sofriment , la 
mort i la resurrecció de Jesucrist 
i el dolor i la vida de la classe 
obrera, avui. 

El Moviment Cristià de Profes
siO/Ja/s, els dies 13 i 14 d'abril, 
celebrà la VIII Trobada de pri
mavera, sobre el tema «conversió 
i compromís •. Hi intervingueren 
com a ponents Antonio Marzal 
(sobre la realitat social actual i 
l'ambigüitat del terme «postmo
dernitat») i Antoni M. Serramona 
(sobre interpeHacions de l'evange
li il Ja situ ació actual). Aquest 
i.noviment també ha participat a 
les Tertúlies de «Francesc Eixí· 
menis» i a trobades internacicr 
nais a Zagreb i Bilbao, i ha orga
nitzat mensualment trobades de 
reflexió i celebració. 

Unió de Graduats cristians el 
23 de març va organitzar una 
tarda de p¡"egària personal i unes 
reflexions bíbliques, amb la par
ticipació d'uns cinquanta mem· 
bres del moviment. 



Mé._ 

El 7 de febrer se celebrà la sc
gona assemblea de la Unió de 
Religiosos de Catalunya al Casal 
Borja, a mb una ponència de Jon 
Sobrino sobre . La teologia de l'a
ll iberament vista des de i per la 
vida religiosa a l'Amèrica Llati
na». que féu pensar sobre e l can
vi profund que s'ha donat en la 
relació dels religiosos amb e l 
mó n, en l'estruc tura fonamental 
de la vida religiosa i en el fet de 
ser signes escatològics_ A la tarda 
el Or. Jubany parlà de la impor
tància de la tasca educadora en 
" Església. 

El Dimarts san t se celebrà, a 
la ca tedral, la Missa crismal , pre
sidida pel Dr. Nards Jubany, la 
qual constitu í un s igne de comu
nió de tots e ls preveres (n'hi ha
via uns tres-cents) amb el bisbe. 
En acabar, es féu un homenatge 
als preveres que enguany cele
bren el 2Sè. i e l SOè. an iversari 
d'ordenació, que eren vint i set. 
respectivament. A tots , l'enhora
bona! 

Quant al Seminari, a més de 
òeLxar constància de la campanya 
trad icional de Sant Josep, volem 
remarcar una millora en el nive ll 
del cant litúrgic. gràcies a Mn . 
Lluís Saumcll i a Mn. Gaspar 
Mora (curse ts, aprenentatge, etc.). 
Els seminaristes editen una re
vista mensual interna i Mn . Jo
sep Lligadas. d'acord amb la De
legació de Pastoral litúrgica, ha 
fet unes sessions de pràctica li-

tÚl'gica als de l'ctapa diaconal (ja 
era hora que als seminaristes els 
ensenyessin a dir missa!). Cal fe
licitar també els nous ordenats : 
Josep Maria Pujol (de la Zona de 
Sants - l'Hospita let - Cornellà) , 
Francesc Romeu (consiliari de 
Federació de la JOBAC a la Sagre
ra). Joan-Ramon Marín (incorpo
rat a Vilafranca i consiliari del 
MJ CC) i Alfred Gómez (a Terras
sa) . Aviat seran orde nats de dia
ca Jaume Fontbona, Jordi Cussó. 
Antoni Deulofeu , Jaume Aymar i 
Guillem Brossa. 

I ja que he parlat dels nous 
capellan s, deixeu-me dir que, en
tre els que ens han deixat, n'hi 
ha dos de relativament joves que 
ho han fe t de manera sobtada: 
Mn. Josep Esquirol, que havia es
tat tants anys a Sabadell. I Mn . 
Enric Dies, que molts recorden, 
encara, com a secretari del Dr. 
Jubany quan era bisbe auxil iar 
de Barcelona. Josep j Enric, res
susc itats s igueu en el Senyor! 

El 24 de febrer, a la parròquia 
del Sagrat COl' del Poblenou, tin
gué lloc la trobada diocesana 
anual de Laics amb missió pasto
ral. Actual ment n'hi ha 73 , distri
buït s entre els arxi pres tats se
güents: Sant Andreu, Poblenou, 
Gràcia, Badalona , Mataró, Corne
llà i Molins de Rei. S 'arribà a la 
conclusió que ca lia continuar l'ex
periència i posar l'accent més so
bre el servei que cal cobrir que 
sobre les persones que l 'han de 
realitzar. Es tracta de reforçar 
aquest intent de corresponsabili
tat dels laics. El Dr. Jubany, tant 
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a la xerrad a com a l'eucaristia, 
els encoratjà a continuar en el 
servei a l'Església. 

Han constituït un fet important 
les dues recollides de menjar i 
altres productes de necessitat per 
a Etiòpia. La solidaritat ha estat 
gran, i hi ha hagut molta partici
pació de cri sl ians, sobretot de 
gent jove de moviments i comu· 
nitats. En tot cas, el problema 
principal és el transport dels ali
ments als llocs de destinació. 
Aquí es topa amb la greu insoli
darita t dels poderosos. 

Una paraula de conclusió 

AI nostre Bisbat cada any es 
van consolidant les diferents ¡ns· 
t¡tucions de corresponsabilitat, 
enca ra que potser falta aclarir 
més la seva funció, sobretot el 
seu poder decisori. Les delega
cions també van trobant el seu 
paper de servei a les bases . 
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Aquest curs s'ha fet un esforç 
important d 'informació sobre la 
problemàtica dels joves; del que 
es tracta, ara, és d'afrontar 
aquests greus problemes: a tur, 
delinqüència, drogaaddicció, man
ca de futur, manca de punts de 
referència, marginació, manipula
ció ... També s'ha fet un esforç en 
el camp de la marginació, però 
manca encara que to ta la comu· 
nitat cristiana vagi fent J'opció 
real i pràctica pels més pobres. 

Els moviments, especialment 
els de joves, es van coneixent 
més els uns als altres j fan actï· 
vi tats junt s. Aix í es van posant 
Ics bases per a una bona en tesa 
en la línia de la pasloral de con
junt. Per això sap greu que s'ha
gin perdut les hi stòriques lroba
des de consil iaris de joves de Ca
lalunya. Tampoc no es fa n a ni
vell del nost re Bisba t. ¿No hi se
ríem encara a temps d'organitzar
Ies? 

Joaquim Cervera 



Dues noticies foranes 

Avui comencem amb dues noti
cies sensacionalistes. Serà com 
l'esquer per continuar llegint. 
Aquestes notícies, paradoxalment, 
vénen de Vic (no m'agrada parlar 
d'una altra diòcesi, però aquesta 
vegada m'hi veig impulsa t perquè 
afecta e ls gironins). 

Anem al gra. Teníem un rector 
gironí que regia una parròquia vi
gatana, la d'Osor. Un bon dia -o 
un mal dia, vés a saber- el bis· 
be crida el rector d'Osor i li diu 
que ha de fer les maletes i ha de 
deixar la parròquia perquè hi ha 
un capellà vigatà que té interès 
de ser-ne rector. El de Girona, que 
és un bon home, diu que sí. I ja 
me'l ten iu traginant-ho tot amunt 
i avall, per donar pas al nou vin
gut, que vol ser a la parròquia en 
cosa d'una setmana . 

Reacció instantània dels cape
llans de l'arxiprestat de Les Gui
lIeries, sector pastoral al qual cor
respondria la parròquia d'Osor: 
indignació pel procediment em
prat. Diuen que no hi ha dret que 
el Bisbe de Vic hagi fet un aital 
acte de prepotència episcopal, i 
que e l Bisbe de Girona s'hagi age
molit sense protestar. 

Han començat a córrer veus 
que el Bisbe de Vic, per mor de 
recuperar un capellà -el que ha 
estat nomenat rector d'Osor- li 
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va dir que triés entre unes quan
tes ofertes. I que l'esmentat ca
pellà va dir que volia Osor, però 
amb la condició de ser-hi en un 
plaç molt breu: una o dues set
manes. I que el Bisbe li va dir 
que d 'acord, que acceptava. Això 
va ser el desencadenament del 
conflic te interdiocesà. 

Els capellans afectats -els de 
l'arxiprestat- s'enfilaven per les 
parets i parlaven de drets humans 
concu lcats. Sigui com sigui, sem~ 
bla que cal subratllar que hi ha 
procediments episcopals que hau· 
rien d'haver desaparegut ja en el 
funcionament de l'Església. Però 
es veu que no. 

l una altra cosa de Vic que ha 
estat molt comentada a Girona: 
el ret que el Bisbe de Vic hagi 
nomenat Rector del Seminari un 
capellà de l'Opus Dei. Natural
ment que ningú no nega el dret 
del Bisbe de Vic de nomenar qui 
vulgui. Però tampoc ningú no ens 
pot negar el dret a l'exegesi o al 
comentari governativa - pastoral. 
D'aquí ve que l'expressió «sembla 
estrany» s igui un comentari en
raonat. També es comenta com és 
possible que el flamant equip de 
govern vigatà no hagi dit res en 
aquest afer (l'expressió que es 
feia servir és més directa i popu
lar; una expressió que parla de 
pantalons). Déu me'n guardi de 
dir res més o de ficar-me allà on 
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no em demanen. Simplement faig 
de cronista de les coses que pas
sen i es diuen a Girona. 

De pasqües I de Jov .. 

Enguany hem celebrat la nove
na edició de la Pasqua Jove giro
nina. L'èxit ha estat notable: hem 
superat llargament la barrera dels 
mil joves participants. La cosa 
anava de participació: Any Inter
nacional de la Joventut. Ara ja es 
comença a parlar de la Pasqua 
Jove de l'any que ve. Caldrà fer 
festa grossa per celebrar-ne el de
sè aniversari. Hom diu que ha de 
ser sonada. Alguns pressionen per
què se celebri a la Catedral de Gi
rona. Caldrà veure com van les 
cOses. La Catedral és un símbol, 
per moltes raons que ara no són 
del cas. Aquestes raons ja sorti
ran, si és que es planteja la pos
sibilitat esmentada. 

A l'Aplec de l'Esperit de Poblet 
hi van participar un centenar de 
joves gironins. Déu n'hi do, so
bretot tenint en compte que, al 
primer Aplec de l'Esperit, els gi
ronins van brillar per la seva ab
sència. També cal dir que gent de 
Girona animaven mitja dotzena 
de racons o «ca rrefours» de tre
ball a Poblet. 

