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ESGLÉSIA CATALANA: , 

LA NECESSARI A LLIBERTAT 

Aquest número de QUADERNS DE PASTORAL està dedicat a 
unes qüestions que portem molt endintre. Són les que fan referència 
a la personalitat de la nostra Església. Saben prou els lectors que sem
pre hi hem estat sensibles i que han fet contínuament acte de presèn
cia en les nostres pàgines. No s'estranyaran, doncs, que avui hi retor
nem. Ho fem en un triple apartat: textos, comentaris i articles. 

TEXTOS. Ens ha semblat convenient d'aplegar una pila de docu
ments que, aquests darrers mesos, han fet enraonar molt i que, segura
ment, els nostres lectors no tenen a mà en la seva totalitat. Perquè ·es 
va convertint en habitual una manera d'informar que consisteix a opi
nar, contraopinar, aprovar, contradir, atacar ... sense haver donat la pa
raula prèviament i amb objectivitat a aquells, el text o la intervenció 
dels quals és objecte d'aquests comentaris. O bé referir-se a uns textos 
normatius fent-los dir coses que en realitat no diuen; en el nostre cas 
concret, els articles del Codi de Dret Canònic que parlen de les Confe
rències episcopals. Per això, precisament, ens ha semblat que calia pe
car més per excés què per defecte, almenys aquesta vegada, en la segu
retat que els nostres lectors ens agrairan que els posem a les mans una 
mena de «corpus» documental, que per bé que constituil per papers d'a
bast força diferent, conflueixen, tanmateix a dibuixar les possibilitats 
d'una Església catalana amb personalitat pròpia. Vet-los aCÍ: 

1. La ponència que el bisbe de Solsona, Antoni Deig, va pronunciar 
a Prada del Conflent, el dia 22 d'agost passat en el seminari sobre 
«L'aportació dels cristians al projecte nacionabi que va tenir lloc en 
el marc de la Universitat Catalana d'Estiu i que ha estat publicada al 
Butlletí oficial del bisbat de Solsona del mes d'octubre de 1991, pàg. 
335-352. No cal precisar-ne ara la significació: el text mateix s'encar
rega prou de fer-ho i surt al pas, prèviament, a possibles interpreta
cions errades. Però ja es veu que la claredat i la transparència que 
honoren l'exposició del bisbe Deig no basten per a segons qui. 
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2. El document que recull les línies principals del que es va dir a 
Prada, en aquell seminari, i que es presenta, ell mateix, dient que 
«Una cinquantena de cristians participants en la Universitat Catala
na d'Estiu, amb voluntat de ser fidels tant a l'Església universal a la 
qual pertanyen com a l'Església catalana on són arrelats, han consen
suat aquest document». 

3. Les parts segona i tercera del parlament que el senyor arquebisbe 
de Tarragona, doctor Ramon Torrella i Cascante, va pronunciar el 24 
de setembre de 1991 a l'ajuntament de Tarragona, amb motiu de 
l'homenatge de què va ser objecte com a «Tarragoní de l'any 1991», 
designació feta per decisió d'un jurat nom;:nat per «Òmnium Cultu
rali) del Tarragonès. El senyor President d'Omnium, en glossar la sig
nificació d'aquest guardó va dir, entre altres coses: «Aquests darrers 
anys, l'Església catalana, que té com a punt de referència fonamental 
la figura de l'arquebisbe de Tarragona, ha anat enfortint, encara més, 
la seva identificació amb el marc nacional que li és propi i amb la 
seva societat, tot defensant-ne alhora els drets co[.lectius que, com a 
tots els pobles, li corresponen». Trobareu el text íntegre de les parau
les del senyor arquebisbe al Butlletí oficial de l'arquebisbat de Tarra
gona, octubre de 1991, pàg. 3-6. 

4. Els editorials del «Full diocesà» de Vic-Solsona-Tarragona arran 
de la diada nacional de Catalunya, des que fou de bell nou permesa, 
l'any 1976. Aquest recull ens ha estat donat fet: en efecte, amb el nom 
de «Allò que hem dit sobre la diada» va ser distribuiï un opuscle amb 
aquests comentaris editorials e! dia 6 de desembre de l'any passat, 
1991, amb motiu de la trobada anual d'amics i co¡'¡aboradors del 
«Full» celebrada a Igualada. «Del seu contingut -llegim a la "Intro
ducció"- ens en reponsabilitzem, no un de nosaltres sinó tots tres 
mancomunadament, com sempre hem fet amb la primera pàgina, si
gui qujn sigui e! qui l'hagi escrita. Som, eufemísticament, la "Redac
ció". Es a dir (. . .) Pere Casas per Vic, Eduard Canals per Tarragona 
i Climent Forner per Solsona». Només hi afegim un darrer text, tam
bé editorial, «Sense bases no es va enlloc», que correspon al dia 22 de 
març de 1992 i que fa referència a la celebració de! centenari de les 
Bases de Manresa, un text del qual també s'han ocupat els mitjans de 
comunicació. 

5. El comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense del dia 
4 de febrer de 1992, que dóna compte de la Reunió 110, celebrada a 
Montserrat, í en la qual va parlar-se de la Conferència Episcopal Tar
raconense, de la Conferència Episcopal independent i d'un possible 
Concili Provincial. El text el traiem del Butlletí oficial de l'arquebis
bat de Barcelona, febrer de 1992, pàg. 64. 

6. Finalment, hem cregut també convenient transcriure una sèrie 
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de cànons de codi de Dret Canònic de 1983, vigent actualment, sobre 
el bisbe, la diòcesi, les conferències episcopals, les províncies eclesiàs
tiques, les regions apostòliques, els concilis provincials i els sínodes 
diocesans. El lector veurà que no transcrivim tot l'articulat seguit, si
nó amb salts, i que, d'alguns canons només en transcrivim alguns pa
ràgrafs. La tria no és arbitrària, sinó que hem escollit els que poden 
ser d'interès per la qüestió que ens ocupa i hem tendit a deixar els que 
dibuixen qüestions més accessòries o de procediment. Utilitzem la 
versió catalana del codi aprovada per la Conferència Episcopal Es
panyola (sic!) i publicada l'any 1983 per Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, (ediciÓ comentada), que és obra del doctor Eduard Bajet, 
el pare Bernabé Dalmau i el senyor Oriol Oleart. 

COMENTARIS. Aquests textos els fem seguir d'uns altres que els 
situen o els comenten: 

1. Mossèn Jesús Huguet, del bisbat de Solsona i del Consell de Re
dacció de la Revista, ens parla de les reaccions que va desvetllar la 
ponència del bisbe Deig a Prada i la conferència de premsa que la va 
seguir. 

2. Mossèn Climent Forner, de la Redacció del full diocesà dels tres 
bisbats per Solsona, ens ha escrit «Algunes reflexions sobre el Full 
diocesà)), on, després d'unes puntualitzacions inicials, passa revista a 
«Els editorials polèmics)) i es deté en els dos darrers, «Voluntat de 
sen> (1990) i «D'on venim, cap a on anem)) (1991). 

3. El bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, va ser entrevistat 
a «El Temps» per Eduard Vo/tas (17 de febrer de 1992, pàg. 16-18). 
En reproduïm un fragment perquè serveix de comentari al comunicat 
de la Conferència Episcopal Tarraconense que publiquem, especial
ment quan diu que una Conferència Episcopal independent «no es 
considera viable». 

4. Mossèn Joan Batlles, director del Centre d'Estudis Pastorals, ha 
escrit també unes pàgines de comentari a aquest mateix comunicat, 
en concret sobre tres punts: les peculiaritats dels bisbats catalans i la 
resposta pastoral conjunta que demanen; la Conferència Episcopal 
Tarraconense actual i les seves limitacions; La Conferència Episcopal 
Catalana independent com a alternativa. 

5. Josep M. Totosaus, director de «Quaderns» ha escrit unes notes 
per a facilitar la lectura de l'articulat del Codi de Dret Canònic que 
hem transcrit. Potser alguns lectors s'estimaran més començar per 
aquí abans d'encarar-se directament amb els cànons. 

ARTICLES. Són d'ordres diferents. Però ajuden també a situar la 
qüestió central des d'altres angles. 

1. Mossèn Josep Raventós i Giralt, prevere tarragoní, vicari episco
pal, és un estudiós dels Concilis provincials deia Tarraconense. Sobre 
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aquest tema va pronunciar l'octubre passat la lliçó inaugural del Cen
tre d'Estudis pastorals, amb el títol «Els concilis provincials tarrago
nesos. Lliçons per a avui». N'oferim el text íntegre, tal com ell mateix 
ens èI va proporcionar. 

2. Mossèn Pere L1abrés, director del Centre d'Estudis Teològics de 
Mallorca i habitual cronista del seu bisbat a «Quaderns», ens ha es
crit una visió de la qüestió des de les Balears. És l'article «Per una 
regió apostòlica catalana». 

3. El pare Pere Riutort, professor de la Universitat de València i 
autor del «Llibre del Poble de Déu» (1975), ens ha escrit «Ens cal una 
Església nostrw>, que n'és la visió des de València. 

4. Mossèn Josep Maria Vidal i Aunós ens ha escrit un article senzill 
i suggerent, «Un co¡'¡oqui euro-regional de parròquies?». No es tracta 
de suplantar el «Col· loqui europew> (en el qual mossèn Vidal ha estat 
present des dels començaments), sinó de donar una resposta religiosa 
al procés de les euro-regions, en concret de la que formen Catalunya, 
el Llenguadoc i el Rosselló. 

Totes aquestes pàgines les fem precedir d'unes altres, en les quals ex
pressem el parer dels que constituiin la Redacció de la Revista. En la 
nostra reunió del mes de març ens va semblar, efectivament, que també 
hi havíem de dir la nostra. I que la manera de fer-ho era que els qui 
volguessin s'expressarien de manera breu en resposta a la pregunta: 
«¿per què publiquem tots aquests papers, ara, o per què tornem a tractar 
aquesta qüestió?». Ho trobareu a la pàgina liminar que, titulem, com 
sempre, PÒRTIC, però que, excepcionalment, no pren la figura dels ha
bituals pòrtics, sinó la d'un seguit d'articles sobre el mateix tema. 

I finalment diguem una paraula de 4 VENTS. S'obre amb la 
memòria de secretaria del curs 1990/91 del Centre d'Estudis Pasto
rals que va ser llegida l'octubre passat. La publiquem ara per a fer-la 
coincidir amb la lliçó inaugural del curs, sobre els concilis provincials 
de la Tarraconense, que, com hem dit, pertoca a aquest número per 
dret propi. El lector trobarà, també, la crònica del bisbat de Lleida, 
que recuperem després d'una absència llarga, cosa que lamentem de 
debò. No cal presentar el nou cronista: ja se n'encarrega ell mateix. 
Les altres cròniques contenen també alguna referència al tema central 
d'aquest número des de la perspectiva dels diferents bisbats. També 
es fa present a RETALLS, la secció conclusiva. 

I així arribem al finald'un número doble, excepcionalment extens, 
que enllestim abans de la setmana santa, però que els lectors rebran 
quan la Pasqua ens convidi a la gran alegria: «Aquest és el dia que ha 
fet el Senyor. Alegrem-nos i celebrem-lo». Sí: el Senyor ha ressuscitat! 

J.T. 
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PÒRTIC 

PER UNA ESGLÉSIA CATALANA 
Jo no crec que «Catalunya serà' cristiana o no serà)), 

Crec, en canvi, que «a Catalunya, l'Església serà catalana 
o no seràll, Es tracta d'una tesi de combat; no de simple 
afirmació, 0, si voleu, es tracta d'indicar ben explícita: 
ment l'horitzó global on s'inscriu i cap on s'orienta el nos
tre treball de construcció d'Església: l'Església catalana, 
com a unitat diferenciada en el conjunt de l'Església uni
versal. Catalunya és el nostre país i l'Església catalana 
la nostra Església, No una genèrica i preexistent «Esglé
sia espanyolGlI, Tampoc una «Església llatinall o «eu-
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ropea». Aquestes són, en tot cas, anelles ulteriors. 
Feta aquesta proclama, he de dir, de seguida, que vivim 

de renda d'un passat immediat que ja no és el nostre avui, 
que hem perdut alè, i que hi ha un desfasament entre cons
ciència cívica i consciència eclesial en benefici de la pri
mera. No es tracta de desconèixer o de posar en qüestió 
els passos reals -oficials i tot- que s'han fet (bisbes cata
lans, Conferència Episcopal Tarraconense, llibres litúr
gics, documentaCió oficial, etc.), sinó de dir que, avui per 
avui, manquen l'alè i el dinamisme ... 

S'imposa, doncs, redefinir-la, l'Església catalana (. . .). 
Altrament, viurem de tòpics i de renda. (.. .). 

Per això quan en parlo, d'Església catalana, no pressu
poso cap idea prefixada de la Catalunya ni de l'Església 
catalana actuals. Església catalana no ho faig simple sinò
nim d'«Església dels catalans autòctons» ni d'«Esglési(l 
lingüísticament catalana»), de manera reductora. El que 
faig és dibuixar el nostre àmbit (geogràfic i històric) ecle
sial, tota la complexa problemàtica actual del qual hem 
de ser capaços d'assumir nosaltres mateixos, com a Esglé
sia, sense haver d'anar a remolc de ningú. 

Aquesta Església catalana demana una direcció catala
na. Jo no seria, en aquest punt, tan optimista com d'al
tres. Penso que la Conferència Episcopal Tarraconense no 
és encara, ni de bon tros, la Conferència nacional que 
hauria de ser i que necessita l'Església catalana entesa 
com el nostre horitzó eclesial, tal com acabo d'exposar. És 
una Conferència «regiona[¡) a l'interior de la Conferència 
de l'episcopat espanyol, de la qual va a remolc per a les 
coses importants: les grans qüestions no es tracten a Cata
lunya; es tracten a Madrid. 

La Conferència Episcopal Catalana hauria d'assumir el 
seu paper de direcció seriosa i eficient de la nostra Esglé
sia com a totalitat. Això significa tenir la seva dinàmica 
pròpia per a definir uns objectius i plantejar els nostres 
grans debats amb voluntat d'afrontar-los: el debat de la 
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sacramentalització, per exemple, el de la immigració (és 
a dir, de la pastoral de la immigració), el dels límits terri
torials (inc/osos, naturalment, els del bisbat de Lleida), 
etc. ( .. .) 

No es tracta de desintegració. Es tracta, més aviat, d'acos
tar l'Església a les realitats nacionals vives, única manera de 
construir-la amb realisme, sense l'artificiositat de les «grans 
unitats», al capdavall estretament polítiques i estatals). 

Fixar-se uns objectius i obrir uns debats no ho és tot. 
Cal que l'Església catalana compti amb una estructuració 
i una organització que no té: no estic parlant de la suma 
de vuit diòcesis, cada una de les quals s'organitza pel seu 
compte, sinó de tenir uns organismes globals que no aca
ben de configurar-se amb una personalitat prou definida. 
Hi ha, certament, comissions i secretariats interdiocesans; 
però tan dèbils!: de persones, d'economia, de possibilitats. 
Compareu-los, si us plau, amb les comissions episcopals 
de Madrid i amb els pressupostos amb què funcionen. 

Potser val la pena de for una referència explícita a la ne
cessitat d'obrir un debat sobre la pastoral d'immigració. No 
solament no hi ha, en la nostra Església, línies coherents 
d'actuació, sinó que el problema resta ignorat -o ho sembla, 
almenys. M'estic referint, naturalment, a nivell global, d'Es
glésia catalana. No hem estat convocats a parlar-ne seriosa
ment: com cal enfocar, pastoralment, la immigració, quin és 
l'ideal cap on hem de tendir, quins els problemes que se'ns 
plantegen, amb quines dificultats ens trobem, com van 
afrontant-se i encarrilant-se les qüestions, etc. 