A Girona capi tal es va inaugu
rar -vull dir que va ser el pri
mer lloc català- l'exposició iline
rant doventut fa Catalunya •. En 
una simfonia de plafons hom pot 
contemplar la història catalana de 
"associacionisme juvenil, des de 
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l'any 1900 fins ara. Cal remarcar 
que hi ha un moviment, el dels 
Casals d 'Estiu, que és genuïna
ment gironí : amb noms propis de 
capellans de Girona. Aquesta ex
posició ha estat propiciada per la 
Generalita t de Catalunya, amb 
motiu de l'Any Internacional de la 
Joventut. El bon amic Genís Sam
per, ànima i cos de l'exposició, 
em va convidar personalment. Hi 
vaig anar i em va agradar. En vaig 
fer propaganda. Però em temo 
que els eclesiàstics gironins no 
s 'ho van prendre massa seriosa
ment. Cal saber que l'associacio
nisme eclesial ocupa bona part de 
l'exposició. També m'agradaria 
saber si els dirigents de Movi
ments i Serveis de joves - parlo 
d 'organismes eclesials- han fel 
cap a l'exposició. Em temo que In 
cosa tampoc no ha acabat de fun
cionar. I em sembla un mal signe. 

Quan ve l'estiu 

En aquests moments (mitjan 
juny) torna a rebrollar a Girona 
la síndrome dels nomenaments. 
Els capellans en parlen, en fan 
broma, fan «quinieles » ( travesses , 
diuen). Sc'n fumen, ho ridiculit
zen... però la processó va per 
dins. Tothom està tremendament 
interessat a saber com petarà la 
cosa: o perquè hi està implicat di
rectament, o perquè espera estar
hi algun d ia. En el nostre món, 
cal ser un especialista en exegesi 
del llenguatge clerical. No cal fiar
se gaire de les paraules: cal en-



dcvinar què hi ha al darrera de 
les pa raules. Els qui diuen que 
saben alguna cosa , segurament 
q ue no saben gaire res. l els qui 
diuen que no saben res, segura~ 
ment que saben alguna cosa. 

El que sí és cert és que la qües
tió de nomenaments deu ser de 
les poques cOSeS que atrauen l'a
tenció dels capellans i els apas
sionen (con fer : els comentaris 
que he sen tit aq ues ts d ies i que 
no puc reproduir, per no ferir 
sensibilitats l. 

A propòs it de nomenaments , es 
diu que hi ha a punt el nomena
ment d 'un capellà jove per a De
legat de Mitjans de Comunicació 
Social. E s tracta d'un capellà amb 
experiència en el món de la infor
mació, sobreto t a la ràdio. Laus 
Dea! Tothom es queixava que 
aques t departament no funciona
\ ' 3 gens. Sembla que aquest no
menament , si es pro dueix, serà 
molt ben vis t. 

Les Jornades diocesanes 

Durant aquest curs hi ha hagut 
unes qua n tes J orna des Diocesa
nes per a capella ns . L'ass is tència 
ha esta t no ta ble . J l'interès no ha 
decaigut. La Vicaria de Pastoral 
t reballa bé aquest tema. 

Vull parla r una mica d'una d'a
ques tes jornades, pe r la significa
ció que ha tingut. Es tracta de la 
Jornada Diocesana de les Delega
cions. Tots e ls Responsables de 
les Delegac ions i e ls Secretariats 
ha n esta t con\,ida ts a compartir 

un a lI.i«da amb el Bisbe i el Con
sell Episcopal. Les Delegacions i 
els Secretariats diocesans són els 
següe nt s: Delegació per a la vida 
religiosa, per a l'Apos tolat Seglar, 
pe r a la Pas toral de Jove s , el Con
sell de Laics, el Secretaria t de Ca
teques i, la De legació d'Ensenya
me nt , la de Litúrgia. Càri tas Dia· 
cesana , la De legació de Missions, 
la de Turisme i Migracions, la d'E
cumenisme, la de Pas toral Sanità
ria, la del Pa trimoni , la dels Mit
jans de Comun icació Social, el Se
c re taria t de l'Escola Cris tiana, el 
de Pastora l Fa miliar, el de Jus lÍ
cia i Pau, la Delegació d 'Orienta
ció Vocac ional, i el Centre d 'Estu
dis Diocesà. Hi van ass is t ir pràc
t icament tots. 

L'objec tiu de la J o rnada e ra 
pregun ta r-se pels trets evangelit
za dors que hi ha a l programa de 
cada Entitat. Posar-ho en comú, 
interpeHar-se mútuament, i for
mul a r propos tes de caire diocesà 
e n e l terreny de l'evangelització. 

Tothom es tava d'acord a l'hora 
de dir que el Bisbe i el seu equip 
de govern s 'han de trobar, de tant 
e n ta nt, amb els seus executius. I 
que aques ta és una bona manera 
de governar. Ara només cal infor
mació transparent i puntual so
bre aq uesta Jo rnada, i també so
bre la tasca dels Consell s diver
sos, i que la b ase hi pugui dir la 
seva. Sense a ixò, les coses es con
ver teixen en un poti-poti d'orga
ni smes que cremcn tothom , i 
que no brillen pe r Ja seva eficà
cia. Un progra m a quantificable i 
a va luable. una info rmació de dalt 
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a baix i de baix a dalt, i una revi
sió periòdica seriosa. Em sembla 
que no és demanar massa; això 
és el que demana la base. 

Fets diversos 

I unes quantes notleies o fets 
diversos. L'amic Joan Busquets 
ha publicat un llibre que ha tin
gut força ressò i acceptació en 
ambients gironins. Es tracta d'u
na recopilació, edi tada per ' Can 
Claret, d'articles periodístics que 
el mateix Joan havia publicat, du
rant cinc anys, a la Secció .Fe i 
Compromís. del diari girom . Punt 
Diari-. Molta gent s'ha interessat 
pel llibre i en Joan Busquets s'ha 
cansat de signar dedicatòries. 
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Sembla que la reforma de Casa 
Carles, seu de la majoria de Mo
viments i Serveis d'Apostolat Se
glar, va prenent cos. Hi ha una 
comissió «ad boc», j les gestions 
van força endavant. Tothom s'ho 
mira amb expectació, puix Casa 
Carles és tot un símbol de la ca
pacitat d'una diòcesi d'adaptar-se 
als temps moderns. 

Hi ha hagut molt desconcert, 
per part dels capellans, al mo
ment de fer la declaració de ren
da. Que si s'ha de fer, que si no 
,,'ha de fer. Instruccions contra
dictòries han circulat en ambients 
clericals, algunes vingudes d'orga
nismes diocesans. Tothom espera 
que, d'una vegada, sapiguem què 
cal fer. Volem complir, però no 
ens volem deixar esquilar. 

Quim Pla 



CRÒNICA DE MALLORCA 

En començar aques ta crònica, 
vull donar per ben rebuda la car
ta dels meus amics, publicada en 
e l n . 86·87 de QUADERNS. Vol
dria de ixar ben clar que són pos
tures objectives discrepants i que 
no vaig escriure la nota sobre la 
versió d ialecta l de l'Evangeli de 
Marc mogu t per cap motiu perso
nal, i en concre t per l'auto-valo
rac ió de la tasca que he dut a ter
me, guia t pel conegut filòleg Fran
cesc de B. Moll - que no està d'a
cord tampoc amb aques t mètode 
de vcrs ions- , en l'adaptació dels 
textos litú rgics en ca talà a les mo
dalita.t s insulars, sempre dins els 
límits de la unitat de la llengua 
literària i seguint la constant tra
dic ió de l'Església mallorquina en 
la pregà ria i en qualsevol mani
festació escri ta en la llengua de] 
nostre poble. 

El .. Full domini cal» del diumen
ge 23 de juny reprodueix una en
trevis ta amb e l P. Guiu Camps so
bre aq ues t punt. No es tic d'acord 
amb e l que hi diu sobre la difi
cultat d'una versió, en català lite
rari , del Nou Testament, prenint 
ja la base de les versions litúrgi
ques, de les quals -com tothom 
sap- n'és e l principal autor el 
mateix P. Guiu. Aquest també afir
ma que ara aques t tipus de ver
s ions es fan pertot arreu, p. e. a 
Alemanya i França. ¿Per què, 
doncs, al Princi pat no s'enllesteix 

una tasca semblant i se'n fa una , 
de vers ió, per a cada comarca que 
té un tre ts dialectals concrets? 
Endemés a Mallorca mateix , se 
n'hauria de fer més d'una, de tra
ducció, ja que aquesta que ha sor
tit no és vàlida per a Pollença, on 
s'empra l'article literari i no e l 
balear. 

La vers ió aquí no ha. estat ben 
vis ta pe l Departament de Català 
de la Faculta t de Filosofia i Lle
tres, per suposat. Qui vol conser
var la unitat de la llengua, té uns 
c ri teris , i crec que els a lemanys 
i e ls anglesos la deuen voler con
servar, aquesta unitat, ¿o no? ¿tS 
que la nostra ha. de quedar reduï
da semp re a una. llengua t< baixa», 
vernacla-esclava , vu lga r i no cuI
ta ? Pal ser estàndard, d 'acord , 
però no esqueixada en mil-i-u.n 
dialecte lismes. I per cert que a 
certes celebracions (p. e. a algunes 
monicions de la Missa cri smal ) ja 
es nota aq uest interès per «sa
lar», i tam bé en la «nova versió 
que a lguns capellans donen de les 
oracions més usuals i en la lec
tura de ls tex tos litúrgics. 

De sagraments 

AI B.O. de l bisbat d'aquest mes 
de juny es publica el text defini
tiu del Directori diocesà de l sa
grament del baptisme donat a in-
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fants. Fou debatut i revisat al 
Consell de pastoral diocesà dia 2 
de març i després dia 21 a l Con· 
sell presbiteral. No canvia gaire 
coses respecte al que ja teníem. 
També ja està a punt d'enllestir
sc el Direc tori sobre el sagrament 
del matrimoni, que fou revisat al 
Consell de presbiteri de dia 13 de 
juny. Per cert que en el Consell 
de pastoral, previ, no es va en· 
trar en la discussió de la norma
tiva pràctica sinó que Miquel Àn
gel Llauger i la seva dona presen
taren una ponència, prou realista, 
sobre la situació de l'estat matri
monial a Mal1orca, que ha d'in
fondre una preocupació pastoral 
seriosa i que ens fa tocar de peus 
a terra, en una situació en què 
els valors del matrimoni (realitat 
humana i sagrament de salvació) 
van decaient en el nostre poble. 
Basta veure també l'augment de 
si tuacions (nlatrimonis pel civil. 
unions lliures, divorcis, etc.) que 
ens demostren ben a les clares 
que ja no som en una situació de 
Cristiandat, per bé que alguns 
anotableslt feren que lai expres
sió eS llevàs del directori sobre el 
baptisme d'infants. 