(Les ratlles que heu llegit fins ara formen part d'un arti
cle publicat a QUADERNS DE PASTORAL l'any 1979, 
núm 59, pàg. 74-76. Com que continuen expressant, avui, 
el meu pensament, m'estimo més reproduir-les tals quals 
que no pas escriure un altre text en què diria bàsicament 
el mateix. És allò de la santa continuïtat). 

Josep M. Totosaus 
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EN TORNEM A PARLAR 
Entornem a parlar, perquè no podem capitular; per

què no ens resignem a admetre com a definitiva una situa
ció anòmala; perquè no volem ser acusats, per un silenci 
acomadatici i passiu, de complicitat en la consagració 
d'un estat de coses que desmenteix pràcticament allò que 
proclamem com a irrenunciable en el terreny de les grans 
idees i dels principis, defensats solemnement o reivindi
cats a mitja veu en els nostres cenacles. 

En tornem a parlar, per posar damunt la taula del debat 
i del diàleg la identitat de la nostra Església catalana, i 
els mitjans i instruments que l'han defer viable i operativa 
amb la normalitat que reclama la indiscutible realitat ac
tual. 

I no volem caure en el parany subtil d'admetre que les 
«estructures» no tenen cap mena d'importància, quan 
això es defensa des del marc d'unes altres estructures into
cables i incommovibles, que en realitat no són més que un 
«statu qUO» vergonyant, fruit d'una història teixida amb 
fils pecaminosos i inconfessables de dominacions, interes
sos creats, claudicacions i covardies. 

Existeix, de fet, una Església catalana, que és la nostra, 
que han teixit i teixeixen homes i dones nascuts aquí i vin
guts de fora, aplegats en comunitats arrelades secular
ment -així ho proc/amem!- en el nostre país i en la nostra 
cultura, oberta, plural i integradora. ¿Per què aquesta Es
glésia no s'ha de poder autodeterminar, i decidir amb lli
bertat i corresponsabilitat el seu propi estil, els seus propis 
objectius i prioritats, els seus propis mitjans i mètodes en 
l'ordre pastoral, és a dir, en tot allò que afecta la vida de 
la comunitat, l'acció evangelitzadora, i la manera de fer
se present en la societat? 

¿Per què aquesta Església, sense renunciar a l'esperit de 
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comunió amb les altres esglésies veïnes i llunyanes, que és 
el criteri de la catolicitat, no s'ha de poder dotar de les 
estructures i organismes que responguin millor a les seves 
pròpies necessitats, d'acord amb la irrenunciable identi
tat? 

¿És que l'Església ha d'anar sempre a remolc de les for
mes concretes que prengui la societat civil en la seva orga
nització politica i administrativa, per «regulan> els (<fets 
diferencials» dels pobles i les nacions? 

¿És que les «fronteres» de les esglésies s'han de calcar 
sobre les fronteres que la història ha dibuixat a través de 
guerres i pactes, dominacions i capitulacions, fruit dels in
teressos dels poderosos del món? 

És per això que en tornem a parlar. 
Aportem documents, declaracions, opinions, manifesta

cions de persones i institucions de diversos nivells i signifi
cació. Però no per fer-ne una antologia de cara a la histò
ria, sinó per col· laborar a mantenir oberta la qüestió, tot 
incitant a la reflexió col· lectiva i a la creativitat, filla de 
la ¡¡·lusió i l'esperança. D'aquesta manera volem ser fidels 
a la nostra Església, amb una fidelitat lliure i comprome
sa, perquè sabem que només quan l'Església s'encarna 
plenament, esdevé apta per fecundar, amb l'Evangeli que 
viu i proclama, la vida i el carni dels homes i dels pobles. 

Mateu Terrats 

({L'ÀMBIT DE TOTS ELS ÀMBITS)) 
La nostra revista torna a oferir un plec monogràfic que 

té com a punt de mira Catalunya i l'Església catalana. Un 
plec que vol ser clam, recordatori, horitzó, camí fet i camí 
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per fer, primavera i tardor, prudència i gosadia. Tot alho
ra. Però més una cosa que altra. Vull dir que ja comença 
a ser hora de mirar enllà. Decididament. És que estem 
una mica extenuats de tant mirar enrere i de festejar el 
passat. 

No cal pas reiterar ara els arguments que tenim a favor 
d'una organització de l'Església catalana, des de les qües
tions d'alta i baixa estructura fins al discerniment d'allò 
que li demana l'Esperit per a ser fidel a un país en el qual 
viu i conviu. Al cap i a la fi, i així ho hem après, estructura 
i buf de l'Esperit han de saber conviure i complementar-se. 
L'estructura sense el buf de l'Esperit és freda i inservible. 
El buf de l'Esperit sense estructura no perdura. Els argu
ments hi són; però per més evidents que apareguin, i per 
les raons que sigui, no convencen tothom. Un llistat ex
haustiu d'arguments pot provocar enfarfec i nerviosisme. 
És d'esperar que, capet a davant, capet a darrere, l'evidèn
cia s'anirà obrint camí i ocuparà el seu lloc. 

La fe cristiana, amb el seu llenguatge simbòlic, amb les 
seves afirmacions d'utopia, amb les seves expressions sà
vies, disposa d'una colla d'elements que l'emparenten 
amb la poesia. 

I a què ve ara la poesia? La poesia obre via lliure, diu 
molt més que els arguments i els contra-arguments, en 
treu l'aspror, l'enfarfec i les cares llargues, i és punt de re
ferència per a discernir trets i retrets de la feixuga prosa. 

No sé si és per allò de l'escriptor del mes. El fet és que 
m 'he retrobat amb l'antologia poètica de Miquel Martí i 
Pol. I us asseguro que hi retornaré. M'hi sento com a casa. 
Perquè aquest poeta ha nascut vora el riu, a frec del canal 
i de la fàbrica, embolcallat pel soroll monòton i imparable 
de la turbina. I sap cantar amb la seva poesia el fer i el 
desfer d'un bon grapat d'homes i de dones d'aquest país, 
nascuts a les riberes del Ter, del Freser i d'altres rius, co
sits de canals i de fàbriques, i que han crescut familia
ritzats amb el batan i les cardes, amb la contínua i la 
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metxera, amb el fil i els aspis, i que, a cops de sirena i 
amb el cabàs de l'esmorzar amunt i avall, els Gonz(¡lez 
s'han convertit en Gunsales i el preufet ha guanyat del tot 
al «destajo». 

El poeta ha dit: 
«Serem allò que vulguem ser. (. . .) 
En pur silenci 
hem preservat uns àmbits. 
Edifiquem-hi, 
tenaços, una pàtria, 
l'àmbit de tots els àmbits». 
Fóra ben trist el dia en què bona part dels ciutadans 

d'aquest país ja no volgués edificar-lo com a àmbit de tots 
els àmbits. Déu me'n guard de veure'l, aquest dia! L'impe
ratiu del poeta m'és esperó i esperança. La tenacitat rai, 
no em fa por. L 'hem mamada, hi hem pujat i ja hi estem 
fets. 

Quan el dia 28 d'octubre de 1965 va semblar a l'Esperit 
Sant i als bisbes de les Esglésies reunits en concili que era 
molt convenient que els bisbes d'una mateixa nació es 
congreguessin en una assemblea, aquí, al nostre país, en 
pur silenci i embolcallats de grisor, tan sols arribàvem i 
amb tots els treballs, a preservar uns àmbits. Aleshores, 
uns altres, no pas nosaltres, van decidir quina era la nos
tra nació i quin era el nostre àmbit de tots els àmbits. Mai 
tan ben dit: Déu nos en reguard d'un ja està fet. Pel que 
es veu, no hi ha manera de refer-nos d'aquest tort, valga 'm 
Déu val! 

Salvador Bardulet 
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ESGLÉSIA CATALANA, 
CONFERÈNCIA EPISCOPAL CATALANA 

Tot i que les opcions polítiques del membres de la Re
dacció de «Quaderns de Pastorab¡ deuen ser diverses, amb 
tot crec que hi ha un consens pel que fa a la hipòtesi d'una 
Església Catalana a Catalunya. l això passa per una Con
ferència Episcopal Catalana que no hagi de subjectar les 
seves decisions pastorals a la Conferència Episcopal Es
panyola. 

Crec que aquest, ras i curt, és el sentit del consens. Que 
aquí algú hi vegi independentisme o separatisme, és cosa 
seva. Per altra part, tant el matís independentista com el 
matís separatista deuen ser ben legítims. Però això ja són 
figues d'un altre paner. 

Si algun dia les urnes afavoreixen l'opció independentis
ta o separatista, el Vaticà s'afanyarà a crear, per decret, la 
Conferència Episcopal Catalana. Però anar a remolc dels 
esdeveniments no té cap mèrit. El que té mèrit és reconèi
xer l'existència d'un dret, encara que les urnes no l'hagin 
legitimat. Per exemple, té mèrit denunciar una opció esc/a
vista com a immoral en un estat de constitució esc/avista. 
I, qui e/iu immoral, diu contrària als drets humans, L'Es
glésia ho pot fer, i ho ha fet algunes vegades en nom de 
l'Evangeli. No crec que gaire ningú s'escandalitzi si l'Esglé
sia denuncia el racisme en un estat de constitució racista 
(tret dels. qui han votat aquesta constitució racista). 

¿Per què, doncs, algú s'hauria d'escandalitzar si l'Esglé
sia digués que Catalunya necessita una Conferència Epis
copal pròpia? Si ho ha fet a Escòcia ¿per què no ho pot fer 
a Catalunya? 

El que deu passar és que els bisbes anglesos deuen ser 
més tolerants i lúcids que no pas els bisbes espanyols. Això 
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és el que segurament deu passar. l potser aquí hi ha la 
mare dels ous (i perdoneu aquesta expressió tan crua, però 
tan catalana i expressiva). 

No puc creure que els bisbes de la Tarraconense no ve
gin clara aquesta opció. Estic convençut que el/s ho veuen 
molt clar. El que deu passar és que es troben pressionats. 
l els comprenc, tol i que no justifico la seva por. Comprenc 
que no puguin dir segons què. Però jo sí que ho puc dir, i 
no passa res si ho dic. Perquè aquest punt no és cap dogma 
de fe; és legítimament opinable. 

A més, crec que hom ha d'emprar els elements paraf.lels 
i extrajeràrquics de creació d'opinió pública i de pressió, 
quan no hi ha cap més camí, en coses perfectament i legí
timament opinables. 

Segurament que d'altres, en aquest afer, empraran al
tres arguments i altres consideracions: de caire ètnic, o so
ciològic, o polític, o pastoral, o espiritual, o ètic, o ... Jo 
faig servir aquests perquè em semblen de manual de pri
meres lletres. 

Si algun dià arriba la independència eclesiàstica a Ca
talunya, els nostres bisbes no s'hauran entretenir amb l'a
llau de documents que els arriben de Madrid i podran de
dicar-se més a pensar en una pastoral adequada per al 
nostre poble. 

Quim Pla 

FA ANYS QUE EN PARLEM 
Ja fa una colla d'anys que anem parlant de la necessi

tat d'una autèntica Conferència Episcopal Catalana. Cal 
destacar la insistència amb què ho ha fet la Lliga (Espiri-
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tual) de la Mare de Déu de Montserrat. Des de la nostra 
revista ens n 'hem ocupat en articles o als mateixos edito
rials: en podríem fer l'elenc. Ara, amb motiu de la ponèn
cia del bisbe de Solsona a Prada, la cosa s'hafet molt més 
pública. És lògic, doncs, que els qui ja n 'havíem parlat 
sense aconseguir un ressò tan ample ara hi vulguem insis
tir. 

Un servidor juntament amb altres companys del consell 
de Redacció de «Quaderns de Pastora!» vam anar a Prada 
a escoltar el bisbe Deig perquè sabíem el tema. Però no 
ens pensàvem que les seves paraules, tan mesurades, i que 
ara ens plau de publicar, haguessin desvetllat tant d'inte
rès als mitjans de comunicació social. Sigui dit de pas, em 
va fer somriure que el nostre company Salvador Bardulet, 
responsable del seminari «L'aportació dels cristians al 
projecte nacionab> de la Universitat Catalana d'Estiu, el 
confonguessin amb l'abat de Montserrat, Sebastià Bardo
let... 

Sí: hem de maldar perquè la Conferència Episcopal Ca
talana no hagi de dependre de la Conferència espanyola. 
La raó que s'esguimeix en contra és la no oportunitat de 
la divisió. Es coincideix, així, amb aquells polítics que, tot 
i creure que cal anar cap a la independència, no la propo
sen explícitament. Però amb l'agreujant afegit que la nos
tra situació eclesiàstica no té tanta autonomia com la 
política. Els nostres secretariats, comissions, etc., interdio
cesans es troben molt supeditats als corresponents de la 
Conferència Episcopal Espanyola. I no parlem de les ve
gades que els nostres bisbes han d'anar a Madrid. Seria 
bo de saber els dies que esmercen en reunions fora de casa. 
Els que hem anat a trobades espanyoles, sense desmerèi
xer el que hi hem trobat de positiu, hem comprovat, una 
vegada i una altra, com desconeixen la nostra realitat i 
com no fan tampoc tot l'esforç per a comprendre-la. La 
tendència dogmatista que tenim els eclesiàstics fa, fins i 
tot, que siguin menys dialogants que els polítics. 
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¿No oportunitat? És ben clar, doncs -en aquesta pers
pectiva- que haurem d'esperar que els nostres politics ha
gin aconseguit la independència del País. Veieu: diem que 
no volem fer política, però anem a remolc de la política. I 
és que nO podem dir que no fem o no hem de fer politica: 
qualsevol acte que fem sempre serà politic, tant per les 
nostres intencionS com per les que els altres interpretin. 
Perquè no hi ha res que sigui neutral. Facis el que facis, 
sempre prens partit. Sort que dir «no oportunitat» no és 
negar el dret a la independència i, per tant, la convenièn
cia, al seu temps, d'arribar-hi. 

Tenir la nostra Conferència pròpia equivaldria a poder 
dedicar més temps i més diners a les nostres esglésies. Se
ria, doncs, en profit d'una pastoral que tingués més en 
compte les nostres necessitats i els nostres problemes. l 
també repercutiria positivament en els veïns d'Espanya, 
perquè el nostre treball aprofundit i més realista el po
dríem explicar i intercanviar en bé de tots. Perquè és clar: 
ser independents no equival de cap de les maneres a viure 
d'esquena als altres. No seria, doncs, separar-nos d'ells, si
nó posar en comú en el temps oportú allò que fem. 

Conferència Catalana «cent per cent!>, va dir-nos l'ar
quebisbe de Tarragona en l'acte d'inauguració de curs del 
Centre d'Estudis Pastorals (octubre 1991). Jo vaig inter
pretar <<independent!>, perquè equival a posar en obra tots 
els mitjans perquè els bisbes, els preveres, els religiosos, els 
laics, amb tots els organismes que configuren l'Església a 
la nostra terra, tinguin tots els mitjans necessaris perquè 
l'obra de l'Evangeli arribi a tot el nostre poble. 