En tota aquesta revisió de di
rectoris, he notat quelcom sorpre
nent de veres: una tendència a 
rebaixar el nivell de les exigèn
cies, gens desmesurades en el text 
anterior. De fet, el projecte del 
directori de baptisme gairebé deia 
que s'havia de batejar «sempre i 
en tot lloc». Gràcies a Déu, això 
no passà endavant . 

El pitjor del cas és que aquests 
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directoris no arriben a tenir braó 
suficient per encaminar recta
ment les celebracions sacramen
tals que, segons la meva opinió, 
con tinuen, en certs llocs i am
bients, en un procés de .degrada
ció. 

Dos venerables mallorquins 

Dia 21 de març el Sant Pare 
va signar e l decret de virtuts he
roiques de Sor Francina-Aina Ci
rer, germana de la Caritat, fun
dadora de la casa de Sencelles 
(t 1855 ), que gaudeix d'una gran 
fama cie santedat arreu de l'illa. 

També dia 9 de maig Joan 
Pau II signà el decret declarant 
c"cnerable » per les seves vi rtuts 
heroiques el P. Juníper Serra, 
franciscà de Pe tra, evangeli tza
dor a Mèxic i Califòrnia, de qui 
celebram enguany precisament el 
segon centenari de la mort. 

Són certament dues figures ex
traordinàries: la primera per la 
senzillesa i l'arrelament en el po
ble, la segona per la magnitud 
evangèlica de la seva tasca mis
sionera amb una dedicació perso
nal vertaderament heroica. 

Aquesta passa, tan decisiva cap 
a la beatificació, no s'esdevenia 
per cap fill de Mallorca des que 
Pius VI, a les darreries del se
gle XVIII, glorificà Sor Caterina 
Tomàs. 

Sencelles i Petra especialment, 
però tota la nostra Església, amb 
el bi sbe a l davant, ens n'hem ale
grat molt, d'aquest reconeixe-



men t ofic ial de Ics virtu ts heroi
qu es de dos germans nostres . 
Sembla que ambdós processos de 
beat if icació estiguin prou avan
ça ts. 

Controvèrsies sobre despulles 
\/enerades 

M'han dit que a ls diaris de Ca
t<llunya també havien transcendit 
les notícies sensaciona listes sobre 
l'examen de les despulles del B. 
Ramon Llull i de Santa Caterina 
Tomàs. 

Tot va començar pel mes d'a
bril , quan va ser obert el sepul
cre del B. Ramon Llull , que repo
sa a la Basílica de San t Francesc 
de Ciutat, en una a rtística sepul
tura, obra de Francesc Sagrera 
(1492), per fer un examen cien
tífic del s ossos. La Reial Acadè
mia de Medicina i Cirurgia de les 
Ba lears havia demanat a l bisbe el 
degut permís per procedir a un 
examen aprofundit, amb els mit
jans actuals de la ciència, per co
nèixer m illor la personalitat de 
Ramon Llull. El b isbe concedí 
l'autorització i a ixí els metges ma
llorquins , Rodríguez Tejerina, 
Bartomeu Nadal i Moncadas, i 
AJastuey Pruneda, juntament amb 
ci professor Reverté Coma, antro-
pòleg de la Universitat Complu
tense, comença ren les investiga
cions en e l convent de Sant fran
cesc després d 'obrir el sepulcre 
davant el Vicari General. el Pro~ 
vincial dels Franciscans i el Su~ 

perior del Convent, dia 22 d'abril. 

El sepulcrc e ra novamen t segell at 
ci dia 29 del dit mes. 

Men trestant ja s'havia armat 
l'avalot sensac ionalista . Que si no 
havien trobat les mans i els peus, 
que si no morí màrtir s inó de ve~ 
lIesa, q ue si només era beat per a 
Mallo rca , que si la figura de Ra
mon Llull e ra ols una personali
ta t inteHectual. La desinformació 
periodís tica prossegu ia mostran t 
e ls seus errors o les seves mitges 
veritats o veritats mal expressa
des. 

Una a ltra notícia sensacionalis~ 

ta: que s'havien enviat a Madrid 
òrgans geni tals de Santa Caterina 
Tomàs per aclar ir de quina ma· 
laltia havia mort. 

Enfront de tot aquest aldarull, 
c i bisba t va publicar una nota a 
la premsa dia 4 de maig. Prime~ 

rament es d iu que sols raons cien
tí fiques havien mogut el bisbe a 
donar el permís per exa minar les 
despulles del B. Ramon Llull. Se
gonament: que l'any passat fou 
robada i posteriorment recupera~ 

da una relfquia de Santa Cateri
na Tomàs , venerada a l seu poble 
nadiu , Vall demossa. Aleshores el 
bisbe havia demanat al Dr. Barto
meu Nadal Moncadas que tractàs 
d 'acla rir s i la relíquia era autèn· 
tica, si pertanyia a l cos incorrup
te (momificat) de la nostra Santa. 
Així ho féu e l DI'. Nadal i compro
và l'au tenticitat de la relfquia, pe
rò endemés envià un fragment de 
teixit de la zona intrapèlvica de 
1 '5 x 2 cms. a Madrid per deter~ 
minar la causa de la mort de la 
santa. De re t el DI'. Nadal, a una 
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carta al diari .ú lt ima Hora •. que 
era el que més havia escampat 
notícies, explicà molt bé la seva 
tasca, dia 3 de maig. Les noves 
que dóna coincideixen amb la no
ta del bisbat i diu que de cap ma
nera no es pot precisar si en un 
cos momificat, de més de 400 
anys. el que havia enviat a Ma~ 

drid pertanyia als òrgans genitals. 
Deia també que encara el resultat 
no es podia donar a conèixer. car 
tal procés científic era lent. 

Així es calmaren els ànims. De 
ret cal dir que el resultat, provi
sional, test imonia el que, per la 
crítica històrica, ja se sabia de 
Ramon Llull: que tenia 84 anys 
quan va morir. que era de consti
tució robustíssima. de salut enve~ 
ja ble, d'una alçada d'un metre 6S 
cm.. amb una capacitat cranial 
extraordinària. Sembla que el 
1611 , en un examen dels ossos de 
cara al procés formal de beatifi
cació, s'havien falsejat unes na
fres al crani, que ara científica
ment han estat descobertes com 
ho foren ja el 1915. Que no va 
morir per un suposat apedrega
ment a Bugia el 1315, sembla hi s
tòric3Jnent provat. Una altra co~ 
sa, però, és l'apedregament que 
sofrí é:mys abans de sa mort que 
li produí nafres mortals, i la san
tedat d'una vida, tota gastada per 
l'Evangeli. 

Per cert que la darrera nova 
que puc donar sobre la causa del 
B. Ramon Llull és que la Sda. 
Congregació per a les Causes dels 
Sants ens demana un estudi ben 
documentat sobre el culte imme-
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morial, que sens dubte es pot en
llestir aviat, ja què tal culte sl 
que fou declarat l 'any 1749 pel 
bisbe Zepeda però mai no va ser 
acceptat oficialment, no per raons 
històriques sinó d'or todòxia, per 
la Sda. Congregació de Ritus. Ara 
bé, a l'esmentada Congregació ro
mana actualment ja se sap que 
tals suspicàcies d'heretgia són pu
res discussion s d'esco la, ja passa
des, i per tant es pot tenir la con~ 
fiança que el culte immemorial si
gui prest reconegut per la Santa 
Seu. 

Finalment sobre això, una altra 
bona nova. Dia 17 de maig els 
Consellers de Cultura de les Ge
neralitats de Cata lunya i València 
i de la Comunitat Autònoma de 
les Balears signaren un conveni 
per acabar l'edició crítica de les 
Obres Catalanes de Ramon Llull. 
Falten pocs volums: esperem veu
re aviat enll estit aquest 6IOpus», 
la primera i més gran glòria de 
la nos tra litera tura. 

Projectes, problemes 
a ltres noves 

Enguany hem celebrat el Dia de 
Mallorca missionera el diumenge 
12 de maig, sota la imatge i el 
reclam de Fra Juníper Serra. Per 
cert que hi ha fosques perspecti
ves per a la presència dels nos
tres missioners i missioneres a 
Burundi: des de fa un temps no 
es renova el permís de residència 
als missioners cristians estrangers 



per part d el Govern d'aquell país. 
¿ Serà la fi de la p resència mis· 
sionera al cor d'Àfrica? Mentres
tant, e ls nos tres germans conti
nuen a llà la seva activitat, mal
grat l'amenaça d'uns polítics in
competents i ben influïts pel co
ronel Gadafi , que promou l'isla
misme com a religió d 'Africa. 

A les darreries de l'a ny passat 
rebérem una s impàtica visita de 
joves de l Principat, integrats en 
e l G.E.N. i encapçala ts per Mn. 
Bo ll a rin i e l Sr. Espart. Un grup 
de seglars mallorquins ja hi havia 
con necta t prèviament i en aquests 
darrers mesos hem estat projec
tan t un seminari que durà COm 

a títol: nMallorc3 j Europa: iden
titat i progrés», i que se celebrarà 
a Lluc els dies 26-29 de setembre . 
El programa és a punt de ser im
près i s'intenta que d'aquest se
minari surti un grup (que haurà 
nom (~ Blanquerna ») de reflexió, 
format per gen t universitària, con
fessional i obert alhora, ben arre
lat a l pais . 

Dia 25 comença un curset d'an
tropologia per a la formació per
manent del clergat, que dirigirà 
Mn . Josep M. Via, de la Facultat 
de Teologja de Barcelona, junta
men t amb quatre professors de 
la Un iversitat Balear. Aquests con
cretaran e ls temes més generals 
a la reali tat ille nca. Hi ha un bon 

nombre de capellans inscrits, gai
rebé un centenar. 

Dia 29 de maig el bisbe dimis
s ionari d'Eivissa, D. Fra ncesc Pla
nas i Muntaner, va celebrar les 
noces d'argent de la seva orde
nació episcopal. Va exercir el seu 
ministeri deu anys a Eivissa i des
prés, per motius de salut, es va 
retirar a Mallorca on ha viscut 
quinze anys. Dia 13 de juny s'ha
via de celebrar a la nostra Seu 
una Missa concelebrada per com
memorar aquest XXV aniversari, 
però l'acte s'hagué de suspendre 
perquè e l bisbe Planas estava ma
lalt del cor. Després d'una lleuge
ra recuperació, morí sobtadament 
la matinada del diumenge dia 16 
d'aquest mes de juny i dia 18 fou 
celebrat el funeral a la nostra Seu, 
presidit pe l bisbe d 'Eivissa, els 
a lt res bisbes de les Illes, el bisbe 
de Solsona i el bisbe-prelat dimis
s ionari de Huamachuco (Perú). El 
nostre bisbe pronuncià l'homilia, 
en què destacà la fidelitat, la sen
zillesa i l'alegria de l bisbe difunt 
en el seu ministeri presbiteral a 
Mallorca, episcopal a Eivissa i en 
el seu recés final a l'illa nadiua, 
acollit darrerament a la residèn
cia de les Germanetes dels po
bres. Que reposi en la pau del Bon 
Pastor aquest prelat mallorquí, 
en terrat a la capella del Santís
sim de la nostra Seu. 