Organitzem ben aviat un concili provincial. Els nou
cents anys de la restauració de l'arquebisbat de Tarrago
na, tenint en compte la història dels concilis passats (que 
també presentem, en el magnífic treball de mossèn Raven
tós) és una bona ocasió per a fer camí en la restauració 
ara nova que proposem. Ja heu vist quina és la «Narbona)) 
que hem de deixar. Deurà costar encara, pel que veiem. 
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Allò que en el passat el bisbe Ató, de Vic, demanà al Papa 
Joan XIII, i que aconseguí -però li costà la vida-, ara po
drà arribar pacíficament, i no al cap de cent anys, com 
aleshores. 

El document dels nostres bisbes, «Arrels cristianes de 
Catalunyw>, quan concreta sobre la nostra nacionalitat 
catalana, ens ajuda també a argumentar a favor de la nos
tra Conferència episcopal. Que ells mateixos en treguin 
les conclusions pràctiques, tal com va fer, a Prada, el bisbe 
de Solsona. Que no passi allò de «diuen i no fam>. I enca
ra ens pot ajudar allò que els nostre juristes han dit a favor 
del Dret Civil Català. Sí, sí: tenim dret a una Conferència 
Episcopal Catalana independent. 

Lluís Bonet i Armengol 
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TEXTOS 

REESTRUCTURACiÓ DE L'ESGLÉSIA 
ALS PAisos CATALANS 

ANTONI DEIG I CLOTET 

Un tema prou arriscat 

He de començar per dir que toco un tema no solament difícil i 
arriscat, sinó també gairebé hipotètic i, a la fi, potser utòpic. I que 
consti que no sóc pas pessimista, vistos els avenços que es van rea
litzant, si més no a nivell d'institucions, diguem-ne secundàries. Per 
això i per tal d'evitar malentesos, he de fer constar de bell antuvi allò 
que se sol advertir quan es publica alguna oració dirigida a qui enca-
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ra no ha estat beatificat: sense voler prejutjar els judicis o la ment 
de la Seu Apostòlica. 

Perquè parlar avui de la reestructuració de l'Església: bisbats i ins
titucions comunes als Països Catalans (i subratllo aquestes dues dar
reres paraules) potser és, i sense potser també, fer volar coloms, com 
vulgarment diem. No sembla pas que vagin per aquest camí les pau
tes eclesials i també sembla que la «filosofia» del Vaticà té uns altres 
criteris referent al nostre cas. 

No obstant això, sí d'altres n'han començat a fer volar, de coloms, 
no voldria pas que ara, per falta d'ales, quedés sense fer aquesta vo
ladúria atrevida i arriscada, però al mateix temps, així ho crec, as
senyada i sincera, segons el que aniré dient i d'acord amb el que de
sitgem i tant somniem. 

I. NOTES HISTÒRIQUES 

Tenim un passat. Tenim un present. ¿Cap on ha de caminar el 
futur de l'Església als nostres Països en el tema indicat al títol? Per
què no podem pas rabejar-nos en un passat prou gloriós, malgrat tot. 
Hem de fer passos per a millorar el nostre present, que voldríem més 
acomodant a la nostra realitat catalana. Per això, són necessàries 
unes simples notes històriques per a veure d'on venim i cap on hau
ríem d'anar, traient-ne el profit degut. Si un dia vam ser, podem 
continuar essent i exigir aquesta continuïtat. 

Fins al segle XVIII 

No m'endinsaré pas als primers temps del cristianisme a la nostra 
terra. Les venerables i antiquíssimes diòcesis de llavors ja tenen fets 
estudis seriosos i competents que emmarquen tota la seva vida. A 
més, ara tampoc no és el moment de portar-ho a col·lació. Fa poc, i 
ho vull remarcar, mossèn Antoni Pladevall pronunciava una confe
rència a Tarragona sobre els 900 anys de la restauració de la metrò
poli. Per això, em sembla que en tenim prou de començar aquestes 
notes partint de la creació de la més jove de les diòcesis, la de Solso
na. 

Era l'any 1593, quan, a instàncies del rei castellà Felip 11, i no so
lament per motius polítics sinó també pastorals, el papa Climent 
VIlJ, per una butlla del dia 1 d'agost d'aquest mateix any, creava la 
diòcesi de Solsona, amb territoris de les de Vic i Urgell. 

D'aquesta manera, a finals del segle XVI, els bisbats que formaven 
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la metròpoli de Tarragona eren nou: Tarragona, -com a metropolita
na-, les altres set actuals del Principat -Barcelona, Girona, Lleida, 
Solsona, Tortosa, Urgell i Vic-, i, a més, la d'Elna-Perpinyà. El trac
tat del Pirineus (1659) va trastocar, com tots sabem, les fronteres 
polítiques, però, de moment, no va fer-ho amb les eclesiàstiques. De 
tal manera que la diòcesi d'Elna-Perpinyà continuava com a sufragà
nia de Tarragona: se'n va separar l'any 1678. La major part de la 
Cerdanya «francesa» continuava pertanyent al bisbat d'Urgell, fins 
a final del segle XVIII, quan el 1791, per la «Constitution civile du 
clergé» fou incorporada al bisbat de Perpinyà. 

Les tres diòcesis de les Illes, Mallorca, Menorca i Eivissa, seguei
xen una altra ruta. Mallorca, que no ha pertangut mai a la metropoli
tana tarragonina, la trobem annexionada a la de València des de 
l'any 1492, després de dependre durant una llarga temporada direc
tament de Roma. Menorca, antiga diòcesi, passa a dependre durant 
segles del bisbat de Mallorca, fins l'any 1793, que és recreada com a 
sufragània de València. I el mateix passa amb Eivissa, de la qual 
hem de recordar que havia estat sota la jurisdicció de l'arquebisbe 
de Tarragona, en virtut del dret de conquesta. 

A finals dels segle XVI trobem elevada a metròpoli la diòcesi de 
València. Ho és des de l'any 1492, després de diverses lluites entre 
els arquebisbes de Tarragona i de Toledo sobre la seva jurisdicció. 
L'antiga diòcesi de Sogorb, actualment a la província civil de Caste
lló de la Plana, mai no havia pertangut a Tarragona. La serra de l'Es
padà fou sempre una frontera infranquejable. Tant Sogorb com l'al
tra diòcesi del Regne de València, Oriola, les trobem en aquest 
temps del segle XVI com a sufragànies de València. 

Podem dir, doncs, com a resum d'aquestes notes històriques, que 
els nostres Països, a finals del segle XVI, eclesiàsticament parlant, 
depenien de dues metropolitanes: la de Tarragona i la de València. 

El concordat de 1953 

Després dels avatars pels quals han hagut de passar algunes de les 
nostres diòcesis (recordeu, per exemple, la supressió de les de Solso
na i Eivissa pel concordat del segle passat, 1851; Solsona toma a ser 
diòcesi titular l'any 1933 i Eivissa el 1950), arribem a l'altre concor
dat, de 1953. Per ell, i amb l'intent de conformar els límits eclesiàs
tics amb els civils de les províncies, es produeixen l'any 1957 diver
ses alteracions, alguna d'elles ben greus, a les demarcacions dels 
bisbats de la tarraconense i de la valentina. El cas més flagrant és la 
divisió establerta entre les diòcesis de Tortosa i Sogorb. 
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Vull explicar més detalladament la incoherència d'aquest darrer 
cas. La ciutat de Castelló de la Plana i la major part de la seva pro
víncia pertanyien des de segles a la diòcesi de Tortosa. Castelló era 
una de les poques ciutats, capitals de província civil, sense seu epis
copal. La desitjava, i treballava feia temps per poder-la assolir. L'o
portunitat era propícia ara, donada la política del concordat d'evitar 
que una diòcesi, «dentro de lo posible», tingués territori en més d'u
na província civil. 

L'any 1960 es produïa el canvi. S'erigia una nova diòcesi, la de 
Sogorb-Castelló, tota ella dins del territori provincial castellonenc, 
però amb una condició imposada i exigida des de les altes parts con
tractants: un tros de la província de Castelló havia de quedar al bis
bat de Tortosa, tal com un tros de la província d'Osca pertanyia a la 
diòcesi de Lleida, a fi i efecte que les diòcesis del Principat no se 
circumscriguessin únicament a Catalunya. El principi, doncs, d'aco
modació quedava vulnerat, malgrat que es digués «dentro de lo posi
ble», perquè aquí era obligatòriament imposat el contrari. Suposo 
que tots intuïu per què. 

Després, l'any 1964, Barcelona era elevada a la categoria de seu 
arquebisbal (no, però, metropolitana) i se l'eximia, per tant, de la 
jurisdicció de la seu tarragonina. Avui aquesta situació de Barcelona 
és més aviat anòmala, perquè, en el paràgraf segon del cànon 231 
s'ordena que, en endavant, com a norma general, no hi haurà diòce
sis exemptes i que totes s'hauran d'adscriure a una província ecle
siàstica. 

Dit tot això, podeu veure que l'estructura bàsica de l'Església als 
nostres Països no ha variat pas gaire en aquesta llargada de quatre 
segles. Resumeixo i anoto les variants: 

- Barcelona: passa a ser arquebisbat depenent directament de Ro
ma' 

..: Perpinyà-Elna: després d'una supressió al segle passat, ara és su-
fragània d'Albí; 

- Solsona, Eivissa i Menorca: passen a ser diòcesis titulars; 
- Sogorb: desapareix i es crea la diòcesi de Sogorb-Castelló; 
- Oriola: desapareix i es crea la diòcesi d'Oriola-Alacant; 
- Albacete: creada aquesta diòcesi, és feta sufragània de Valèn-

cia. 
En el moment actual el panorama de les diòcesis dels nostres Paï

sos és el següent: 
- Provincia eclesiàstica tarraconense. Tarragona és la metropolita

na, amb aquestes sufragànies: Girona, Lleida, Solsona, Tortosa Ur
gell i Vic; 

- Província eclesiàstica de-València. València és la metropolitana, 
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amb aquestes sufragànies: Albacete, Eivissa, Mallorca, Menorca, 
Oriola-Alacant i Sogorb-Castelló; 

- Perpinyà-Elna. Queda de la part de França, com a sufragània 
d'Albí; 

Barcelona. Arquebisbat depenent directament de la Santa Seu; 
En acabar aquest punt, crec que convé recordar la llei eclesiàstica 

actual del cànon 231, referent a la finalitat de la província eclesiàsti
ca que no és altra que promoure una acció pastoral comuna entre 
di verses diòcesis veïnes i afavorir, així, una manera més apta per a 
les relacions entre els bisbes diocesans. La funció del metropolità és, 
més que de règim, de vigilància i de suplència. La missió de l'Esglé
sia requereix avui una pastoral de conjunt a totS els nivells i els bis
bes no se'n poden pas escapar. 

Il. LA FEINA FETA 

Què s'ha fet fins ara? Molta feina. Val a dir-ho. Des del concordat 
del 1953 fins ara, cal destacar algunes importants actuacions, rea
litzades ja, per a la reestructuració de l'Església a casa nostra. Per 
explicar-ho millor, divideixo aquest títol en dos grans apartats: 
quant als bisbats pròpiament dits i quant a les institucions. Tant en 
l'un com en l'altre, no podem pas negar el gran treball realitzat per 
la nostra Conferència Episcopal Tarraconense (CET). Ho veurem 
més avall. 

Quant als bisbats 

Vull destacar els punts següents: la qüestió de la Franja de Ponent 
(límits entre les diòcesis de Lleida i Barbastre); la no desaparició de 
la diòcesi de Solsona; la petició d'una província eclesiàstica per a les 
Illes; el problema dels límits entre Tortosa i Sogorb-Castelló; i la di
visió de l'arxidiòcesi de Barcelona. 

La Franja de Ponent. Ara és reivindicada per Aragó. Fins i tot ja 
ha estat escoltada la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) per dur 
a terme el seu traspàs a la diòcesi de Barbastre o a una de nova que 
se'n crearia, potser Barbastre-Montsó. Com és de suposar, la CEE va 
donar per ampla majoria el vot favorable a aquesta desmembració. 
De moment, però, la Santa Seu sempre ha contestat amb un «dilata». 
Hi ha molta documentació, sobretot als arxius de Tarragona, entorn 
d'aquest cas. La CET va jugar fort en aquest punt, per les moltes com
plicacions que podia haver portat a les altres diòcesis catalanes. 
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Només vull anotar aquí algun dels arguments que els bisbes cata
lans esgrimiren en un escrit dirigit a la Santa Seu: «La petició dels 
bisbes aragonesos, -deien-, es basa únicament en una motivació po
lítica, l'anomenat aragonesismo. Peró contradiu la realitat històri
ca i també la realitat sociològica actual». I continuen: «Es pretén, en 
efecte, desmembrar una part notable de territori que ha estat secu
larment vinculat a la cultura catalana i és aquesta, encara avui, la 
llengua que normalment es parla en la conversa familiar en la major 
part de la zona». «Coneixerà V.E.R. l'alta estima que els catalans 
tenen a la seva llengua, major, si és possible a causa de la repres
sió soferta en l'anterior règim, i com agraeixen a l'Església la seva 
digna postura en la defensa d'aquesta expressió d'identitat d'un 
poble". 

Finalment, apunto aquesta altra citació: «La desmembració de 
Lleida i la necessitat de recompondre el seu maltractat territori su
posaran una revisió del seus límits amb les diòcesis limítrofes catala
nes i, per una conseqüent concatenació, això portaria pràcticament 
a una remodelació de totes les diòcesis de Catalunya. És un transtorn 
greu que ningú no desitja i que no hi ha cap raó que l'avali». 

Supressió del bisbat de Solsona? Aquesta qüestió deriva del punt 
anterior. Solsona va intuir la possibilitat que es podria donar de ser 
suprimida en benefici de la diòcesi de Lleida, si arribava la desmem
bració de la Franja de Ponent. Un llarg estudi del Consell del presbi
teri, fet l'any 1978, reivindica la continuïtat de la diòcesi. «Conside
rem -diu- que tampoc no es pot invocar com a factor determinant 
d'una tal revisió l'ajustament dels límits diocesans als civils, sobretot 
si es té en compte que aquests límits, relativament recents, són artifi
cials i no responen, en molts casos, a la realitat». En un altre lloc es 
diu: «Opinem, a més, que aquest canvi de límits diocesans dintre de 
Catalunya, amb vista a adaptar-los a les circumscripcions civils, no 
seria oportú mentre la Generalitat no emprengui, com és d'esperar, 
la tasca de reformar les demarcacions territorials del país segons cri
teris més convenients». 

Puc dir que darrerament, quan l'actual Nunci apostòlic va propo
sar-me d'anar de bisbe a Solsona, va dir-me que de cap de les mane
res no se suprimiria la diòcesi de Solsona, sense excloure, però, algu
na possible remodelació que es podria fer si s'escaigués. 

La província eclesiàstica de [es Illes. Els tres bisbes de les Illes, 
quan jo era a Menorca, vam moure una petició per assolir una Pro
víncia eclesiàstica per a les Illes balears. Consultats els tres consells 
del presbiteri de les tres diòcesis, vam procedir a formalitzar un ex
pedient per elevar instància a la Santa Seu, demanant la Província. 
L'expedient era, i encara és, tot un gran feix de folis, amb tots els 
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arguments necessaris per tal de fonamentar adequadament la nostra 
petició. 

Hi estaven d'acord tant els bisbes interessats de la província ecle
siàstica de València com la CEE, de tots els quals rebérem l'aprova
ció, o sigui, el «placet» exigit per poder tirar endavant la petició. Tot 
l'expedient està en mans de la Nunciatura apostòlica de Madrid. I 
crec que encara no ha passat a Roma, i per això no arriba encara 
l'hora de veure acomplerta la petició formulada. 