Pere L1abrés 
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SOLSONA: QÜESTIÓ DE NASSOS 

Amics: Em sembla que aquest 
a ny me'n sortiré baratet. D'entra
da cm fa la impressió que ni tinc 
gaire res ni massa important a 
dir-vos com a cron ista d'aquest 
racó de món. Millor: així no us 
faré perdre tant de temps llegin t 
aquesta mena d'índex malgirbat 
que solen ser els meus resum s 
anuals. 

Nova et velera 

S'ha acabat la primera ronda de 
les visites pastorals de les quals 
ja us he parlat de vegades_ El 
bisbe Miquel ha visitat ja, oficial
ment, tots els arxipresta ts del 
bisbat amb les seves respectives 
parròquies i panoquietes. a raó 
de dos o tres per any (n'hi ha 
15) . Ara , és a dir, durant el curs 
vinent farà la visita «sui generis» 
a les delegacions diocesanes. Des
prés caldrà fer el balanç de tot 
plegat. El de les visites pastorals 
pròpiament dites apareix com a 
positiu. ben positiu, segons sem
hla, pel que fa al contacte direc
te que e l pas tor ha tingut amb 
les ovell es. A cada lloc s'ha es
merçat generosament, sense plà
nyer-lo ni plànyer-se, connectant 
molt senzillament amb la gent, i 
aquesta ha respost, no de manera 
entusiasta com en anys enrera 
(tampoc no era d'esperar ni ca-

96 

Iia), si de manera prou atenta i 
agraïda. Pel que fa a ls seus col
laboradors més immediats, els ca
pellans, no ho sé, m 'agradaria p0-
der certificar el mateix. En cas 
negatiu o no prou satisfactori 
s'hauria perdut una ocasió magní
fica, perquè d'allò que el clergat 
solsoní estava més freturós, des
prés del pontificat anterior, era 
de l'amistat personal -sincera, 
autèntica, perdurable- amb el 
nou b isbe_ 

Amb data del dia 28 d'agost 
1984 fou erigit el nou Consell del 
Presbiteri que ja féu la primera 
reunió ci 17 ci e setembre. Elegit 
.1mb poc més del 50 0 0 de vot s, 
sembla que hagi anat perdent 
interès, quan per altra banda con
tinua essent, ma lgrat tot, neces
sari com a fòrum de diàleg i mo
tor de l'acció pas toral. Durant 
el curs s'ha en tretingut força. 
com de costum, a con lemp la¡--se 
ci melic. Tanmateix ha arribat a 
fabricar una ponència sobre vo
cacion s i a encetar-ne una altra 
sobre economia. La poni!ncia vo
cacional, elaborada després de 
tantes esmenes i suors que )a 
feien semblant a algunes lleis 
segregades per les cambres ma
dri lenyes, és prou rica i respo n a 
un problema prou greu, com per
qW! tots plegats ens la prenguem 
seriosament evitant de convertir
Ia en un altre paper moll , ple de 



bones intencions, dest ina t al s 
llimbs. A veu re si a última ho ra 
t indrà raó aquell graciós que 
deia : Jo, això de les vocacions 
aviat ho tind ra n arregla t : que en s 
deixin casar als capellan s i farem 
capella ne ts. CEn tre parèntesis : 
d'in teressar-vos el text de dita po
nència, h a sortit publicat a l but
lletí «Església de So lsona » de l 
mes de juny, a . Full Diocesà. en 
tres diumenges consecutius de l 
mate ix m es, i ara veurà la llum en 
separata que podeu demanar a la 
sec re taria de l bisb a t, a càrrec de 
la Delegació de Vocacions.) 

Una nove tat ca nò nica: e l Col
leg i Diocesà de Consultors e r ig it 
per decre t e l dia 19 de setembre 
84. E n fo rmen part els mossens 
següents: Manuel Guiu , Ra mon 
Al s ina , Ll uís So lsona, Jesú s Hu
guet, Antoni Gu ixé i Josep Gar
riga. Bona sort! 

Cap al Consell Pastoral 
Diocesà 

~s e l p rojecte més a mbic iós 
q ue ac tu a lme nt ten im en tre 
ma ns. S 'ha escollit , diuen, u na 
via int ermèd ia : no a nar massa de 
p ressa (no hauria cos ta t gens de 
cons titu ir- lo «por rea l decre to ») 
n i a na r tan a poc a poc que no 
el ve iessin e n vida e ls nostres 
fil ls. Po t se r la mi llo r s i rea lm ent 
to tho m hi posa e l co ll. P re tén d'a
nar de ixant , a m esu ra que ava ll
ci, rea li ta ts conc re tes de part ici
pac ió i es t ructuració que es con
ver teixi n e n bases sò lides del fu-

(u r o rganisme. De mom ent , i de 
ca ra a l nou cu rs, hom ha prepa
ra t u n docu ment de treba ll que 
cons ta de cinc pun ts , a sab er: 1) 
Fe i expe r iè ncia de Déu . 2) Cohe
rè ncia entre fe i vida: tes t im o
niatge. 3) Església-I ns ti tució. 4) 
Església-Comunió. S) L'acció pas
tora l de l' Esglés ia. Es dem ana a 
to ts els gr ups de ca ire pa rroquia l, 
a rxip res ta l i d iocesà exis ten ts, a 
més dels que pugu in crear-se ex
pressame nt , que l'estudiïn a fon s 
i se ') facin seu . Pràc t icame nt és 
una invitació general que em re
corda, no sé per què , els pre pa
ral ius de l'asse mblea conjunta del 
1972 . I!s, va l a d ir-ho , to t un pro
jccte d 'Església . Déu e ns a judi a 
conve rt ir en rea li ta t la u topia. 

Clerica lia 

Qui d iu q ue no e nve llim e ls ca
pe llans en vir tut del ce1iba t que 
ens ma nt é incòlu m es ? Mossèn Ra
mon Bo ixader, el nos t re «padri
net», va fer cen t anys el dia 7 
de desembre passil t. E l veiéssiu, 
més trem pa t q ue un gínjo l. T cap 
a l segon ce nt enari! 

Ha estat u n any de vaques gras
ses. Tot plegat, res : e ls dos dia
q ues que s'ha n conve r t it en pre
veres ; m ossèn Ca rles Pubill i Ga
m isans, o rdenat a Be rga el 14 d 'a
bril i mossè n J ordi Orob itg i Hu
guet a Tà rrega e l 2 de j uny. Grà
cies, no is, per rejoveni r-nos la 
sang! Són dues a dquisicions molt 
bones. 

Cap defu nció, gràcies a Déu , fo-
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ra de mossèn Alfons Torrentallé, 
capellà militar, fill de Gargallà, 
incardinat a Barcelona, mort a 
Terrassa el 31 de gener, a 74 anys. 
«Requiescat in pace.! Déu no li 
tingui en compte e l seu milita
risme. 

Tres. Mclquiscdecs han celebrat, 
i ben solemnement per cert, les 
bodes d 'or sacerdotals: mossèn 
Sebastià Calaf a Solsona, mossèn 
Ramon Niubó a Gironella i mos
sèn Gaie tà Pedrals a Bagà .• Ad 
mullos annos!. , 

Aques ts últims dies de juny i 
primers de juliol l'olla dels nome
naments està que bull. Hi ha re
lleus a quatre o cinc parròquies 
importants. AI meu arxiprestat de 
Navàs, segons rumors no confir
mats, gairebé només hi quedarà 
la soca; passarà com a l'equip de 
govern que acaba de renovar e l 
Felipe de Madrid .• Ad maj orem 
De i g loriam! It 

El que ha bullit més darrera
ment és una altra mena d'olla re
menada més aviat pel clergat di
guem-ne jove: actitud d'indigna
ció contra e ls s ignes d'involució 
que, segons ells, s'estan donant en 
l'Església universal i també en al
guna diòcesi veïna. Hi ha hagut 
protestes formal s per un testimo
ni contemporani aparegut a «Full 
Diocesà Vic-Solsona-Tarragona» i 
u na ca rta adreçada a les altes es
feres eclesiàs tiques del país. De 
carta també n'ha circulat una al
tra, signada al mateix temps per 
nois i noies dels moviments juve
nils catòlics, en solidaritat amb 
Leonardo BofE. No sabria què pen-
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sar-nc del fons i de la forma de 
tal s manifestacions. Em penso 
que tenen bona part de raó, pe
rò ... Voleu dir que no tenim una 
sensibilitat malaltissa, tan a flor 
de pell , que ens cons tipem al pri
mer cop d'aire? Per una banda és 
bo, saludable, necessari que hi ha
gi crítica dins l'Església i que 
aquesta crit ica es manifesti (no
més qui estima té dret a criticar; 
la crí tica pot ser ben constructiva 
encara que no agradi gaire als 
superiors) . Per l'altra, és una es
pasa de dos fil s que ens pot fe r 
mal a nosaltres mateixos i que 
pot ser esgri mida en contra de la 
mateixa Església per elemen ts 
hos tils. Tornaria a insistir en la 
meva vella teoria : la necessitat 
terapèutica de l'humor. I el dia 
que algun s textos de Boff, en té 
de magnffics , siguin inclosos a l'o
fici de lectura del breviari ta l
ment els d'un sant pare dels 
temps moderns? Qu in ba f! I el 
dia que facin sant e l «padre» de 
títol nobiliari, què? . Pitjors ,. 
san ts hi deu haver hagut a la his· 
tòria. 

El que fou un exitàs és Ja tro
bada sacerdotal a Mont serrat del 
mes de desembre, en homenatge 
als doctors Cardó, Carreras i Ma
nyà. De Solsona n'hi assistirem 
26, amb el nòs al cap. Va bé que 
de tant en tant -cada tres o qua· 
tre anys, per exemple- busquem 
un pretext o alt re per a aplegar
nos: Vallfogona, Vic, Tarragona, 
Montserrat. .. Són com bombes 
d'oxigen. A més, treballant com 
treballem a la mateixa feixa i pel 



mateix Amo els jornale rs s 'han de 
conèixer, no? 

Aquests dies - durant un pa
rell de mesos- tenim dos com
panys a rondar-la per l'Amèrica 
Llatina : mossens Ramon Cabana 
i Josep M.I Sanc1iments. Ens por
taran notícies fresques del Pere 
Casaldà liga , e l bi sbe que ens ra 
quedar bé da v;:tnl del terce r món. 

Eplscopalia 

Parlant de bisbes: Monsenyor 
Miquel Moncadas i Noguera va 
fent bonament to t e l que pot , i 
no sóc pas jo qui per a jut ja r-lo , 
pob re de m i. La seva activita t per
sonal es dóna a conèixer sobretot 
en els esc rits i en les tandes 
d'exercici s esp irituals. Entre la de
sena de docume nt s que ha publi
ca t duran t l'a ny des taca l-ia e ls se
&l'Üent s: «Ma re de Déu de ,'Ad
ve n t, M:-.rc de la con fia nça", «Tres 
veus de la nostra his tòria i de ]a 
nos tra Església (Cardó, Can'eras 
i Manyà)., «Una a lternativa c ris
t iana: de cara a la fa m del món », 
« Els p reveres, homes d'oració i 
educadors de la pregà ria », «Vers 
un escolti s me ca ta là fidel i reno
vat » i «Un desa fi ~men t : el proble
ma de les vocacions». Ha parlat 
lla rga ment sobre el tema de la fa
mília tant a Navàs e n una missa 
re t ra nsmesa per «Rad io Nacional 
de E spaña " i en una conferència 
molt bonica que hi donà, com en 
una en t revisfa a «La Va nguardia . 
signada pe r Jordi Piquer. Pe l que 
fa a ls «Exe rcicis per a l Poble de 

Déu ll, l'n va donant tandes i sem
bla que s'hi t roba com el peix a 
l'aigua. H i ha laics que en surten 
verament impressionats. Els ca
pell a ns sembla que no pique n 
ta nt : per què? Com sigui, si con
tribueixen a l'animació espiritual 
de la gent, clergues inclosos , i e n 
la mesu ra en què hi contribueixin , 
fan i poden arribar a fer un gran 
bé. 

De re oeconomica 

E l sou de ls capella ns ha sofert 
aques t a ny un augment de 2.500 
ptes. mensuals (6 '5 % ). Cobre m, 
per tant, 581.000 ptes. anuals re
partides en 14 me nsualita ts de 
41.500 ptes ., misses incloses. Pre
cisament a ixò de les misses és 
una cosa que porta cua: tretes de l 
sou , potser no hauríem de pagar 
a hisenda. Perquè, la veritat s i
gui dita, som pobre ts i a.legre ts, 
víc tim es d 'una economia socialit
zant i in tervencionis ta, pe r més 
ben intencionada i portada que 
s igui. Per aquest cantó, ens obli
guen a ser sa nts a la força . El s 
complemen ts també s 'han aug· 
menta t poc o molt. To t pl egat , 
misèr ia i compa nyia. 

Relacionat amb l'economia hi 
ha el problema de les intencions 
de les misses, di scutit últimament 
a l Co nsell de l Presbiteri. O s igui, 
els fidels encomanen una missa 
pe rò l'es tipendi , si és que e n po
den o vole n donar algun, no el po
sen a les mans del rector, sinó 
que el d iposi ten a les ca ixetes 

99 



d'. Ajuda a l'Església», Hi ha qui 
defensa que tot feligrès que ja 
contribueix de manera «anònima, 
periòdica i responsable » al sos te· 
niment de la comunitat, té dret 
no sols a rebre'n els serveis S3-

cramentals j administratius, sinó 
també que se li diguin comple· 
tamen t de franc les misses que 
demani. El problema que llavors 
en resulta és el següent: en una 
sola missa es poden acumular 
diverses intencions , s i aquestes ja 
no es cobren? De moment, hom 
creu que no. 

Juventud, divino tesoro 

S 'han re t tantes trobades co· 
mareals d'Hora·3, cI 'Hora·6 i de 
totes les hores que fóra difícil 
d'esmentar-Ics totes. Diguem no
més que és un moviment juvenil 
puixan t, a l costat cie l'Escoltisme, 
encara que no tan massiu ni ar
rencat com aquest. 

Foren impo rtants les vuitenes 
jornades de consili aris de joven
tut de Catalunya celebrades a pri· 
mers de setembre 84 al santuari 
del Miracle. N 'hi assistiren 50. Te· 
ma : «La part icipació del jove 
creient en el Món i en l'Església .• 

A l'Aplec de l'Esperit de Poble t 
també hi hagué una notable preo 
sència solsoni na de jovent (en 
desconec la xifra a hores d'ara). 
L'aplec, el nostre Consell del Pres· 
biteri l'havia recolzat oficialment 
a través de la Delegació de Jo
ventut:. 

Ha ret bé aquesta delegació de 

100 

clarifjcar les coses sobre Confir
mació j Moviments Juvenils, com 
va fer en un comunica t. De totes 
maneres la confirmació continua 
essent problema a tot arreu i no 
se'n veu clara la solució. Un perill 
evide nt a la vista: fer-ne una me
na d' . ordenació apostòlica' de 
dos o tres privilegiats. 

Qui ho havia de dir q ue a l nos· 
tre bisbat tan proverbial ment sa 
s'a rribaria a muntar un se rvei 
d'informació i aj uda als joves dro
gaaddictes i a Ics seves fam ílies! 
Doncs sí, i en aquesta línia mos
sèn Fermí Manleca, rec tor de 
Biosca, està habilitant l'antic mo
nestir de Cellers, prop de Torà, 
amb vista a la recuperació de ls 
malalt s. 

Un fenomen a ressenyar: la par· 
ticipació creixent del jovent en les 
nos tres vetlles pasqua ls, fins a 
donar-hi un cai re festiu nou i con
vertir-se'n en protagonistes prin
Cipals. Així a la catedral de Sol
sona i a d'altres llocs. 

Una noia, Mai te Gomà, de 24 
anys, mes tra, de Golmés (Urgell). 
se n'ha anat al Tercer Món a tra
vés de O.C.A.S.H .A. Una flor que 
fa primavera . 

Bibliografia 

Heus aquí algunes noticies bi
bliogràfiques (no totes): 

-«Altar dels Coll s»: Història 
de la confraria de la Mare de Déu 
dels Colls, escrita per Manuel Se· 
gret i Riu , i Iconografia de la ca· 
pella dels Colls, obra de M.' As· 



~urnpta Roig i Torrentó. Un vo
lum de 200 pgs. molt ben presen
tat. Si no heu es tat mai a Sant 
Llorenç de Mo runys, val la pena 
que hi aneu encara que només s i
gui, tipisme del poble a part , per 
a conèixer la capella dels Colls, 
una petita joia barroca de final s 
del segle XVIJl , tota ella un pa 
d'or. 

-«Encara ens hem de confes
sar?~, de Jesús Huguet i Serrana. 
1:1 nostra llu menera. Un llibre dc 
94 pgs., acollit a Publicacions dc 
l'Abadia de Montserrat, sobre un 
dels temes més cande nts dels 
nost res dies exposat amb s ince
ritat i lucidesa: el pecat i el sa
grament del perdó. 

-«Salmòdia de tardor» és un 
a ltre plec de poemes de mossèn 
Marià Ruiz i Fermí ndez, breu i 
s:1borós com e ls immediatament 
nnteriors. El capellà de cal Ma r
ça l (Puig-reig) està en plena diar
rea poètica i s 'ha proposa t res is
lir la mort desafiant-la amb un 
Ll ibre cada anv. Ed itorial Claret. 

-«San tuari "de Lord », llibre de 
mossèn Ramon Garcia i Escalé, 
capellà milita¡' so lsoní, conegut 
:1rreu del món i part dc l'es tran
ger, esc rit amb molt d'a mor i d'a
pare ll documenta l. Editat per . EI 
Vaticà - Llib res d'Obiol» (Girone
lla). 72 pgs. 

-«Les revistes infantils catala
nes de 1939 ençà»: En ri c Lareula . 
Edicions 62, Llibres a l'abast. Ba r
celona, abril 1985 . E l cito perquè 
dedica catorze pàgines a parlar 
expressament d'aque ll a revisteta 
que el dia 19 de març de 1951 una 

colla de semi naristes de Solsona 
ens \'3m atrevir a publicar, «L'I n
fan til », avui titulada «Tretze
ventS1t i subtitulada encara, de ca
ra a la his tòria, . Publicació del 
Seminari de Solsona •. 

- Diversos grups d'estudiosos 
com els de Tàrrega, Berga i Car
dona van publicant en ro rma de 
revi s ta, llibre o fullet el resultat 
de les seves recerques . 

- Per acabar una primfcia edi· 
torial : Mossèn Josep M. Ballarín 
està escrivint un llibre sobre la 
Marc de Déu que serà de lic iós 
com lots e ls seus; ja és a la pàgi
na noranta, i Jesús encara no ha 
nascut. Ai , si se n'entera e l car
denal Ratzinger! 

Marginalia 

Per la festa major de maig e l 
cardenal Tarancon va ser a Tàrre
ga on, en tre altres coses mig en 
castellà mig en català. va dir 
que ... s í, però no . .. O sigui, que 
tranqui ls: no hi ha cap perill d'in
volució a l'Església, perquè ell co
ne ix molt bé Joan Pau 11 , com co
neixia Pau VI. 

Contra l 'a lur que no s 'atura Cà· 
ri tas es tà portant a terme un se· 
gui t d'accions, petites però s ignifi
cativament importants, que adop· 
ten diversos noms segons els 
llocs: «Apa, som-hi !» (Tàrrega), 
«Dóna feina» (Cervera), «Volem 
feina » (Solsona). . Mans a l'obra» 
(Súria) .. . Es tracta més que res 
de recollir ferralla, paper, plàs
tic, cartró, vidre, etc. i comercia-
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litzar-ho. A Berga s'ha creat una 
cooperativa de confecció, Còber 
S.Coop·C. 

El nostre museu diocesà i co
marcal de Solsona, digne de ser 
visi ta t , val a dir-ho, l 'un dia dóna 
feina encara a ls tribunals per 1'e
terna qüestió d'aquelles famoses 
taules desaparegudes, i l'altre, en 
lIna jornada d'estudi tinguda a la 
capital no fa gaire, és considerat 
pel doc tor Antoni Pl adevall, la 
màxima autoritat actual en la ma
tèria, «el model de com haurien 
de ser tots els museus de Cata
lunya». 