No és necessari que us expliqui ara els arguments adduïts. És prou 
clar que les Illes necessiten aquesta Província per les diferències i la 
idiosincràsia tan diversa de les diòcesis de la Valentina. I no hi ha 
pas dificultat pel fet d'ésser només tres diòcesis, quan en altres situa
cions la Santa Seu ha concedit Província per a només dues. 

He de dir que el pla proposat per a demanar una Província ecle
siàstica a les Illes, almenys per a mi, no acabava aquí. La visió de 
futur era iniciar un camí cap a la creació d'una Regió eclesiàstica, 
juntament amb Tarragona i Barcelona, si aquesta arribava a ser me
tropolitana. I així deseixir-nos de la CEE, per poder assolir aquella 
llibertat de Madrid que és de desitjar en tot el que sigui possible. 

La zona de Tortosa-Sogorb-Castelló. Fins ara no ha motivat cap 
conflicte aparent. Queda pendent i enlaire encara un contenciós mo
tivat per certs grups de la ciutat de Castelló. Ja prou retallada l'any 
1960, Tortosa veuria disminuïda la seva efectivitat amb una nova 
reducció. 

També diré breument que s'ha mogut l'assumpte de la divisió de 
l'arxidiòcesi de Barcelona, fins i tot amb viatges a altres diòcesis 
semblants, per discernir la possibilitat pastoral de la divisió. Si dar
rerament la divisió ha arribat a Madrid, també seria possible a Bar
celona, i amb més raons. 

Finalment, sé que la diòcesi de Girona manté bastants contactes, 
de diòcesi a diòcesi, amb Ja de Perpinyà. És un fet que pot possibili
tar un camí d'obertura cap a contactes més generals. 

Quant a les institucions 

No voldria allargar-me massa en aquest punt. Primer perquè són 
moltes les realitzacions dutes a terme en aquest camp, i entre tots 
s'ha treballat a consciència, sobretot pel que fa a serveis comuns, i 
no solament a nivell del Principat, sinó també en col·laboració amb 
els bisbats de les Illes. Segonament, perquè tenim ja qui n'ha fet l'in
ventari. Mossèn Joaquim Clavé, capellà de Tarragona, en una sepa
rata del butlletí oficial de la seva diòcesi, va publicar fa anys un 
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elenc d'organismes, entitats, associacions i moviments de Catalunya 
vinculats a la CET. I per acabar d'arrodonir-ho, un altre capellà tar
ragoní, mossèn Miquel Barbarà, al número 111 de «Quaderns de 
Pastoral» de l'any 1989, pàg. 56-64, posava al dia tot aquest recull. 
Als organismes ressenyats, encara hi podeu afegir el Secretariat In
terdiocesà de Joventut (SJJ), el Secretariat Interdiocesà de Litúrgia 
(SIL), el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), el Centre 
Eiximenis d'intel·lectuals catòlics, la Universitat Catòlica «Ramon 
Llull», la Fundació «Joan Maragall», etc., no tots ells, però, depe
nents de la CET. 

Comptem també amb un bon nombre de revistes i publicacions 
en català: Qüestions de Vida Cristiana, Quaderns de Pastoral, Foc 
Nou, Documents d'Església, Catalunya Cristiana, Quaderns d'O
rientació Familiar, Serra d'Or, etc. En el camp de les publicacions 
de tema religiós cal encomiar sobretot la gran labor realitzada per les 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat i l'Editorial Claret. Fem es
ment també de la col·lecció «Clàssics del Cristianisme», dels fulls 
conjunts de les diòcesis de Tarragona, Vic Solsona, per un cantó, i 
de Barcelona, Tortosa, Lleida i Urgell, per l'altre, i del de Girona. 

Segurament que em deixo coses. Perquè SÓn moltes les que s'han 
fet, si bé és veritat que sovint han partit de la base, de forma a vega
des descoordinada i amb deficiència de recursos. 

En l'aspecte jurídic, l'Església catalana no està ni de bon tros a 
nivell de l'autonomia política, ni pel que fa a la dependència espa
nyola, ni a la de la projecció exterior. Malgrat que es lamentin les 
dificultats de la nostra autonomia (i ho deia fa poc monsenyor Joan 
Carrera, nou bisbe auxiliar de Barcelona), encara ens passa al da
vant. Si en altres temps l'Església catalana era la punta de llança de 
les nostres reivindicacions nacionals, en honor d'una aculturació del 
missatge evangèlic, avui no està a l'altura de la societat civil catalana 
i sembla talment que s'arrossegui lànguidament darrera les estructu
res autonòmiques vigents. 

L'episcopat català no ha pogut desmarcar-se de l'episcopat espa
nyol i constituir una veritable Conferència episcopal amb tots els ets 
i uts, i ha mantingut sempre una dependència forçosa de Madrid, on 
participa en els seus càrrecs i les seves comissions. 

Això ha fet que, a pesar dels esforços realitzats, no s'hagi pogut 
arribar a constituir una Església catalana amb personalitat pròpia, 
ben equipada, fins i tot econòmicament, capaç de donar resposta als 
problemes del seu poble. Bé ho saben prou els meus germans bisbes, 
que des de temps viuen aquesta mena de dicotomia que no ens fa 
cap bé. 
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III. CAP ON S'HAURIA D'ANAR 

El punt de partida 

S'hauria de partir del reconeixement del fet nacional català, assu
mint-lo amb totes les seves conseqüències. El fet de la nacionalitat 
catalana el trobem atestat pel mateix episcopat català en el docu
ment «Arrels cristianes de Catalunya». En ell diuen: «Com a bisbes 
de l'Església de Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de 
la realitat nacional de Catalvnya, afaiçonada al llarg de mil anys 
d'història, i també reclamem per a ella l'aplicació de la doctrina del 
magisteri eclesial: els drets i els valors culturals de les minories ètni
qves dins d'vn estat, dels pobles, i de les nacions o nacionalitats, han 
de ser respectats i, fins i tot, promoguts pels estats, els quals de cap 
manera no poden, segons dret i jvstícia, perseguir-los, destruir-los i 
assimilar-los a vna altra cvltura majoritària». 

l, després, continuaven: «L'existència de la nació catalana exigeix 
una adequada estructura jurídico-política que faci viable l'exercici 
dels drets esmentats. La forma concreta més apta per al reconeixe
ment de la nacionalitat, amb els seus valors i prerrogatives, pertoca 
directament a l'ordenament civil». 

És també prou coneguda de tots la doctrina pontifícia sobre les 
minories nacionals. Encara són fresques les paraules del Papa en el 
seu viatge a Polònia i a Hongria, que proposaven el respecte a aques
tes minories com una de les bases de la nova Europa. Perquè ens 
toca d'una manera especial, vull transcriure un text de Joan Pau lI, 
d'un discvrs pronvnciat a Tòquio, qve els bisbes catalans recullen 
també en el document esmentat: «La wltura de cada nació s'expres
sa, entre altres coses i més que en cap altra, en la llengua. La llengua 
inclov els trets d'identitat particvlars d'un poble i d'vna nació, per
què en la llengua troba expressió allò de què viu l'ànima humana en 
la comunitat d'una família, de la nació, de la història». 

Es tractaria, doncs, com dèiem abans, d'assumir també a nivell 
eclesiàstic, i amb totes les seves conseqüències, el fet nacional català. 
A una realitat nacional catalana li correspondria una Església amb 
personalitat pròpia, dotada de recvrsos propis, d'institucions ade
qvades, de personal necessari, de centres de reflexió per a estudiar 
la realitat, planificar l'actuació, confeccionar materials, etc. 

És cap aqví, doncs, cap on hauríem d'avançar. I això no pas única
ment amb la finalitat de potenciar la realitat nacional (encara qve 
l'Església tampoc no és indiferent a cap d'aquestes realitats huma
nes, i crec que es pot afirmar qve la seva contribució ha estat ben 
important en moments crucials de la nostra història), sinó per exi-
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gències d'evangelització i d'inculturació. L'Església ha de presentar 
el missatge evangèlic d'una manera adaptada a la realitat, a les ne
cessitats i a la comprensió dels diferents grups humans. 

Per altra banda, com indica el mateix Concili Vaticà 11, està crida
da a fer una aportació pròpia a les diferents cultures: "Com que -diu 
la Lumen Gentium al n. 23- el Regne de Crist no prové d'aquest 
món, per això l'Església o el poble de Déu, establint aquest Regne, 
no pren res al bé temporal de qualsevol poble, ans al contrari fomen
ta i fa seus, tant com són, bons, les qualitats, els béns i els costums 
en què es manifesta la personalitat de cada poble, i, fent-los seus, els 
purifica, els enforteix i el eleva». Precisament, perquè és universal, 
l'Església, sense identificar-se amb cap cultura, és capaç de fecundar
Ies totes. 

Ara una precisió: Quan parlem del fet nacional català, ens hau
ríem de referir al conjunt dels Països catalans. Però tots sabem que 
la seva unitat avui dia esdevé molt problemàtica. A nivell eclesiàstic, 
podem dir que aquesta unió es manté viva, com hem vist abans, 
amb les esglésies de les Illes; hi ha hagut alguns intents amb el Rosse
lló; i és molt difícil amb el Regne de València, malgrat l'existència 
d'una minoria catalanista. Per això, potser seria millor, de moment, 
cenyir-nos a l'Església del Principat i esbossar camins de relació amb 
la resta dels Països Catalans. 

Possibilitat d'una Conferència Episcopal Catalana 

Plantejades així les coses, la primera qüestió que ens podem pro
posar és aquesta: ¿és possible la constitució d'una Conferència Epis
copal Catalana? Una conferència, s'entén, que ho sigui no solament 
de nom, sinó de dret i de fet. Aquesta seria sens dubte la millor solu
ció de cara a la consecució d'una Església catalana amb personalitat 
pròpia. Doncs bé, el dret canònic deixa oberta en el cànon 448/2, si 
les circumstàncies de les persones i de les coses ho aconsellen, la pos
sibilitat d'erigir una conferència episcopal per a un territori menor 
que l'estatal. Sempre, però, a judici de la Santa Seu i després d'escol
tar els bisbes diocesans afectats, que en el nostre cas serien també els 
espanyols, o sigui, la CEE. És molt improbable que, ara per ara, 
aqueix episcopat hi accedís. Però potser no es perdria res d'intentar
ho. 

Hi ha un camí més viable, que és l'obert pel cànon 433, quan parla 
de les Regions eclesiàstiques. Però això suposaria la resolució prèvia 
d'una altra qüestió: la divisió de l'arxidiòcesi de Barcelona. Possibi
litat ja indicada pel cardenal Jubany en una carta pastoral del 24 de 
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setembre de 1984 i que, pastoralment, seria segurament avantatjosa 
i suprimiria l'anomalia d'una diòcesi exempta. 

Amb dues províncies eclesiàstiques al Principat, i encara més si 
s'assolís la ja sol· licitada de les Illes, n'hi hauria prou per erigir una 
regió eclesiàstica. Encara que, segons el cànon 434, la regió eclesiàs
tica no comporta en ella mateixa atribucions jurídiques, per la seva 
funció de fomentar en el seu àmbit territorial la col·laboració i l'ac
ció pastoral comuna, podria contribuir a reforçar la unitat eclesial 
catalana i a un desmarcament respecte de Madrid. Serien passos en
davant, que és el que ens convé. Certament, s'hauria d'evitar que la 
partició de l'actual arxidiòcesi de Barcelona la portés a un major dis
tanciament de la resta de Catalunya i es produís una certa divisió de 
la realitat eclesial catalana. Barcelona hauria de ser cada vegada més 
conscient, també en l'àmbit eclesial, de les seves responsabilitats 
com a Cap i casal de Catalunya, sobretot en l'aspecte de serveis, sen
se detriment de les atribucions primacials de Tarragona. 

Les circumscripcions diocesanes 

Pel que fa als bisbats, fins ara l'episcopat català, tant pel pes de la 
tradició històrica de les diòcesis existents, com per les amenaces de 
mutilació, sobretot pel cantó de la Franja de Ponent, s'ha mostrat 
més aviat contrari a canviar res. I una de les raons més invocades ha 
estat que en uns moments d'inseguretat com els actuals, tota remo
guda contribuiria fàcilment a una pèrdua d'identitat i de pertinença 
eclesial. 

Tanmateix, el que és clar és que, si es decidís procedir a una remo
delació interior dels bisbats de Catalunya, el criteri territorial no 
haurien de ser, com en el Concordat del 1953, les demarcacions pro
vincials, sinó les demarcacions comarcals. Altres criteris a tenir en 
compte, juntament amb el territorial, els podeu trobar en el mateix 
número de QUADERNS DE PASTORAL (111, pago 71-77), en un 
article signat per mossèn Joan Busquets, de Girona. Sóc conscient 
que aquesta remodelació portaria molts maldecaps i que, per des
comptat, exigeix un estudi seriós, molt més detingut i primfilat, des
prés de les consultes i el discerniment necessaris. No obstant això, 
m'atreveixo, per demostrar la seva viabilitat, a avançar-ne una hipò
tesi, discutible com totes les hipòtesis, una hipòtesi basada en crite
ris purament objectius i que, per la seva implicació d'un possible 
desmembrament de la diòcesi de Solsona, contraria els meus senti
ments. 

Els punts fonamentals d'aquesta hipòtesi serien els següents. 
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- em refereixo només a les diòcesis del Principat; 
- les diòcesis de les Illes estan prou definides per la natura; només 

caldria urgir la constitució de la Província eclesiàstica; 
- no em fico en el contenciós de la Franja de Ponent, ni tampoc 

en el de Tortosa-Sogorb-Castelló; 
- es fa necessària la divisió de Barcelona; 
- es mantenen com a capitals de diòcesi les actuals seus episco-

pals; 
- és una divisió basada en les demarcacions comarcals; 
- aquesta divisió no descarta, com veurem després, una estreta 

col·laboració de totes les diòcesis, indispensable per a una adequada 
evangelització del nostre país. 

Amb aquests supòsits, les 41 comarques del Principal es podrien 
repartir de la següent manera: 

Arxidiòcesi de Tarragona: Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Conca 
de Barberà i Tarragonès, amb un total de 336.000 habitants. 

Diòcesi de Lleida: Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell i No
guera, amb un total de 273.000 habitants (més la Franja de Po
nent). 

Diòcesi de Girona: Alt Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Giro
nès, Baix Empordà i la Selva, amb uns 450.000 habitants. 

Diòcesi de Vic: Ripollès, Osona, Vallès Oriental i Maresme, amb 
uns 643.000 habitants. 

Diòcesi d'Urgell: Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jus
sà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, i també Andorra, amb uns 135.000 
habitants. 

Diòcesi de Tortosa: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'E
bre, amb uns 156.000 habitants, més els de les comarques de la pro
víncia civil de Castelló. 

Diòcesi de Solsona: Solsonès, Berguedà, Segarra, Bages i Anoia, 
amb uns 298.000 habitants. 

Terrassa-Sabadell: Vallès Occidental, amb uns 632.000 habitants. 
Vilafranca del Penedès: Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix 

Penedès, amb uns 695.000 habitants. 
Arxidiòcesi de Barcelona: Barcelonès, amb uns 2.436.000 habi

tants. 

* • • 

Jo faig aquesta hipòtesi. Qui vulgui en pot fer d'altres, Però crec 
que s'ajusta plenament als principis assenyalats pel cànon 368 i se
güents i pel n. 23 del decret sobre el Ministeri pastoral dels bisbes 
del concili Vaticà lI, i que es poden resumir així: 
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- salvaguarda de la unitat orgànica de cada diòcesi, tant respecte 
a les persones com als oficis i a les institucions; 

- varietat de la composició del poble de Déu dins d'un territori 
continu; 

- extensió del territori i nombre d'habitants apropiats perquè el 
bisbe pugui realitzar la seva missió en contacte molt pròxim amb els 
seus fidels; 

- nombre proporcionat de capellans i recursos necessaris per al 
desenvolupament normal d'una diòcesi. 

Altres realitzacions 

Ja des d'ara, i sense esperar concessions pontifícies, s'hauria d'im
pulsar, amb més decisió encara del que s'ha fet, tota mena d'iniciati
ves i formes de cooperació que portessin a un desmarcament pro
gressiu de Madrid i a un enfortiment de la identitat i la personalitat 
de l'Església catalana. 

Desmarcament no vol dir pas ruptura, però sí aquella emancipa
ció necessària per a l'afirmació de la personalitat pròpia. Almenys 
fins a situar-nos en aquell grau d'autonomia que correspondria, en 
l'ordre eclesiàstic, a l'actual autonomia política, per altra banda en
cara molt deficitària. 

Sense pretendre ser exhaustiu, voldria indicar algunes de les rea
litzacions que crec que es podrien i s'haurien d'impulsar. 

A nivell d'Episcopat. 
Elaboració d'un projecte o projectes de futur: cap on volem anar; 

cap on hauria d'anar l'Església catalana. Un projecte de futur que 
tingui molt en compte tant la nostra realitat concreta com els signes 
dels temps i l'evolució o orientació de la història. 

Contacte amb les altres confessions religioses, especialment les re
formades, amb vista a un millor servei del nostre poble. Es tractaria 
de viure un veritable ecumenisme, allunyat tant del proselitisme 
com de l'indiferentisme. 

Contribució a la ¡¡·luminació, des de l'Evangeli, dels grans pro
blemes del nostre país: nacionalisme, cultura, política, ecologia, 
immigració, etc. Per a dur a terme aquesta labor, caldria tant la 
confecció de documents propis com la readaptació, si s'escau, dels 
de la CEE. 

Participació en el nomenament de bisbes de les diòcesis catalanes, 
mirant tant el bé i els interessos de la diòcesi directament afectada, 
com de l'Església catalana en general. 

Potenciació de les reunions de bisbes i de vicaris episcopals. Les 
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de vicaris episcopals sols podrien celebrar-se conjuntament amb les 
Illes, com ja s'ha fet fins ara. 

Quant a institucions. 
Amb vista a l'elaboració d'un projecte pastoral de futur i a la il·lu

minació dels grans problemes del nostre país, l'episcopat hauria de 
promoure una reflexió interdisciplinar conjunta, almenys dels dife
rents centres pensants de la nostra Església: facultats, Universitat 
Ramon Llull, Fundació Joan Maragall, Centre Eiximenis, Centres de 
Pastoral, etc. 

Al mateix temps, s'hauria de procurar que cada un d'aquests cen
tres, sense deixar de mantenir-se ben obert a la realitat i a la cultura 
exterior, posseís un veritable segell de catalanitat, tant pel que fa a 
l'ús de la llengua, com per l'orientació dels seus estudis, al servei de 
la realitat del país. 

El seminari interdiocesà pot contribuir en gran manera a la mútua 
coneixença i a la confraternització dels capellans catalans. S'hauria 
de procurar, amb el temps, la integració dels seminaris de Lleida i 
de Tortosa. 

Quant a equipaments. 
L'Església catalana hauria de comptar amb uns recursos econò

mics propis (que podrien provenir tant dels fons diocesans com de 
l'aportació estatal i de donatius particulars), que li permetessin fer 
front a les diverses necessitats i iniciatives d'àmbit català. Al mateix 
temps, s'hauria d'avançar cap a una solidaritat económica entre les 
diòcesis catalanes, iniciada ja amb la campanya «Germanor». 

L'Església catalana hauria de tenir també els recursos personals 
necessaris. Totes les diòcesis haurien de compartir una veritable sol
licitud per les institucions i activitats de l'Església catalana i contri
buir-hi, si s'escau, amb l'aportació de capellans i d'altres col·labora
dors. De la mateixa manera, caldria avançar cap a una flexibilització 
en l'intercanvi de capellans i en el mateix estatut d'incardinació. 

S'hauria de potenciar al màxim possible la cooperació en l'àmbit 
de les publicacions i dels mitjans de comunicació en general. 

A nivell de base. 
Caldria no desaprofitar cap possibilitat d'intercomunicació i de 

cooperació en el si dels diversos col·lectius: capellans, catequistes, 
moviments, etc. 

S'hauria de treballar per la plena integració de la població immi
grada, sempre amb el respecte degut a les persones i al reconeixe
ment i la incorporació dels seus valors culturals. 

És un assumpte en part encara pendent, sobretot en l'aspecte de la 
llengua, la catalanització dels religiosos i de les religioses, en el sentit 
indicat darrerament per Joan Pau II en l'encíclica «Redemptoris 
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missio»: «Els missioners -diu el Papa- han d'inserir-se en el món 
sòcio-cultural d'aquells als quals són enviats, tot superant els con
dicionament del propi ambient d'origen. Així, han d'aprendre la 
llengua de la regió on treballen, han de conèixer les expressions més 
significatives d'aquella cultura, tot descobrint-ne els valors, per ex
periència directa. Solament amb aquest coneixement els missioners 
podran dur als pobles, d'una manera creible i fructífera, el coneixe
ment del misteri amagat». 

Amb els altres Països Catalans. 
Les relacions amb les Illes sembla que van ja per bon camí. 
Es podrien intensificar els contactes amb el Rosselló, sobretot a 

través de la diòcesi de Girona. 
Quant al Regne de València, per tal d'avançar cap a una major 

aproximació i unes relacions més fraternals, potser el millor camí 
seria fomentar les invitacions mútues en aquells actes i trobades que 
poguessin ser d'interès comú. 

Reconeixem que aquest punt requeriria un tractament més a fons, 
que, després, podria ser objecte del debat. 

CONCLUSiÓ 

Algú podria pensar que tot el que acabo de dir indica una postura 
raquítica de tancament i de falta de solidaritat amb les altres Esglé
sies. És ben cert que aquesta no és la meva intenció. No solament 
perquè sé que formem part d'una Església molt petita, amb recursos 
limitats, sinó sobretot perquè una Església insolidària, tancada a la 
comunió amb les altres Esglésies, ja no seria l'Església del Crist. Però 
voldríem ser solidaris no solament amb l'Església espanyola, sinó 
també amb altres més pròximes. Voldríem una Església oberta i soli
dària, però també encarnada, inculturada, que tingui una paraula de 
salvació per al nostre poble. 

0, al contrari, potser algú pensarà que m'he quedat curt. Però en 
aquest cas, pot estar segur que no ha estat pas per manca d'amor a 
Catalunya, sinó per respecte a les vies jurídiques, per seguretat d'una 
major eficàcia i per exigències tant de la comunió eclesial com del 
millor bé dels Països Catalans. 
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L'APORTACIÓ CRISTIANA 
AL PROJECTE NACIONAL 

Una cinquantena de cristians participants a la Universitat Catala
na d'Estiu, amb voluntat de ser fidels tant a l'Església universal a la 
qual pertanyen com a la nació catalana on són arrelats, han consen
suat aquest document. 

Teixit social i principis de consens 

I. Els Països Catalans són plurals. Hi ha molts projectes de cara 
al futur, desigualment dibuixats. Coincideixen, majoritàriament, en 
aquests principis: a) Defensa de la identitat nacional catalana, que 
es formula amb plantejaments que van des de les opcions federalis
tes fins a les independentistes. A partir del reconeixement efectiu de 
la seva identitat, la nació catalana ha de col· laborar amb les altres 
nacions d'Europa. b) La tradició cultural (ciència, tècnica, literatura, 
art, pensament, etc.) del Països Catalans s'ha de prendre com a base 
des d'on establir diàleg amb la cultura general i des d'on contribuir
hi amb noves aportacions. e) La llengua constitueix un tret irrenun
ciable d'identificació nacional. d) La diversitat és una dada, un fet, 
que ja no es discuteix ni és objecte de qualificatius. Es manifesta a 
través del pluralisme d'entitats desigualment cohesionades: des d'as
sociacions, clubs, moviments, partits polítics, institucions acadèmi
ques, sindicats, col·legis professionals, etc., fins a simples estats 
d'opinió o corrents de pensament. e) Els Països Catalans estan cultu
ralment lligats entre si, de manera que del futur de qualsevol d'ells 
en depèn el futur de tots els altres. 

Perill d'aïllament dels cristians 

2. L'Església catòlica, sobretot, que ha estat sempre conscient de 
la seva influència social, viu un moment de perplexitat que afecta 
tot el teixit social. Aquesta perplexitat es dóna perquè: a) Els seus 
membres adults i amb alguna responsabilitat -ja sigui com a preve-
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res, ja sigui com a laics- l'havien viscuda com un dels poders fàctics 
de la societat unitària, i ara han d'admetre que és una veu més en el 
concert social. b) Tots els membres de l'Església, indistintament de 
la seva edat, experimenten que a l'interior de la catolicitat hi ha un 
gran pluralisme. Fins i tot aquelles persones que estan convençudes 
que l'Església hauria de ser unitària han d'admetre, amb l'evidència 
amb què s'imposen els fets, que la diversitat arriba a aspectes que fa 
uns anys s'haurien considerat fonamentals. c) Molts membres de 
l'Església catòlica experimenten que el catolicisme no esgota el cris
tianisme. 

3. La constatació que la societat pot prescindir de l'Església crea un 
cert ai1lament social. Hom se centra més en tasques internes que no 
pas en el diàleg amb l'exterior. I la vivència de la diversitat fa que 
ningú no es vegi capaç de representar la seva Església. Quan es pro
dueix diàleg, aquest es fa de persona a persona, prescindint, sovint, 
del fet religiós, que és considerat un afer íntim. Els únics que pretenen 
parlar en nom de l'Església són els bisbes o altres autoritats similars. 

4. Pel que fa a l'organització eclesiàstica, els cristians han trencat 
amb la tradició d'adaptar llur organització territorial a les entitats 
nacionals o equivalents. Avui els Països Catalans, per a l'Església, no 
existeixen com a entitat. 

5. La perplexitat unida a la no existència d'una Església organitza
da nacionalment i reconeguda com a tal -l'expressió «Església cata
lana» no té caràcter jurídic!- dificulta encara més el diàleg de l'Es
glésia amb les altres entitats catalanes, puix que els que es veuen 
capaços de parlar en nom d'ella no són prou lliures: se senten depen
dents d'una Església forània. El que s'ha esdevingut amb les darreres 
intervencions públiques de la Conferència episcopal espanyola, que 
han tingut un ressò més aviat circumstancial per part dels bisbes 
d'algunes diòcesis catalanes, n'és una prova, que no fa més que su
bratllar la dada fonamental: l'absentisme de l'episcopat català. 

6. Aquesta precarietat sociològica i organitzati va de l'Església aboca 
el conjunt dels cristians cap al passat: es commemoren aniversaris, 
s'organitzen exposicions retrospectives, i es reivindiquen personatges 
i esdeveniments pretèrits, però no s'elaboren projectes de futur. 

7. Cal cercar en aquesta manca de projectes de futur, que consti
tueixin un punt de referència precís i que donin perspectiva general, 
la rel del titubeig lingüístic d'institucions acadèmiques i d'organitza
cions pastorals lligades a sectors de població intensament espanyo
litzada o situades en barris on es concentra població d'origen immi
grant. 

Aquesta mancança també explica que encara hi hagi tants religio
sos i religioses que no s'integren a la societat catalana. 
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L'Església ha de participar en la construcció de la nació catalana 

8. L'Església ha d'intervenir en la construcció de la nació catalana, 
plural i canviant amb el temps, aportant-hi els valors que genera la 
seva experiència religiosa: solidaritat, respecte a l'individu, llibertat, 
esperança en el poder de l'home, obertura a la transcendència ... Per 
tal de fer-ho, cal que deixi de pensar-se ella mateixa com un tot mo
nolític. 

L'Església és plural i és canviant com la societat, sobretot en allò 
que fa referència a concrecions ètiques i a propostes organitzatives. 
Aquesta pluralitat en res no afecta la unitat de la fe que identifica, 
sense ambigüitat, els cristians. 

9. El llenguatge de la jerarquia de l'Església ha de ser particular
ment tolerant, per tal d'alimentar la unitat, i alhora profètic i impul
sor de les més diverses iniciatives. Per la seva part, els cristians, la 
paraula dels quals no compromet el conjunt de l'Església, han de te
nir, en el seu capteniment social, aquell marge de llibertat i aquella 
intensitat de compromís que Jesús atribuïa als fills de Déu: «No di
gueu l! ningú senyor ni mestre». 

IO.Es lògic que l'Església, que es concep ella màteixa com a plural 
i que és, per vocació, defensora dels drets dels pobles, defensi la 
identitat nacional catalana en la seva diversitat de formulacions. És 
missió normal dels bisbes, com a caps d'esglésies particulars, assegu
rar la fidelitat de l'Església al poble i la comunió dels creients amb 
l'Església universal. 

Cal, igualment, que cadascun dels membres de l'Església tingui 
tanta seguretat en la identitat que li dóna la fe en Jesucrist que no li 
faci cap por d'acceptar les opcions diverses dels també diversos 
membres de la comunitat. 

Alguns trets de la col·laboració de l'Església 
amb el projecte nacional català 

Il. Totes aquestes línies generals s'han de concretar en un progra
ma d'actuació que ha d'incloure, entre d'altres, els trets següents: 

a) L'organització de l'Església als Països Catalans s'ha d'ajustar als 
límits nacionals. Si de moment això és difícil, sí que és fàcil de re
forçar els grups d'estudi i els serveis comuns: estudis teològics, cate
quesi, pastoral, religiosos, atenció social, publicacions, mitjans de 
comunicació ... i establir-ne de nous: economia, estudis sociològics, 
espiritualitat..., amb els recursos personals i econòmics necessaris, i, 
sobretot, amb els objectius clars. 
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b) S'han de potenciar les institucions científiques i culturals: Fa
cultat de Teologia, Centre d'Estudis Pastorals, Universitat Ramon 
Llull, escoles diocesanes de teologia, biblioteques, museus, etc., i vet
llar per una sòlida formació científica i cultural del clergat, dels reli
giosos i les religioses, i del laïcat més compromès, especialment del 
jove. Així mateix cal que a l'interior de les institucions científiques 
i culturals de l'Església es treballi amb la convicció que fent cultura 
sempre es dialoga amb la cultura. 