D'u ns anys ençà s'organitzen 
unes caminades populars que s6n 
tot un esdeveniment festiu, cul
tural i religiós. Solen tenir com a 
fites algun s monument s romà· 
nics, com la de Sagàs, que ja fa 
quatre anys que se celebra. Pcr 
cert, que el pòrtic del programa 
d'aquest any, escrit per la Mont
serrat Roig, era molt bonic, es 
titulava . La veu de les pedres •. 
Parlava de fet i tot. 

Aquest hivern passat, després 
de Reis. com a regal de Re is, va 
rer un fred de mil dimonis . A la 
comarca del Bages arribàrem a 20 
i a 2t graus sota zero. Oliveres i 
pins, morts, glaçats. Fan una pe
na! Els cereals en canvi se salva
ren gràcies a la gruixa de neu que 
els acotxà. La collita del blat. 
aquests dies, una pluja d'or. No 
hi ha mal que per bé no vingui. 

Bons s ímptomes: He observat 
que d 'un temps ençà els capellans 
del rosto ll tendim a unir-nos, a 
agermanar-nos més, s igui pel mo-
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tiu que sigui; potser com una ne
cessitat de comunió. Ben a prop 
meu (en formo part). un grup 
anomenat de eLes Collades_ Oa 
piscina on anem a remullar la 
panxa quan fa calor) aplega gent 
de Vic i de Solsona com si fós
sim del mateix bisbat. Dies enre
ra, tot un exèrcit dels arxipres
tats de Barcelona-Nord, capitane
jats per mossèn Hortet, pujaren 
a celebrar la festa de final de curs 
per aquests verals del Llobregat. 
Una colla de capellans-poetes de 
Catalunya ja ens hem reunit un 
parell de vegades per tal de conèi
xer-nos , comunicar-nos i mirar de 
fer alguna cosa de conjunt. Oi, 
que no só n gens apocalípt ics 
a.quests senyals, llevat potser del 
darrer? 

Cyrano de Bergerac 

Vull suposar que l'heu vist , s i 
no aneu-lo a veure. No sé perq uè 
m'hi he inspirat per posar títol a 
aquest cranicot tan mal d'allò. A 
més de retre, des de pagès, un ho
menatge al genial actor Josep M. 
Flotats, volia dir el següent: que 
hem d'assumir, per més que ens 
dolgui i ens costi, les lletjors de 
l'Església, la nostra Mare. Si hem 
d'esperar a creure en l'Església 
quan tothom sigui perfecte (papa, 
bisbes, capellans, e tc.), no hi creu
rem mai. A més, la perfecció hu
mana és sempre molt relativa i 
diversament interpretada. Fem 
com eyrana: tinguem un gran 
cor, estimem, treballem, llu item, 



esme rcem la vida ... ni que sembli 
que la lluna se'ns escapi dels dits , 
que l'abastarem un dia O altre . 
Per deforme que tinguem el nas 
(això s í, l'hem d'anar sotmetent a 
cures de cirurgia es tètica cada dia 
més estrictes i ex igents, d'acord 
amb el rostre del Crist , imatge del 

Bon dia; amics de QUADERNS. 
So m·h i que no ha estat res! Us 
parlem des de Vic. Si us interes
sa, podeu continua r llegint. 

Guia de l'Església 

El primer número d'enguany 
del B.O.B. porta, com anys enre
ra però molt més ampliada i de
tallada, una llista exhaustiva de 
les insti tucions i de tota la gent 
de casa. No hi manquen: 

- una breu b iografia dels nos
tres bisbes i un inventari inaca
bable de càrrecs, recàrrecs i sub
càrrecs de to ts els qui llauren 
pastoralment, d'una manera o 
d'una altra, l'allargassada feixa 
del Bisbat; 

Pare) . He m de començar per ac
ceptar-nos tal com som i acceptar 
els altres tal com són. Pe rquè, en 
defini t iva, tot és qües tió de nas· 
sos. (I això ja no és una crònica 
s inó un sermó . Pe rdó. Amén .) 

Navàs, 13 de juliol de 1985. 

Climen t Forner 

DES DE VIC 

- les parròquies , des de la més 
gran (la Sagrada Família de Man
resa, amb 18.000 habitants) fins a 
les m és petites (Estiula, al Ripo
llès, Guardiapilosa, a la Segarra, 
i Bertí, al sud de la Plana, amb 
cinc h abitant s cada una); 

- els p reveres, des del més 
gran (Mn . Pere Portell, nascut 
l'any 1891) fins a l més jove, que 
deu ser el recent ordenat Antoni 
J olis; 

-l'estol dels qui treballen fo
ra Bisbat (dins de Catalunya O 
a l 'Argentina, Veneçuela, Perú, 
Rwanda, Suïssa, Ità lia o Alema
nya); 

- tota una munió de famílies 
religioses (masculines i femeni
nes) que formen un equip que 
Déu n 'hi do. 
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ParrÒQuies 

A cada comunitat parroquial 
un parell de laics i el rector gar
bellaran les despeses i els ingres
sos de l'Església local. Caldrà po
sar la caixa al dia i rumiar la ma
nera de fer ingressos perquè no 
es rovelli la calculadora. 

El Bisbe Guix ha començat a 
visitar les comunitats del Pre
Pirineu. No deixa cap pedra per 
remoure, s'entafora pertot arreu, 
res no li passa per alt i regira cel 
i terra. La visita del Bisbe té tres 
aspectes clau: abans, durant i des
prés. S'ha estrenat al Ripollès, el 
bressol de Catalunya. 

Pastoral jove 

Amb l'intent de desvetllar la fe 
endormiscada de la jovenalla, s'a
caba de publicar un Directori dio
cesà de pas toral de joventut. 

En la introducció es palesa la 
complexitat de l'ambient però al 
mateix temps es re marca que hi 
ha signes clars d'esperança . Per 
a aquesta fe ina, aniria com l'anell 
al dit un bon escamot de preve
res novells . 

Diu que cal cercar consciències 
obertes, critiques i agosarades. l 
això sr: homes ben arrelats en el 
país .¡ en el temps. 

Presbiteri 

El dimarts san t va haver-hi l'or
denació de l'Antoni Jolis durant 
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la Missa de la Consagració dels 
sants olis. També hi van celebrar 
noces una colla d'amics: les d'ar
gen t: Josep Morales, Pere Soler, 
Jacint Capdevila, Joan Rubio, Jo
sep Solà i Josep Subiranas; i les 
d'or: Fortià Pietx, Ramon Re
guant , Joan Vinyeta, Ramon Bo
net i Jesús Vall . Per molts anys! .. . 
El dimarts sant no es queda nin
gú a casa. Tothom se'n va a Vic. 
El seminari torna a omplir-se de 
gom a gom. Només que aquells 
vailets esverats i moguts, amb S" 
tana, valona, faixa blava i barret, 
s'han transformat en rec tors pau· 
sats , calmosos, len ts i amb els ca
bells blancs ... Renoi! Com passa 
el temps! 

Diu que falten capellans. El Bis
be se'n queixa , mes sembla que 
podria ser que això no fos del tot 
veritat. N'hi ha un ramitxó d'e
mancipats que han aixecat el vol 
i que, dedicats a tasques docents 
d'envergadura , només fan de sa
cerdo t a hores perdudes i encara. 
I mentrestant rec toregem els po
bles els no tan capacitats ( << els 
curts>, segons el llenguatge col
loquial del . claustre de profes
sors . d'aquell temps), que vàrem 
estar a punt de no arribar a dalt 
perquè no fil àvem gaire prim els 
arguments «impepinables » d'al
gun enllustrat, o perquè ens esca
nyussàvem fàcilment amb els lla
tinòrums que no acabàvem de co
llejar del tot. O temporal O mo
res! Arran d'aquesta qüestió n'hi 
ha molts que foren ve tats per 
«curt s» i ara fan mol t bona feina 
en el món religiós, social, cultural 
i polític de Catalunya. 



A Vic, acompanyat d'uns quants 
bisbes i de més de dos-cents ca
pellans (del Bisba t i d 'altres to
coms de Catalunya), el pa re Cla
ret ha celebrat per tercera vegada 
les noces d 'or sace rdo tal s. E l Bis
be Fernando Sebast ian disser tà 
sob re "" el sacerdot, avui •. A la ca
tedral una eucaristia concelebra
da va cloure l'acte. També hi ha
gué una gran arrossada al pati 
dels Claretians. Bisbes i capellans 
se'n va n llepar els dits. Era e l dia 
23 de maig. 

Ens han deixat ... 

Darrerament han mort els se
gi.icnls preveres: Mn . Jaume Su
nyer, el 29 de desembre del 84 ; 
Mn. Joan Font , beneficiat de Vic, 
c i 5 de gener d'enguany; Mn. Jo
sep Ubach, rector de Centelles, el 
5 de febrer ; Mn . Pere Viñas (el 
cèlebre Mn. Pere de la Pipa, cone
gut arreu), rec tor jubilat dels Ca
putxins de Vic, el 16 de març; 
Mn . Josep Soldev ila, rector jubi
la t de Sant Julià, e l 16 de març ; 
i Mn. Llu ís Mol ist, rector jubilat 
de Vilanova de Sau , e l 13 d'abril. 

Pastoral de conjunt 

Les estructures envelleixen i 
cal posar-les al dia. Ni ahir ni 
demà; però avui , sí i de pressa. 

Vetllaran per l'ensenyament de 
la Religió, conjuntament amb el 
Delega t diocesà, Mn . Marià Cen-

telles, lOts els arxiprestos. Era 
massa feina per a un home tot 
sol. 

Un dels Vicaris episcopals, en 
Salvador, ha enll estit un esbós de 
Directori de catequesis pTe-sacra
mentals. Se'n diu «Celebrar la fe» . 
Després de passar pel sedàs de les 
reunions arxipres tals, corregit, 
augmenta t, re ta lla t o disminuït, 
podrà ser una mena de cànon per 
a unificar criteris a ,'hora d'ad
ministrar sagraments i actuar d'a
cord tots els capellans del Bisbat. 

Però hom es pregunta: ¿per 
què, en una cosa tan seriosa i 
compromesa com aquesta, no es 
pot demanar que regeixjn els ma
teixos criteris, de Canejan al Prat 
de Llobrega t i del cap de Creus 
a l'Illa de Buda? Això ho vivim 
molt fort els qui amb el taló to
quem e l bisbat del costat de casa. 