Cal bandejar de les institucions científiques de l'Església tot recel 
envers la diferència, que tenalla el pensament i malmet el diàleg i la 
producció cultural. I cal que aquestes institucions invitin, sense cap 
suspicàcia, experts i pensadors d'arreu, catalans i de fora, per tal que 
hi exposin les seves recerques. Amb la mateixa energia amb què es 
potencien les institucions pròpies de l'Església, s'ha de potenciar la 
presència dels creients -laics o clergues, tant se val- a les altres insti
tucions científiques i culturals, tant públiques com privades. 

c) La llengua pròpia dels Països Catalans ha de ser també la llen
gua pròpia de la seva Església. Per això, tant els bisbes com els ordes 
i les congregacions de religiosos i de religioses han d'assegurar que 
tots els seus òrgans: pastorals, de culte, d'investigació, de docència, 
d'administració, etc., actuïn en català. Només excepcionalment 
(atenció a particulars) l'Església actuarà públicament en altres llen
gües. I encara, en aquests casos, el català, o la catalanitat, ha de fer
s'hi present, d'una manera o altra. 

d) Les comunitats cristianes -parròquies, moviments, religiosos
no solament han d'aglutinar els creients sinó que han de col· laborar 
en l'edificació d'una país plural, tolerant, amb una identitat nacional 
clara. A la immigració d'origen espanyol, mai no estroncada total
ment, cal afegir, ara, la immigració de països de la Comunitat euro
pea, dels països àrabs, d'Àfrica, de l'Amèrica llatina, i de l'Orient. 
Aquests homes i dones que es van incorporant a la nostra societat 
constitueixen un mosaic multicultural que demana a l'Església cata
lana de subratllar tant la seva catolicitat (capacitat d'acollida, d'a
daptació del llenguatge simbòlic, d'integració a la comunitat. .. ) com 
la seva encarnació als Països Catalans. 

e) Cal que totes les esglésies particulars dels Països Catalans, soli
dàries amb l'Església universal, es trobin sovint en conferències, 
simpòsiums, col·loquis ecumènics, etc., per a compartir experiències 
i problemes, per a debatre qüestions frontereres, d'espiritualitat, or
ganitzatives, i sobretot per a formular propostes i per a elaborar un 
llenguatge i uns projectes comuns. 

Prada de Conflent, 23 d'agost de 1991 
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LA SEU METROPOLITANA I LA CONFE· 
RÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 
RAMON TORRELLA I CASCANTE 

La Tarraconense 

A l'arquebisbe metropolità de Tarragona li correspon la presidèn
cia de la Conferència Tarraconense, la qual comprèn les diòcesis ca
talanes i l'arxidiòcesi de Barcelona, per la conveniència del treball 
pastoral de tot Catalunya. 

Abans d'anar a Roma, un servidor ja havia participat, com a bisbe 
auxiliar de Barcelona i com a bisbe secretari, en unes quinze reu
nions de la Tarraconense. També, quan venia de vacances, era con
vidat a alguna reunió i compartia amb els bisbes de Catalunya l'a
mistat, la informació i la taula. 

Quan em vaig reincorporar a la Conferència Tarraconense, aquest 
cop com a president, m'acolliren amb gran confiança i sincera satis, 
facció. Aleshores, com ara, les reunions se celebraven quatre vegades 
l'any i ja funcionaven diverses comissions i secretariats interdioce
sans, com els de litúrgia, versions, catequesi, ensenyament, clergat, 
mitjans de comunicació social i altres. També se celebrava cada any 
una trobada amb representants de la Unió de Religiosos de Catalu
nya i amb professors de la Facultat de Teologia de Barcelona, des de 
fa uns anys Facultat de Teologia de Catalunya. 

Penso que torna a tenir la màxima actualitat el document «Arrels 
cristianes de Catalunya», que, a primers de febrer de l'any 1986, pu
blicàrem els bisbes de les diòcesis catalanes. 

Crec que és molt important í adient que en aquest acte en doni un 
breu resum. 

Els bisbes crèiem que era un deure nostre episcopal ajudar a clari
ficar el tema de la identitat nacional catalana. La polèmica i l'apas
sionament s'originen sovint a causa, sobretot, de la terminologia. La 
cultura catalana, en diversos àmbits com són la història, la literatu
ra, el pensament i la política, ha mantingut viva la distinció entre 
nació i estat. El poble català manté una cultura i una llengua pròpies 
que no són les majoritàries de l'estat. 
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Sortosament, la Constitució espanyola de l'any 1978 ha canviat el 
model d'estat en reconèixer les «autonomías de nacionalidades y re
giones». En el cas de Catalunya es parla, doncs, explícitament d'una 
autonomia de nacionalitat. Els bisbes catalans afirmàvem d'una ma
nera ben clara que Catalunya és un component amb personalitat 
pròpia dins l'estat plurinacional espanyol. 

Evidentment, l'existència de la nació catalana exigeix una adequa
da estructura jurídico-política que faci viable l'e¡¡ercici dels drets 
corresponents a la nostra identitat nacional. Trobar la forma més ap
ta per al reconeixement de la nacionalitat -diu el document- pertoca 
a l'ordenament civil. 

I ara sóc un servidor qui afegeixo al tema tractat aquesta conside
ració: Personalment opino que, des de la perspectiva de la fe cristia
na, no es pot ni refusar ni sostenir l'aspiració política a l'exercici del 
dret a l'autodeterminació o bé l'aspiració a una independència més 
o menys plena. Els cristians han d'actuar en política segons la cohe
rència de la fe, i a tots els ciutadans els pertoca jutjar la situació, 
amb la seva llibertat personal, tenint en compte les exigències del 
realisme polític. 

Quan els bisbes recordem les arrels cristianes del nostre poble, 
també reconeixem que la societat catalana és plural en la seva reali
tat religiosa i en la seva vida política. Tots hem de conviure en la 
llibertat, en la tolerància, en la concòrdia i en el respecte mutus. 

Davant el fenomen migratori, tan considerable, Catalunya ha mos
trat sempre una llarga i fecunda tradició integradora. Això suposa in
cloure encara entre els nostres deures l'acolliment, cordial i generós, 
dels qui han vingut a compartir la nostra vida des d'altres terres, i, en
tre els deures d'aquests, la solidaritat amb la seva nova comunitat. 

Demanem a les comunitats parroquials que continuïn essent un 
exemple de convivència, respectant totes les formes culturals i facili
tant l'accés a l'ús normalitzat de la nostra llengua, en una germanor 
verament cristiana. 

Els bisbes de les diòcesis catalanes també manifestàvem el desig 
de veure especialment actualitzada i enfortida la tradició catalana 
d'una vida familiar sòlida, avui amenaçada des de tantes bandes. 
Aquest desig l'expressàvem convençuts que la fidelitat conjugal, 
l'harmonia entre els membres de les diferents generacions que for
men la família, l'educació dels fills en les virtuts essencials, l'obertu
ra i la generositat en acollir noves vides, a més del seu valor intrín
sec, significaria una aportació positiva per al futur del nostre país, 
greument amenaçat per la baixa natalitat. 

No ha perdut gens d'actualitat, i ha de ser un objectiu absoluta
ment prioritari de la Catalunya d'avui, la consecució d'una societat 
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justa que elimini contrastos odiosos i permeti a tota la població de 
sentir-se ciutadans lliures. Per assolir aquest objectiu cal que tothom 
-persones i institucions- aporti els seus esforços des de les respecti
ves opcions polítiques. 

La Seu Metropolitana 

L'Església de Tarragona té arrels apostòliques. Així consta oficial
ment a l'anuari pontifici com una Església del segle I. És una tradició 
atendible que sant Pau va predicar l'Evangeli a la nostra terra. Te
nim certesa històrica que la nostra Església i la nostra ciutat foren 
regades amb la sang del bisbe Fructuós i dels diaques Auguri i Eulo
gi, els quals sofriren martiri a l'amfiteatre romà de Tarragona. 

Uns segles més tard, aquella Tarraco romana seria castigada pro
fundament per la invasió dels àrabs i perdria la capitalitat civil i 
eclesiàstica. 

El dia I del proppassat juliol es complien 900 anys de la butlla 
<<Inter primas Hispaniarum», que el papa Urbà II va enviar al bisbe 
de Vic, Berenguer Seniofred de Lluçà, al qual, juntament amb el no
menament d'arquebisbe i amb la concessió del pal·li, encomanava la 
tasca de restaurar la seu metropolitana de Tarragona. 

D'aquesta manera les diòcesis catalanes deixaven de dependre 
de Narbona i es restaurava la capitalitat eclesiàstica de Tarragona 
envers les seves esglésies germanes. S'iniciava també un altre fet 
històric important: la repoblació del camp i de la ciutat de Tarra
gona. 

No volem pas que la celebració d'aquest IX centenari sigui com 
un foc d'encenalls. Volem que sigui una ocasió fecunda per conèixer 
millor la nostra història, per aprofundir en el sentit del misteri de 
comunió de l'Església particular i de la comunió amb la catolicitat 
de l'Església universal. 

Es adient recordar que si Barcelona és, en l'ordre civil, social i cul
tural el «cap i casal>, de Catalunya, la seu metropolitana de Tarrago
na té la capitalitat eclesial amb capacitat de convocatòria i de coor
dinació de les diòcesis catalanes, sigui per mitjà de les trobades 
periòdiques dels bisbes, sigui a través dels diferents secretariats in
terdiocesans que estan al servei de la vida pastoral de Catalunya. 
L'arquebisbat de Barcelona, tot i ésser-ne exempt, està i se sent vin
culat a la Conferència Episcopal Tarraconense. Donades l'estructura 
organitzativa, la llibertat de funcionament i la capacitat de crear 
mitjans de servei pastoral adients, no hem sentit la necessitat d'una 
conferència catalana independent. 
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AI llarg de la seva història, l'Església de Tarragona s'ha sentit ser
vidora de les esglésies germanes. Un notable exemple de servei a la 
comunió eclesial de les diòcesis catalanes ha estat la celebració dels 
concilis provincials de la Tarraconense. Només entre els anys 1564 
i 1767 se'n van celebrar uns quaranta. 

Els concilis provincials tarragonins defensaren el català com a 
llengua pastoral en l'administració dels sagraments, la predicació i 
la catequesi amb quatre decisions solemnes, el 1592, el 1636, el 1685 
i el 1727. 

Durant aquest any del IX centenari de la restauració de la seu me
tropolitana i de la repoblació del camp i de la ciutat de Tarragona, 
tots hem de conjuntar els esforços convenients per donar resposta 
adient als múltiples reptes que provenen dels homes i les dones de 
casa nostra. 

De manera especial ens hem de sentir interpel·lats pel que diu 
l'Esperit als «àngels» de les esglésies que peregrinen a la nostra esti
mada Catalunya i discernir així els signes dels temps que ens dema
nen una major vivència de la comunió eclesial. 

* * * 
És hora d'acabar. Recordo en aquests moments, amb gran vivesa, 

el dia de l'entrada a Tarragona. AI Pla de la Seu, l'alcalde Recasens 
m'adreçà una benvinguda, alhora afectuosa i incisiva, en la qual 
m'invitava a col·laborar a favor de la solidaritat, la comprensió i la 
justícia. Jo responia dient que volia compartir l'entusiasme, la vo
luntat i l'esforç solidari de tots els ciutadans. En aquesta ocasió vull 
acabar amb les mateixes paraules amb què finia el meu parlament 
aleshores, paraules que porto ben arrelades en el meu cor: Aquí em 
teniu com un tarragoní més, com un ciutadà més, com un germà, 
com el vostre arquebisbe. 
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ALLÒ QUE HEM DIT SOBRE LA DIADA 
REDACCiÓ DEL FULL DIOCESÀ DE VIC, SOLSONA, TARRAGONA 

No embolicar-se? 

El <<no embolicar-se», sigui en política o en altres qüestions tem
porals, és una veritable temptació per a l'home i la dona d'avui. La 
comoditat, el benestar i fins i tot el desig de pau, que sovint confo
nem amb no tenir maldecaps ni del cos ni de l'esperit, ens inhibei
xen. El nostre temps, tan propens a les instal·lacions definitives, fruit 
de tota classe d'assegurances, de vida, de malaltia, de propietats ... 
ens duu per camins contraris al compromís. Pel al cristià, però, la 
«neutralitat», «instal·lar-se», «no arriscar res», «no embolicar-se» i 
coses semblants és antievangèlic. És tot el contrari del que va fer i 
va predicar Jesucrist. Només cal fullejar l'evangeli per adonar-se que 
fou l'home compromès fins a l'extrem. Si diem això és perquè un 
nombre creixent de persones miren l'actual procés electoral amb in
diferència i fins i tot amb desconfiança. I, tanmateix, el refús de la 
participació política creiem que no és pas un mitjà eficaç i responsa
ble de resoldre els problemes que tenim entre mans. Calen ciutadans 
generosos, informats i compromesos per a redreçar la nostra vida 
política, per a exigir dels nostres dirigents i de les institucions gover
namentals un esperit de responsabilitat. En fi, per a assegurar el bé 
comú, «el cristià -diu Pau Vlè- té el deure de prendre part en l'orga
nització i en la vida de la societat política». 

5 de setembre de 1976 

L'Onze de setembre 

La commemoració pública del fet de l'onze de setembre, permesa 
des de l'any passat, suposa per als catalans un revifament simptomà
tic de les ànsies legítimes de restauració de les abolides constitucions 
del Principat. I oi més avui, que es té gairebé a l'abast de la mà, per 
bé que sigui d'una manera provisional. L'Església catalana no defuig 
de preocupar-se pels esdeveniments que configuren el nostre país i 
que són latents en l'ànima del poble. Per això, tant la Conferència 
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Episcopal Catalana col·legialment -recordi's l'últim comunicat fet 
públic pel juliol d'enguany-, com els bisbes en particular, han mani
festat més d'una vegada el desig que arribi a bon terme el restabli
ment de les institucions autonòmiques de Catalunya. Com deia una 
declaració del Consell presbiteral de Tarragona (28-3-77), «Defensar 
els drets de Catalunya com a poble no és més que l'aplicació concreta 
a casa nostra de la doctrina del Magisteri sobre el dret dels pobles i la 
seva identitat. En aquest sentit cal treure tant aquelles maneres de 
pensar i d'actuar que diuen que en això l'Església no hi ha de fer res, 
com les que diuen que és posar-se en política. I també escrivia en 
aquestes mateixes pàgines del «full diocesà» el bisbe de Vic, Dr. Mas
nou (5-6-77): «En aquests temps en els quals hom intenta rectificar 
errors comesos, cercar equilibri i pau, és necessari que cada ciutadà 
s'iHumini el camí a fi de ser fidel a les exigències de la veritat, de la 
justícia i de la llibertat sobre el present i el futur de la nostra terra». 

Reivindicar Catalunya i les seves institucions autonòmiques, però, 
és quelcom més que arborar la senyera o cantar «Els segadors». És 
comprometre's a treballar amb responsabilitat, i per damunt de par
tidismes con vencionals o segones intencions, cap a la Catalunya més 
democràticament humana i social, i més impregnada d'aquells va
lors de saba cristiana que han afaiçonat i afaiçonen encara la seva 
personalitat. 

11 de setembre de 1977 

Una commemoració solemne: 
el mig mil·lenari de la nostra Bíblia 

De la nostra. És a dir, de quan la bíblia única i universal, Paraula 
de Déu escrita per a tots els pobles, vella de més de tres mil·lenaris, 
va ser posada a l'abast del nostre poble. 

Això naturalment no es va esdevenir fins que Catalunya, passada 
la seva infantesa, va començar a ser un poble, el nostre poble. Fins 
que el seu parlar, plenament diferenciat, fresc i jove, va ser ja la nos
tra llengua. 

Llavors, monjos i copistes pacients, amb la ploma a la mà, van fer 
la difícil traducció i les treballoses còpies. La bíblia, però, es feia nos
tra. Era al segle XIII. 

Després, ara fa cinc-cents anys, ja s'havia inventat la impremta, i 
la bíblia començà a ser un llibre normal imprès en català. Es feia 
encara més nostra. Vaser un fet a la ciutat de València el mes de 
maig de 1478. Ara se n'escau el mig mil·lenari. I això és el que com
memorem. 
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És commemoració esclatant d'història, de goig agraït, d'esperança 
i de responsabilitat. Tot ens força a fer que la bíblia, paraula de Déu, 
es faci i sigui vitalment nostra, del nostre poble, per una ampla i crei
xent difusió, intel·ligència i assimilació del seu missatge. 