Massa sovint veiem que alguns 
fan ús d'una plena sobirania i au
tonomia. Tants caps, tant s bar
rets! I gambi qui pugui! H i ha 
llocs on es fan primeres comu· 
nions i bateigs a qualsevol horà 
del dia, tan tes vegades co m cal
gui, individuals i vinguin d'allà 
on vinguin ... i embolica que fa 
fo r t! No s'hi val! Nosaltres ma
teixos ens tirem rocs a la teula
da de casa. ¿Tant diffci l fóra pa
sar-nos d'acord i que un sí i un 
no tinguin el mateix valor en qual
sevol indret de l Principa t? Qui és 
el responsable d'aquest maremàg
num i d'aquest poti-poti pseudo
sacramental? Qui potes t capere, 
capiat! 
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Diversos 

El bisbe Guix ha escrit una car
ta pastoral sobre l'exemplaritat 
sacerdotal del pare Claret. No hi 
manquen aHusions a la vida pràc
tica del capellà . El Bisbe diu que 
n'hi ha que no tenen ganes de 
posar-se al dia ( teologia, moral , 
litúrgia, etc.). l també diu que el 
recés mensual (al qual alguns fan 
campana ) té la finalitat de pal
!iar i suplir una mica aquesta 
manca d'estudi. 

El Bisbe Ramon té la sort d'o
ferir la segona edició del seu lli
bre Joia meva i corOna meva. Es
plais darrers amb els meus sacer
dots. L'obra anava destinada als 
sacerdots del Bisbat, però no és 
cap «monopoli •. Els preveres d'al
tres indrets trobaran en les seves 
pàgines molt bona xeixa per al seu 
graner. 

Mn. Ramon Vidal i Pietx acaba 
de publicar un recull de records 
sota el títol manyac de Memòries 
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d'un vell infant incorregible. E. 
diu que fa temps prepara una se
lecció de l'obra poètica del mala
guanyat Miquel Bosch i Jover, 
mestre que fou de Balenyà. L'es
perem! 

Tots els documents centenaris 
hauran d'anar a ajocar-se a l'Ar
xiu diocesà i els objectes que pu
guin fer set als lladregots i col
leccionistes seran degudament 
guardats en algun lloc segur d 'a
cord amb la Comissió diocesana 
del Patrimoni Cultura!. Tot sigui 
per a frenar l'escampadissa d 'un 
patrimoni que no és nostre, que 
pertany a una Església i a un 
País. 

l si heu tingut paciència d'arri
bar fins aquí us donem un etits
en aguant o bona fe ... digueu-ne 
el que vulgueu. Per si algú de 
fora no sap què són «tits-, sapi
gueu que era el nostre meTitus 
minor, allò que hi havia abans 
del sus pensus. 

Fins ara! 
Sebastià Codina 



Prenent distància 

Compleixo el primer trienni en 
una parròquia de pagès. Petita , 
ro màn ica i d ispersa. Tradicional , 
però ben integrada en aquella Ca
ta lunya u rbana que no aconsegu i
ren e ls noucentistes i q ue ha fo r
ja t la tecnologia. Els joves estu
d ien i t reballen . No hi ha a tur ni 
immigració. Veig bona part de la 
fe ligresia cada festa. Les obliga
des d ificultats d'un grup rural no 
engendren pessimisme. I se m'ha 
acudit de passejar -rampelluda 
celebració d'aniversari- pels vo l
tants d'una a ltra esglés ia romàni
ca : St. Pau del Camp, a Barcelo
na: la Catalunya laberíntica on 
el fer de la Plana camperola, que 
estimo, h i can ta igual que una 

RETALLS 

coral de Bach d ins "autobús en 
hora punta. 

AI ParaHcl no hi ronquen Ics 
màquines de batre, ni s'hi sent 
la fortor de l'herba ensi tjada. El 
medi asfàltic i elèctric ha tra ns
format la gent. L'art hi sobreviu 
a ls esti ls d'homes desapareguts i, 
e tern, reclama aparellar·se amb 
noves for mes. Com l'E sglésia , 
d'arre ls més profundes que el ro· 
mànic, necess ita expressar-se en 
els llenguatges de la babe l post
moderna. 

No suggerim les solucions del 
dogma progressista, que campa· 
rat amb l'a ltre nom és té l'ava n
tatge de ser minoritari i, doncs, 
menys rígid. Tant és cantar la 
Missa «Te Deum La udamus» com 
entonar el «Glòria, Glòria , Al·le-
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luia » de l'exèrcit americà, de mo
da a certes comuni tats avença· 
des. Qüestió d'estètica. Nosaltres 
prefe rim mil vegades Perasi. 

Ara la respos ta no està en el 
munt de detalls que ens han di
vidit. Els problemes són massa 
nous. S iluats tan a prop del ves
per, uns i altres ens sentim ator
dits, i la temptació del ghetto o 
Ja indiferència ens enJluerna. Més 
val que ens apartem del mur on 
ens ha acula t el segle imprevist. 
Prenguem distància , retornem al 
descampat. Des d'allí veurem pos
sibil ita ts ni albirades . No és pi
ca nt de cap contra la paret que 
l'esfondrarem. Només embalant
nos des de lluny la podrem sal
tar; o qui sap si, amb una bona 
perspec tiva. veurem on s'acaba i. 
fent marrada, passarem a l'altra 
banda 

Problemes com l'evange1ització, 
les vocacions o l'organització de 
les comunitats urbanes no s'arre
glen amb mesures circumstan· 
cials! Vèncer l'avorriment mate· 
rialista vol ardidesa, no és cosa 
de pegats o rescalfats teològics. 
Una ardidesa que la humanitat , 
cre ient o no, ha tingut escasses 
vegades. Em temo que caldrà que 
l'Esglés ia se'ns malmeti encara 
més per trobar respostes vàlides, 
avui no imaginades, mancats com 
estem de la llum i el coratge que 
dóna la distància. Llavors, quan 
gairebé haurem sucumbit, emer
giran solucions no somniades. 
Pel-què més que l'art, i malgrat 
els homes, l'Església ha de durar. 
- Miquel Tresserras 
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Després de l'Aplec de l'Esperit 

Hi ha una cosa que, cada dia 
que passa , em resulta més clara: 
la pastoral de joventut va a més, 
guanya «/an /os». No em pregun· 
teu quina pastoral de joventut o 
--cosa que ve a ser el mateix
el perquè. De moment, només us 
puc dir que em limito a observar 
el que passa al meu voltant. Cinc 
mil joves a Poblet fan gruix. L'è
xit ha sorprès la mateixa empre
sa. I , quan dic empresa, vull dir 
e ls Delegats de Joves de les Diò
cesis catalanes . Un any abans de 
l'Aplec, pen o que més de quatre 
no s'haurien jugal un duro a fer 
«quinieles » sobre el nombre de 
participan ts. A Poblet mateix, tots 
els Delegats es mostraven «con
versos» a la nova dinàmica dels 
fets. No d iré que els comentaris 
fossin triomfalistes; però quasi. 
Fins i tot els Bisbes -n'hi havia 
tres a l'Aplec-, que són gats vells 
en aquesta matèria, se'n van ada-
nar. Em fa que, a partir d'ara, 
els nostres Bisbes es miraran amb 
uns altres ulls aquest «ens ra/io· 
nis» que fins ara havia estat el 
coHectiu de Delegats de Joves de 
les Diòcesis catalanes. 

Però continuem sense tenir res
posta a la pregunta més interes
sant : quina pastoral de joventut? 
Una flor no fa estiu. Un aplec no 
fa pastoral. ¿Què ens cal perquè 
puguem començar a parlar de 
.Pastoral de Joventut. d'una ma~ 

nera seriosa, i no com aquell que 
parla d 'una peHicula de ciència
ficció, o d 'una joguina? 



Penso que cal tenir en compte 
tota una sèrie d'elements que han 
anat sorgint, i que s 'han anat bar
rejant i desbarrejant, aquests dar
rers temps, com s i es trac tés d'un 
còctel que no acaba de lligar. 

En primer lloc hi ha el mateix 
coHectiu de Delega ts. El que va 
començar com un assaig tolerat, 
s'ha convertit en una realitat amb 
la qual cal comptar. Penso que, 
en aquests moments, qualsevol 
iniciativa en el terreny de la pas
toral de joventut ha de passar ne
cessàriament pels Delegats, siguin 
quins siguin (no us penseu que 
em faig propaganda a mi mateix). 
No sé si tothom ens tem o tothom 
ens mira amb esperança. El futur 
ho dirà; amb permís de Madrid, 
és cla r. Perquè resulta que ens 
ha sortit un furóncol al lloc més 
impensat, com sempre sol passar. 
Hi ha qui , fora de Catalunya, veu 
amb recel que els Delegats cata
lans de joves ens organitzem. 

En segon lloc hi ha e ls nostres 
Bisbes. El qui digui que els nos
tres Bisbes .estan» a la lluna s'c
quivoca; o va amb mala fe . ' Els 
nostres Bisbes segueixen els fets. 
El que passa és que els costa deci
dir-sc. I això, per diverses raons 
que ara no són del cas. 

En tercer lloc hi ha els cape
llans, consiliaris de Moviments. 
Penso que encara no hem superat 
ben bé l'etapa d'ignorar-nos mú
tuament (olímpicament). Hem fet 
uns passos, però encara no ens 
hem trobat a la mateixa palestra. 
Ha sorgit el fantasma distorsiona
dar de l'hegemonia o del qui té 

raó (cosa que vol dir que encara 
ens estem discutint el terreoy de 
joc; o el planter d 'on surten les 
fornades). No hem a rribat a ac
ceptar que el treball que fa l'altre 
és un complement del treball que 
faig jo. Encara ens preocupa més 
tenir «els meus militants., que 
construir l'Església del futur. Pe
rò -repeteixo- estem fent pas
sos interessants. Sobretot, perquè 
to ls plegats ens hem tornat un xic 
més modestos. I més «relativis
teSlt. 

En quart lloc, hi ha els cape
llans de «base •. Vull dir els que 
són rectors o vicaris d'una parrò
quia, i prou ( tot i que, actual· 
ment, és difícil ser rector o vicari 
i prou). Ja m 'enteneu. Em refe
re ixo als qui no estan per histò
ries, amb totes aquestes trifulgues 
del s Moviments; simplement es
tan preocupats pels joves de la 
seva parròquia que es preparen 
per a la confirmació, o que fan 
de catequistes o de monitors. 
Aquests capellans veuen que, sols, 
no se'n sortiran. Són e ls capellans 
que demanen aj uda al Secretariat 
de Catequesi o a l Delegat diocesà 
de joves perquè .els tregui les 
cas tanyes del foc». 