Als nostres temps, el cardenal Vidal i Barraquer ens va ensenyar 
els camins. Continuem-los. Ens hi hem compromès entorn de les se
ves despulles. 

Tarragona, setembre del 1978 

Josep Pont, arquebisbe primat de Tarragona 

El 12 de setembre 

Els drets dels pobles són tan inviolables i sagrats com els drets de 
les persones. Uns i altres cal defensar-los aferrissadament en nom de 
Déu i de la justícia. Al llarg de la història s'han comès veritables ge
nocidis. 

El poble català està d'enhorabona: acaba de veure reconeguts, si 
no tots, bona part dels seus drets amb el nou estatut d'autonomia. 
Felicitem-nos-en. 

Ha estat un poble dissortat, el nostre. Ja fóra hora que encertés els 
camins del seu ple redreçament nacional després de tantes maltemp
sades. Ja fóra hora. Sense rauxes. Amb seny i coratge alhora. Amb 
sentit de responsabilitat i de solidaritat. Amb civisme. Cal que de
mostri que és capaç d'autogovernar-se. Resistint els enemics de fora, 
si n'hi ha a l'aguait; però expulsant primer els dimonis ancestrals que 
cova a dins. Integrant tots els ciutadans de Catalunya sense excepció 
i llançant-los il·lusionats cap a una tasca comuna. 

Res no ens priva de ser cristians i catalans al mateix temps. Com 
a cristians, si ho fóssim de veritat, podríem aportar a la nostra convi
vència col· lectiva qui-sap-los valors positius: la reconciliació, la co
munió, el diàleg, el respecte a les persones, a les opinions i a les insti
tucions, la subordinació a les lleis, la llibertat, la disciplina, el 
compliment del deure, el sentit crític, l'honestedat, l'esperit de tre
ball ... I sobretot, l'esperança. 

Reprenguem la nostra història des del 1714, o des d'on calgui, no 
pas amb ànim de revenja sinó per fidelitat a nosaltres mateixos. Però 
mirem endavant, sempre endavant. Girem full, si us plau. L'onze de 
setembre queda enrera. Ha començat l'aurora d'un nou dia: «Salut 
a la Pàtria, no encara nascuda/com l'hem somiada sos fills!>,. 

9 de setembre de 1979 
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Som catalans i ho celebrem 

És ben legítim i natural que el primer que hagi fet el nou Parla
ment de Catalunya hagi estat declarar festa nacional el dia 11 de se
tembre. Ara ja no caldrà amagar-se la bandera sota el braç com 
aquell ,que fa un pecat ni treure el domàs al balcó en senyal de pro
testa. Es una nova victòria que hem aconseguit pacíficament, demo
cràticament. 

De mica en mica ens hem d'anar refent com a poble després de 
tanta ruïna. Hem d'anar recuperant la nostra llengua, la nostra histò
ria, les nostres institucions, les nostres tradicions ... Calia. I cal enca
ra recuperar també les nostres festes. La del dia li de setembre no 
és una festa qualsevol, és la nostra festa nacional per excel·lència, la 
que ens ajuda a ser i a sentir-nos catalans. Sense vergonyes, sense 
covardies, sense complexos. Però també sense revenges, sense xovi
nismes, sense tancaments. 

Simplement, som catalans, i ho celebrem amb joia i llibertat. Hi 
tenim tot el dret, com Joan Pau 11 reconeixia no fa gaire davant de 
la UNESCO. Lluitem i lluitarem per mantenir i acréixer la nostra 
pròpia identitat i els nostres propis valors culturals sense els quals 
no seriem ni homes. 

El camí serà llarg i difícil. Perquè el primer que cal, amb una ur
gència de vida o mort, és desvetllar en molts dels nostres compatrio
tes la consciència adormida de la pròpia personalitat com a poble, 
valor anterior i molt superior a tants i tants d'altres que se'ns impo
sen i a les sempre aleatòries conveniències polítiques. La Mare de 
Déu de Montserrat i sant Jordi, els nostres grans intercessors, ens hi 
ajudaran per força. 

7 de setembre de 1980 

Siguem qui som 

«Siguem qui som a força de voler sem, deia el poeta en una llore
jada englantina. I a fe que no s'excedia en el to exhortatori, gairebé 
patètic, de la seva consigna: al poble català, allò que més li cal en 
aquests moments és la voluntat de ser. Ja no li basta ser, cal que 
vulgui ser. I que el deixin ser, és clar! Altrament no podrà afrontar 
els enemics interns i externs que atempten contra la seva mateixa 
existència: són massa poderosos i ell massa afeblit. 

El primer que hem de fer és recuperar la nostra identitat, saber qui 
som i d'on venim; llavors, i sols llavors, podrem, si volem, projectar
nos cap al futur. L'escarransida i encara ben harmonitzada autono-
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mia aconseguida és una eina que no servirà per a gran cosa en mans 
inconscients i irresponsables. Ni cristiana no podrà ser Catalunya si 
no comença per ser. I cal que sigui! Els creients, els primers patrio
tes, cal que l'ajudem a ser: Déu vol que els homes siguin i que siguin 
també els pobles formats per homes. La nostra llibertat i la nostra 
voluntat de ser són la seva glòria. Som catalans i volem ser catalans. 
I això no ho proclamarem picant de peus com unes criatures rebe
ques i impotents, sinó que ho demostrarem amb fets plens de seny 
però també de coratge, amb la vella saviesa d'un poble acostumat a 
sofrir 'i a esperar. Ningú no pot impunement negar la naturalesa ni 
tergiversar la història, rius sagrats que tornen sempre a mare. Els po
lítics passen, els pobles resten. Sentenciem amb el poeta: «Qui en
fonsa o alça els pobles és Déu, que els ha creat». 

La festa (nacional?) del dia II de setembre hauria d'ajudar-nos a 
reflexionar, a prendre consciència, a actuar. Altrament no caldria ce
lebrar-la: fóra un luxe romàntic. 

6 de setembre de 1981 

Guifré el Pelós 

Guifré el Pelós, figura cabdal per a la història del país, rep opor
tuns homenatges arran de la inauguració de la seva nova tomba al 
monestir de Ripoll, lloc on fou enterrat, d'acord amb els seus desig
nis, en morir, l'any 897. 

Com ja és sabut, s'han succeït, a les contrades del Ripollès, tota 
una sèrie d'actes de signe religiós i popular en honor del comte. 

Primer fou la vila de Sant Joan de les Abadesses, que acollí les 
despulles de Guifré, els primers dies d'agost, i dedicà un multitudi
nari homenatge al repoblador d'aquella vall i fundador d'aquell mo
nestir. 

El dia II d'agost, aniversari de la mort de comte, tingué lloc la 
inauguració acadèmica del nou monument funerari bastit en el 
creuer del monestir de Ripoll. Una cerimònia litúrgica i una sessió 
acadèmica van donar relleu a l'esdeveniment. 

Per als propers dissabte i diumenge, dies II i 12 de setembre, altra 
volta Ripoll, com a centre històric de la Catalunya Vella, celebrarà 
festes populars i religioses en honor de Guifré el Pelós, restaurador 
de la diòcesi osonenca i de la nostra terra. A la solemne concelebra
ció del diumenge, hi participaran tots els bisbes i abats de Catalu
nya. 

El «full diocesà» s'associa plenament a aquestes festes que, si bé 
tenen per necessitat una ubicació geogràfica, són, en realitat, festes 
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de tots, de tots els catalans, que tenim el comte Guifré com a endega
dor de la futura nació catalana i vincle d'unitat per a les nostres ter
res. 

A les pàgines centrals d'aquest número, hi trobareu àmpliament 
glossada la figura de Guifré el Pelós, de preeminent importància per 
a l'Església i per al país. 

5 de setembre de 1982 

Lliures i solidaris 

La festa nacional del dia li de setembre continua essent encara, 
per desgràcia, més reivindicativa que joiosa. Fins quan? Un poble 
no pot viure permanentment en estat de frustració sots pena de mort 
o de violència. El règim democràtic en el qual hem entrat ha de per
metre per força de solucionar d'una vegada el sempitern problema 
d'Espanya, l'autonòmic. El Tribunal Constitucional, amb una inde
pendència de criteri que l'honora, pot haver dictat sentència favora
ble a les autonomies en contra d'una malaurada llei, però tota eufò
ria excessiva, en aquest moment, per legítima que sembli, podria 
esdevenir suïcida i afegir encara més llenya al foc. 

Cal que s'estableixi, amb una urgència que el susdit veredicte no 
ha fet sinó accentuar, un veritable diàleg entre les dues parts interes
sades sobre la base del respecte, la confiança i el compromís, supe
rant vells i recíprocs recels i prejudicis. Amb la millor bona voluntat 
del món s'han d'arribar a trobar formes i fórmules satisfactòries que 
permetin, als diversos pobles de la pell de brau que ho vulguin, de 
ser ells mateixos, d'autogovernar-se, i al mateix temps de no trencar, 
sinó d'enfortir encara més els lligams comuns, de manera que, de 
l'aportació de cada un, el conjunt en surti beneficiat. Lliures i solida
ris. Això és el que volem ser els catalans. Això és el que hem de ser. 
Això és el que ens han de deixar ser. Per imperatius humans. Per 
imperatius cristians. Els pobles, com els homes, si no són lliures, no 
són. I si no són solidaris, tampoc. No sabríem trobar uns valors on 
recolzar-nos més autènticament evangèlics que la llibertat i la solida
ritat, és a dir, la comunió. 

Fem vots per una festa setembrina catalana cada any més alegre i 
tranquil·la. Més normal. 

II de setembre de 1983 
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Una festa encara no prou festa 

Si és bo que cada poble tingui la seva festa, també ho és que la 
tingui cada nació. La nostra festa nacional per excel·lència és l'onze 
de setembre. Una festa, però, que tot i els anys que ja fa que tenim 
democràcia, no resulta encara prou festiva per diversos motius, tant 
de dins de Catalunya corn de fora. 

Primer, per manca de consciència d'identitat de molts ciutadans 
d'aquest país. Segon, per manca d'unió entre tots els catalans. Ter
cer, pels atàvics recels estatals contra les autonomies. Quart ... 

Sembla estrany que, essent un poble tan vell, els catalans, siguem 
encara tan poc madurs. Sembla estrany que no sapiguem aprendre 
d'una vegada per sempre les lliçons del passat. Sembla estrany que 
en un règim democràtic no pugui reeixir la voluntat d'un poble que 
vol ser lliure sense deixar de ser solidari. 

El refilet de la nostra tenora no pot ser encara triomfal. No ho serà 
fins que la sardana no aplegui en una sola rotllana tots els ciutadans 
d'aquest país. I perquè arribi un dia que això sigui possible, els cris
tians hem de pregar, sí, però no ens podem limitar només a pregar. 
Cal que lluitem, per aconseguir-ho, al costat de tots els homes de 
bona voluntat. Ens hem de convertir en els primers patriotes. Perquè 
la causa dels pobles és la causa de Déu. I arribarà, perquè ha d'arri
bar, que la festa de l'onze de setembre no es recolzarà tant en la 
memòria d'una derrota, corn en la joia d'un poble plenament recone
gut que «estima i avança donant-se les mans». 

11 de setembre de 1984 

Festa reivindicativa, encara 

Potser vindrà temps, tant de bo!, que no caldrà celebrar la festa 
nacional del dia 11 de setembre amb caire reivindicatiu, perquè el 
poble català ja haurà aconseguit aquella plenitud de personalitat i de 
llibertats a què té dret corn a poble diferenciat dins el conjunt de 
l'estat espanyol. En aquest supòsit ja no caldria celebrar tampoc la 
diada anual que ens recordés, a nosaltres i als altres, que som una 
nació: ja ho celebraríem en la festa ordinària de cada dia, sempre, 
vivint en pau i tranquil·litat. Que fóra la cosa més normal i justa del 
món: els pobles, així corn els individus, no poden viure permanent
ment sotmesos a la inseguretat d'ells mateixos sots pena de no poder 
fer res de bo, d'amargar-se l'existència i d'amargar-la als altres. 

En aquest tombant de la nostra història, es donen, entrecreuant-se, 
tres fenòmens ben dignes d'esment: la recuperació de la consciència 
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col· lectiva després dels últims desastres històrics; l'enfrontament 
ideològic i partidista que crea divisions internes i encalla o entreban
ca en gran manera el desenvolupament del país; i les dificultats de 
comprensió i ajuda que troba la nostra autonomia en el govern cen
tral, per més democràtic que es digui. I, relacionat amb tot això, el 
sempitern problema de la llengua, màxima expressió de la nostra 
idiosincràsia, pel que fa a la seva normalització. 

Contra el desencís i el pessimisme de molta gent, afirmem una ve
gada més la nostra fe en el futur del poble català i ens comprometem, 
com a cristians catalans, o catalans cristians, a continuar aportant a 
favor de la pàtria els valors de llibertat i comunió tan propis de l'E
vangeli. ¿Per què el cristianisme, que segles enrera i en tants mo
ments decisius de la història ha ajudat a configurar tan entranyable
ment la nació catalana, ara no hauria de continuar assistint-la? Amb 
esperit de servei, no pas de domini, i sense exclusivismes. Per què 
no? 

8 de setembre de 1985 

Somni irrenunciable 

No sabríem sostreure'ns a l'encís d'una data, 11 de setembre, festa 
nacional de Catalunya, pel que suposa la voluntat de pervivència i 
resistència d'un poble, el nostre poble, enfront de tots els seus fracas
sos històrics, no sols el del 1714. 

La diada cada any és la mateixa i cada any és diferent. D'una a 
l'altra banda sempre solen produir-se fets positius que alimenten 
l'esperança i fets negatius que fomenten el desànim; malgrat tot, 
però, creiem que el nostre poble va endavant, ni que sigui amb no 
pocs entrebancs i ensopegades. El II Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana celebrat suara (cal no oblidar que el combat deci
siu per a la supervivència del nostre poble es juga en el camp de la 
llengua) fou un d'aquells signes de vitalitat i progrés que dèiem; en 
canvi, la divisió partidista creixent entre els catalans i l'extremisme 
d'algun grup que vol imposar la seva llei, ni que sigui a la força, són 
senyals preocupants que enfosqueixen l'horitzó, això sense fer es
ment del regateig constant i de les traves de tota mena de què és 
objecte el poble català per part del poder central. 

La nostra reflexió és la següent: cal una nova gran il·lusió. Els po
bles com els individus, només es mouen per un gran ideal. I al nostre 
poble li cal el gran ideal de ser ell mateix en plenitud, d'acord amb 
la seva història, la seva llengua, la seva cultura, i en solidaritat amb 
els altres pobles d'Espanya, mentre aquests donin mostres de la ma-
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teixa solidaritat amb Catalunya. Això ho afirmem com a catalans 
cristians, o com a cristians catalans, és igual: la fe, en aquest cas, no 
fa sinó reforçar el nostre convenciment. Cal que vulguem ser. Cal 
que siguem. Cal que ens deixin ser. Perquè és molt greu la responsa
bilitat d'aquells que ens priven de ser a risc d'aniquilar-nos, de des
personalitzar-nos o d'abocar-nos en un atzucac d'on l'única sortida 
és la sempre lamentable violència. No renunciarem mai, posat al dia 
del mòn i de l'Església, a aquell gran somni de pàtria i de poble que 
representa el poema «Canigó», del qual acabem de celebrar el cente
nari. I si ens pregunten si aquesta és <<la millor terra» que trobàrem, 
respondrem amb l'autor de «La pell de brau»: «En el nostre somni, 
sí» . 