I en cinquè lloc, hi ha els ma
teixos joves. Les seves reaccions 
són imprevisibles. Ara s'acosten 
a nosaltres amb confiança. Però 
resulta que ens estan marcant 
una direcció que no sé si som 
capaços d'assumir. Els joves ens 
estan indicant un model d'Esglé
sia bas tant diferent del que te
nim a les nostres comunitats 
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adultes, i bastant diferent del 
que la realitat eclesial del mo
ment està dibuixant (sobretot a 
les altes esferes). No sé si podrem 
resistir gaire temps aquesta amo 
bigüitat de no decantar·nos per 
una opció eclesial determinada. 
Aviat ho sabrem. l , quan dic aviat, 
vull dir d'aquí a pocs anys. -
Quim Pla 

Dos corol-laris a la reflexió 
després de l'Aplec de l'Esperit 

El primer coroHari. l'!s urgent 
-no cal deixar-ho per a l'any que 
ve- reprendre el pla de treball 
encetat pels Delegats de Joves. 
Un pla de treball a tres bandes: 
diàleg amb els Bisbes, diàleg amb 
els Consiliaris catalans de Movi
ments de joves, diàleg amb els 
Consiliaris de ((base». Crec que 
podem ajudar els Bisbes catalans 
a sortir de la seva ambigüitat . Ca
da Bisbe, a la seva Diòcesi, ha fet 
passos molt notables en ordre al 
planejament d'una Pastoral de Jo
ves que miri el futur més que no 
pas el passat. Però el coHectiu de 
Bisbes catalans (Tarraconense, 
Conferència Episcopal Catalana , 
o Bisbes del Principat i Les Illes, 
tant me fa la denominació -no 
parlo de Països Catalans perquè 
encara em sembla una utopia 
massa grossa) no acaba d'expulsar 
e l dimon i del temor a ]a resta de 
l'Episcopat de l'Estat, o el temor 
a Roma . Diàleg respectuós i va-
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lent, arriscat i dialèctic, dels De
legats amb els Bisbes Catalans. 

Diàleg amb els Consiliaris cata
lans de Moviments de Joves. Jo 
no sé com petarà la qüestió dels 
medis. Jo no sé si el jovent ac
tual és una classe. Jo no sé si és 
millor la revisió de vida o el cer
cle d 'estudis. El que sí que in
tueixo és que ens necessitem mú
tuament. I que avui dia, més que 
mai, tot està intercomunicat al 
nostre món. I que les paraules de 
Crist «vosaltres no sou d'aquest 
món », j «no he vingut a treure-us 
del món, sinó a alliberar-vos del 
ma). són més evidents que mai, 
són més d'actualitat que mai en 
tota acció pastoral. I que la res
posta a aquest «ma!» no pot ser 
fragmentada o sectorial. Continua 
essent tremendament vàlida la 
doctrina de sant Pau sobre «el 
cos i els membres ., quan parlem 
d'acció eclesial, d'acció salvífica. 

Diàleg amb els Consiliaris de 
«basc» . El món va de pressa. J els 
Consiliaris . dc basc» tenen pressa 
(veuen que ara tenen una oportu
nitat, i temen que se 'ls escapi 
una altra volta). Per això em sem
bla un error. «un gran error-o 
postergar «ad kalendas graecas 
les Jornades de Consiliaris de Jo
ves del Principat i Les liles. Ja 
sabem que no són fàcils; ja sabem 
que ens hem equivocat en algunes 
ocasions. Però això no disminueix 
la necessitat i la urgència de tro
bar~nos per posar en comú els 
nostres neguits i per assajar de 
trobar, tots junts, algunes solu
cions. 



El segon coroHari es refereix a 
un pas previ per aconseguir la 
plena participació de la joventut 
a l'Església. O sigui: per poder 
parlar, en un futur, de Pastoral de 
Joventut amb tots els ets i uts. 

Penso que hem d'obrir les por
tes a la joventut. I , quan dic obrir 
les portes, vull dir els nostres lo
cals i els nostres recursos. Hi ha 
molts capellans que recelen dels 
Escoltes, o dels de la JOBAC, o dels 
de Taizé. I després parlen de Pas
toral de Joventut amb tota la 
cara. Si no som capaços de po
tenciar el que tenim, no tinguem 
la barra de parlar de Pastoral de 
Joventut. No parlem de Pastoral 
de Joven tut si tenim uns locals 
que només obrim a la catequesi 
d'infants. Preguntem-nos què som 
capaços d'oferir als joves de la 
nostra Parròquia o del nostre 
Barri: quins locals. quins recur
sos, quins diners de la comuni
tat ... Naturalment que hem de 
fer les feines «parroquials.! Na
turalment que ens hem de pre-

ocupar de la catequesi d 'infants! 
Però, siguem lúcids! Ja sabem, 
per experiència, el que dóna de 
sí la feina parroquial o la cate
quesi d'infants (no cal infravalo
rar-ho, però tampoc no hem d'en
ganyar-nos ). 

Fem possible que els joves tro
bin uns espais de llibertat i de 
creativitat a les nostres parrò
quies, als nostres temples i lo
cals. l , de seguida que puguem, 
oferim-los, amb l'ajuda de «jo
ves» més grans, tota la riquesa 
i tota la dinàmica dels Movi
ments . Quins mal hi hauria en e l 
fe t que, cn una parròquia, hi ha
gués un grup de catequistes joves, 
un Agrupament Escolta, un grup 
de la JOBAC, i una comunitat de 
joves estil Taizé? Jo no n'hi veig 
cap, de mal. No siguem tan puri
tans. Èl que convé és que respon
guem de veritat a les necessitats 
dels joves actuals. I que els anun
ciem el missatge evangèlic. Les 
altres coses, ja vindran . de més 
a més». 

Quim Pla 
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COL.LABORAOORS D'AQUEST NÚMERO 

Salvado' Sardulet (vicari episcopal de la Zona Sud de Vic: 
Igualada, Manresa I Calaf), Antoni Bascomp\e (delegat dlocesè 
d'Economia. Barcelona), Joan Batlles (vicari episcopal del Vallès 
Oriental I del Maresme!. Josep Boix (vicari episcopal de Bar
celona-Centrel. llurs Bonet I Armengol (vicari episcopal de 
Terrassa I rector de Sant Cristòfor) . Joaquim Srustenga (arxi· 
prest de Badalona-Centre), Ramon Bufi (consiliari de la JOC 
de Catalunya I Balears , Vic!. Ramon Cabana (delegat diocesà 
de Pastoral de Joventut, Solsona), Josep M. Carbonell (secre
tari del Consell Pastoral Diocesà de Barcelona i antic president 
del Moviment Internacional d'Estudiants Catòlics) , Joaquim Cer
vera (vicari de Sant Andreu de Palomar, Barcelona. i correspon
sal de . Ouaderns -) , Sebastià Codina (rector de Vacarisses. Vic. 
I corresponsal de -Ouaderns. ), Pere Codlnachs (consiliari gene
ral d'Hora-3). Florenci Costa (consiliari dlocesè de l'HOAC, Vic!. 
Frederic Cuscó (membre del Consell pastoral de les parrÒquies 
de Vilafranca del Penedès), Pere Dalmau (conSiliari diocesà del 
Movlmenr de Joves Cristians de Pobles I Comarques - JARC, 
Tarragona!. Joan Estrada (militant d'ACO, Sant Joan Oespl). 
Pere Farrlol (consiliari diocesà del Moviment de Joves Cris
tians de Pobles ¡ Comarques - JARC, Barcelona!. Climent For
ner (rector de Navàs , Solsona. I corresponsal de -Ouaderns-), 
Joaquim Gamis (director de -Missa dominical_ i escriptor, Bar
celona). Jaume Grané (vicari de St. Miquel, Molins de Rei) , 
Josep M. Grané (vicari de Sta. Maria, Igualada!. Josep Hortet 
(consil iari de la Federació de 9 barris - JOBAC, consiliari d'ACO, 
rector de Sta. EngràCia I vicari episcopal de IBarcelona Nord i 
Est), Josep M. Jubany (de l 'equip responsable del Seminari , 
Barcelona). Pere Llabrés (director del Centre d'Estudis Teolò
gics, Palma de Mallorca. I corresponsal de -Ouaderns-) , Casi
mir Martr (rector de Sta. Maria de Gornal, l 'Hospitalet de llo
bregat, i historiador!. Joan Mollerusa (rector de Calella de la 
Costa, Girona). Montserrat Morera (del Moviment Cristià de 
Professionals, Barcelona), Xavier Morlans (consl1Jarl diocesà de 
JOBAC, Barcelona) , Francesc Pausas (de l 'equip •• cerdotal de 
Vilafranca del Penedès) , Bonaventura Pelegrf (consiliari del 
MIIC - Pax Romana. Ginebra) . Jordi Piquer (director del Depar
tament de Premsa I del Butlleli Oflclal del ,Bisbat, Barcelona), 
Joaquim Pla (consiliari diocesà de Joventut. Girona. I corre~ 
pansal de -Ouaderns-), Joan Ramon i Cinca (del -CoHectiu de 
capellans en el treball- , Barcelona), Raimon Ribera (del Movi
ment Cristià de Professionals. Barcelona). Francesc Romeu (Vi-



car i de Crist Rei, Barcelona] , Fortià Rovira (vicar i de Crist Rei , 
Manresa), Josep M. Rovira Belloso (de l'equip de preveres de 
Sta. Maria de Gornal, L'Hospitalet de llobregat, I professor de 
la Facultat de Teologia de Catalunya), Genís Samper (sots· 
delegat diocesà de Pastoral de Joves , Barcelona, I membre del 
Secretariat general de la Conferència Internacional Catòlica de 
l'Escoltisme), Josep Soler Llopart (rector del Bon Pastor, Bar· 
ce lona) , Mateu Terrats (vicari episcopal de Sabadell i rector 
de la Sda. Familia), Josep M. Totosaus (consiliari del Moviment 
cri stià de professionals), Miquel Tresseras (rector de Grano
llers d. la Plana, Vic), Josep M. Vidal Aun6s (vicari episcopal 
de la zona Barcelona-Sud) I Mart i Visa (rector de Sta. Eulàlia 
de Provença na, L'Hospitalet de Llobregat) . 
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CENTRE D'ESTUDIS PASTORALS 
CURS 1985 -86 

• CURS GENERAL SOBRE LA BíBLIA 

Dilluns, dimecres i divendres, de 4'30 a 6'45 

• QÜESTIONS ACTUALS D'ESGLÉSIA 
- VIURE EN CRISTIÀ 

Dijous , de 4'30 a 6'45 

• SESSIONS VESPERTINES 

De 7'30 a 9 vespre 

Dies i temes, segons programes 

A PARTIR DEL 14 D'OCTUBRE 



centre d'estudis pastorals i 