7 de setembre de 1986 

Una altra data: 11 de setembre 

Si la data anterior era de signe religiós, aquesta és de signe patriò
tic. ¿Fins quan el nostre poble haurà de celebrar amb caire reivindi
catiu la seva festa nacional? Quina és però, la seva festa nacional, 
l' 11 de setembre o el 23 d'abril, Sant Jordi? Heus ací el nus de la 
qüestió. 

Ens hem acostumat a celebrar les dues diades, reivindicativa l'u
na, festiva l'altra, sota l'emblema del llibre i la rosa. ¿No seria millor 
que prevalgués la del Patró de Catalunya com a única festa nacional 
a celebrar, sense perdre, això mai!, la consciència històrica i aspirant 
a un reconeixement cada dia més ampli i generós per part dels po
ders de l'estat? ¿O és que hem de renunciar al somni de poder ser 
lliures algun dia pels camins de la democràcia i del sentit comú? 
Lliures i solidaris. Tal com han de ser els homes. Tal com han de ser 
els pobles. 

Mentre celebrem la diada de 1'11 de setembre, mirem més cap al 
present i el futur que no pas cap al passat. Mirem endavant, sempre 
endavant. Amb esperança. Amb comunió. I no deixem de plantejar
nos la qüestió, no pas irrellevant, de la nostra única festa nacional. 
És a dir, ¿quin dia hem de posar els domassos al balcó? 

6 de setembre de 1987 

Amb els pobles no s'hi juga 

Ja hi tornem a ser! De bell nou se'ns presenta de la mà del calenda
ri, i escaient-se en diumenge aquest any, la diada nacional de Cata-
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lunya com un desafiament Amb quin esperit cal celebrar-la? ¿Sim
plement festiu, com si ja fóssim políticament allò que voldríem ser? 
¿Simplement reivindicatiu, com si no haguéssim satisfet, o ben poc, 
les nostres legítimes aspiracions? Festiu i reivindicatiu alhora? 
Aquesta tercera proposta sembla la més encertada. Es força el que 
hem aconseguit amb l'autonomia, però és molt encara el que ens cal 
aconseguir si tenim en compte que som un poble mil·lenari i que la 
nostra història és plena de contradiccions, d'avançaments i retroces
sos. 

Sense renunciar mai al nostre somni, hem de tocar de peus a terra. 
Ens manca encara molta consciència de la nostra identitat i ens cal 
molta més unió de forces. Sense aquest doble requisit no arribarem 
mai enlloc o avançarem molt a poc a poc. Això en quant depèn de 
nosaltres. Ara, en quant depèn de les autoritats estatals, cal molta 
més comprensió de la nostra realitat i molta més justícia i molta més 
generositat envers el nostre país. Altrament, si no s'hi afanyen, la 
seva actitud anirà exacerbant els ànims de certs grups extremistes 
fins a provocar conflictes que poden arribar a ser greus. No tot s'ar
regla deixant-nos ballar sardanes o concedint-nos la celebració d'uns 
jocs olimpics problemàtics pel que fa a la seva catalanitat. La diada 
de l' 11 de setembre ens hauria de fer pensar a tots plegats. Amb els 
pobles no s'hi juga. 

Som catalans i cristians. La nostra fe, així com no pot ser indife
rent a la sort dels individus, tampoc no pot ser-ho a la dels pobles, 
a la del nostre poble en concret. Prou ha demostrat l'Església, al llarg 
dels segles, com estima Catalunya. I prou ens exhortaven no fa molt 
els nostres bisbes a romandre fidels al país, també com a ciutadans 
que som del Regne de Déu, d'un Regne que, com recordava el Con
cili, ja és present en aquesta terra. 

11 de setembre de 1988 

La nostra Diada Nacional 

Demà, dilluns, s'escau la nostra diada nacional de l' 11 de setem
bre, una diada que, per dissort, tendeix a ser cada vegada més reivin
dicativa que festiva. Catalunya, el nostre país, la nostra petita pàtria 
per dir-ho amb termes espriuans, és molt lluny d'haver assolit, amb 
l'actual Estatut d'Autonomia, aquell mínim decorós de llibertats i de 
recursos que li permetin d'autogovernar-se segons el seu desig i d'a
cord amb la seva mil·lenària història. I això en un estat que fa gala 
de la democràcia aconseguida! 

El calendari de festes, si més no, posa en evidència la precarietat 
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en què vivim. No som lliures ni per determinar les festes que volem 
celebrar, tan supeditats estem a l'ancestral centralisme hispànic, en
cara, quan les festes són i representen un dels patrimonis culturals 
més importants dels pobles. Per una banda, ens imposen festes que 
a nosaltres no ens diuen res, sinó al contrari; per l'altra, no ens dei
xen decidir lliurement sobre el nostre calendari. 

Si no protestàvem contra aquesta nova forma de despotisme, tin
dria raó el poeta que, en el seu «Plant de la Mare de Déu de la Mercè 
segons un fragment apòcrif de Blanquerna», escrivia: 

«Fills meus de Catalunya: Un diaja llunyà / les vostres quatre ba
rres de sang em vaig pintar / damunt de la blancor de l'hàbit, però 
en va: / és ara serf de gleva el poble sobirà; / les barres, reixes d'or 
del càrcer, i ell un ca / de mort que s'acontenta amb rosegons de pa». 

No ens acontentem, no ens podem acontentar amb rosegons, si
guin de festes, siguin de competències, siguin de recursos econòmics. 
Tant de bo que la diada de demà ens ajudi a prendre més conscièn
cia de la nostra identitat catalana. Som una nació amb tots els drets. 
l amb tots els deures, naturalment. 

10 de setembre de 1989 

Voluntat de ser 

Entre les moltes mancances que tenim els catalans com a poble, hi 
ha la nostra poca voluntat de ser. l sense voluntat de ser, no serem 
mai res. Uns adolescents perpetus. Per grans que siguem. Per més 
que visquem de glòries passades i somniem hipotètics futurs. La po
tència, si no hi ha prou voluntat, no es tradueix ni es traduirà mai 
en acte. 

Això és greu. No podem viure en crisi permanent. Estem malalts, 
i no volem o no sabem guarir-nos. La culpa, si l'hem de donar a algú, 
hem de començar per donar-nos-la a nosaltres mateixos. No hi ha 
excuses que hi valguin. Les dificultats haurien d'acréixer la nostra 
personalitat en comptes d'anu].]ar-la, roures que desafien tramunta
nes. És tan profunda la malaltia, que ja comença per la crisi de la 
pròpia identitat. Si no sabem qui som, què podem aspirar a ser? 

Alerta! Hi ha un sofisma actual que podria enganyar-nos: el de 
creure que avui dia, havent-se eixamplat els horitzons del món i de 
la civilització, és retrògrad, és anacrònic, això d'invocar les petites 
pàtries. Ben al contrari: si volem ser homes universals de debò, i ho 
hem de voler ser, hem de començar per ser homes concrets d'un 
temps, d'un país, d'un lloc. Si volem ser alguna cosa, comencem per 
ser i per sentir-nos catalans; després, podrem ser espanyols, euro-
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peus, el que vulguem. L'universal es fa a còpia del particular, i no al 
revés. 

Primer, doncs, hem de voler ser catalans amb tot el que això signi
fica d'història, geografia, llengua, cultura, costums, tradicions, etc. 
Des de posar els anuncis comercials en català fins a defensar tots els 
drets i complir tots els deures que ens incumbeixen com a poble dife
renciat. No s'hi val només a ballar sardanes i portar la senyera al 
cotxe o penjar-la al balcó un parell de vegades l'any, mentre creiem 
que el més important de tot és el calaix. 

La fe cristiana, en aquest cas, no ha des ser cap obstacle, sinó tot· 
el contrari: ens ha d'ajudar a encarnar-nos encara més en la realitat 
a fi d'universalitzar-nos més i millor, esdevenint «catòlics». Homes 
lliures i solidaris amb totes les conseqüències. Com Jesús, el Crist. 
Allò de sant Pere: No sols hem de saber "donar raó de la nostra fe», 
sinó també de la nostra catalanitat. Amb serenor i respecte. Però 
també amb valentia. Sense prepotències. Però també sense comple
xos, sense covardies, sense traïcions. I els germans immigrats, això, 
si són cristians, ho han de comprendre i s'han de convertir, en agraï
ment, si més no, al gest d'haver-los acollit a casa. L'Església, com a 
institució, també cal que s'examini sobre les seves estructures i els 
seus serveis a fi d'esdevenir cada dia més catalana, més catòlica, 
mil·lenàries com són les seves arrels entre nosaltres. 

La nostra poca voluntat de ser. Heus aquí una bona meditació per 
al proper dia 11 de setembre. Diada nacional, de què? de qui? Ah! 

9 de setembre de 1990 

D'on venim, cap a on anem 

Tot vianant, si és que vol arribar en algun lloc, s'ha de fer, ni que 
sigui de manera inconscient, aquesta pregunta: D'on vinc, cap a on 
vaig? Els pobles igualment, si aspiren a ser alguna cosa i no es resig
nen a fer la viu-viu o a desaparèixer del mapa. 

És evident que el nostre poble, el català, es troba actualment en 
una situació ambigua i desencisada, políticament parlant, que, si es 
perllongava gaire temps, podria portar-lo al desastre, talment un 
adolescent perpetu que no volo no pot realitzar-se en plenitud. 

D'on venim, bé ho sabem prou, per sort o per desgràcia. On som, 
entre impotents, perplexos i dividits, també. Però, ¿cap a on anem, 
si és que volem assolir alguna fita? Aquest interrogant l'hem de re
soldre nosaltres mateixos; és un dret que ningú no ens pot arrabas
sar, almenys en teoria. Com ningú no ens pot obligar a acceptar com 
a definitives les lleis vigents. Tot és revisable. Tot és reformable. La 
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llibertat dels pobles és sagrada, com ho és la dels individus: mentre 
hi hagi un sol borne i un sol poble sense llibertat, al món no bi baurà 
pau. Som nosaltres, per tant, i ningú més que nosaltres, qui ba de 
decidir, tard o d'bora, i per vies pacífiques i democràtiques, qui i 
què volem ser, amb qui volem o necessitem unir-nos i solidaritzar
nos. Els nacionalismes no són pas morts ni passats de moda, sinó 
que reviscolen justament a l'bora en què s'eixamplen, i s'ban d'ei
xamplar, els boritzons europeus i mundials. Cap nació no té dret a 
dominar-ne una altra, per més que totes s'ban d'agermanar. Ericb 
Fromm adverteix: «El principi del mal menor és el principi de la 
desesperació. La majoria de vegades no fa més que allargar les coses 
fins que s'imposa el mal major». En conseqüència, cal arriscar i fer 
amb convicció allò que és just i bumà. La veritat és més realista que 
el pretès realisme de l'oportunisme. 

Pel febrer d'enguany va fer setanta-cinc anys de la mort del Dr. 
Torras i Bages, el «Patriarca espiritual de Catalunya». Estem com
memorant els 900 anys de la Tarraconense, la nostra diguem-ne Es
glésia catalana. L'any vinent s'escaurà el centenari de les Bases de 
Manresa, tan importants per a la formulació del pensament nacional 
català. Dimecres d'aquesta setmana celebrarem una vegada més la 
Diada Nacional de Catalunya ... Totes les ocasions són bones per a 
reflexionar sobre el nostre present i el nostre futur com a poble i per 
a prendre, tant a nivell cívic com polític, les decisions que calgui. La 
consciència bistòrica, si més no, és un caliu que no podem deixar 
apagar mai. 

I com a cristians, si en som i ens en sentim, només cal desitjar que 
aportem a favor de la nostra pàtria, avui i demà, el mateix llevat que 
vàrem aportar-hi ahir i abans-d'ahir. Déu ho faci. 

8 de setembre de J 99 J 

Sense bases no es va enlloc 

Actualment, és fàcil de caure en la temptació de mirar cap al pas
sat. En l'àmbit civil, per exemple, ens hi conviden les anomenades 
«Bases de Manresa», el centenari de les quals s'escau enguany (25-27 
març 1892). Per què deu ser? ¿Perquè, essent dur el present i obscur 
el futur, preferim refugiar-nos, entre nostàlgics i covards, en un pas
sat mitificat pel record? ¿Perquè volem prendre alè i embranzida 
que ens permetin d'aconseguir noves fites i batre rècords, tal com 
faran aviat els nostres atletes olímpics? Tant de bo sigui això darrer! 
Perquè n'hi ha que, entre conformistes i cofoistes, s'endormisquen 
en el present renunciant a tot somni, a tota superació. 
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El cert és que, sense bases, no es va enlloc. Tant els individus com 
els pobles, han de partir d'uns principis. Ara, d'aquests principis, cal 
que en vagin traient totes les conseqüències, si és que aspiren a rea
litzar-se com a tals, en plenitud. Pensant en cristià, sobre la història 
de cada persona i de cada poble, així com de tota la humanitat, hi 
plana un designi diví de salvació que bé s'ha d'anar acomplint de 
mica en mica. Com? Amb la nostra col·laboració lliure i solidària. 

Les «Bases de Manresa" que dèiem van suposar molt en el seu 
temps per al poble català. Certament que no podem sobrevalorar-les, 
però tampoc menystenir-les. Hi ha hagut un conjunt d'entitats que 
s'han proposat de millorar-les i actualitzar-les. l han fet bé, com fan 
sempre bé les persones que amb bona voluntat pensen i treballen a 
favor dels seus conciutadans. En el nostre cas, prou que ho necessi
tem. De la reflexió i el diàleg, n'ha de sortir la llum, així com, de la 
unió, la força. A la gestació d'aquell document històric, la nostra Es
glésia, representada si més no, per bé que no oficialment, pel canon
ge Collell i el futur bisbe Torres i Bages, hi va aportar no poc. En 
l'escaiença d'aquest centenari, podríem preguntar-nos: Nosaltres, en 
aquest tombant de segle i de mil·leni, ¿què aportem o podem aportar 
com a ciutadans i com a cristians a favor del país? Els nostres bisbes 
ja hi van dir la seva en el document col· lectiu «Arrels cristianes de 
Catalunya» (1985). Potser només caldria anar-ne traient conseqüèn
cies. Sense por. 
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COMUNICAT DE LA CONFERÈNCIA 
EPISCOPAL TARRACONENSE 

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, en la seva 
reunió núm. 109 del juliol passat, van dur a terme una nova reflexió 
sobre la situació general de les diòcesis de Catalunya en la perspecti
va del tercer mil·lenni cristià. 

La personalitat cultural i històrica i la problemàtica peculiar de les 
nostres diòcesis justifiquen i demanen potenciar una resposta pasto
ral comuna, fins i tot en les altes decisions que afecten el seu con
junt. Per això s'ha anat intensificant l'activitat de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, la qual ha constituït diversos Secretariats i 
Comissions, publica documents i notes orientatives i dóna el seu su
port a di verses iniciatives religioses i culturals del nostre país. 

Els bisbes constaten que tot aquest treball pastoral, dut a terme 
amb autonomia, no és prou conegut pels fidels ni per l'opinió públi
ca. Desitgem millorar-ne la informació i enfortir-ne encara més el 
funcionament, al marge de la idea d'una Conferència Episcopal in
dependent, que no es considera viable. 

En aquesta línia de potenciació de la Conferència Episcopal Ta
rraconense, ja en l'esmentada reunió del mes de juliol, arran del IX 
Centenari de la restauració de la Seu Metropolitana de Tarragona, 
els Bisbes, a proposta del Sr. Arquebisbe Ramon Torrella, van refle
xionar sobre la possibilitat de celebrar unes Jornades o Congrés Pas
toral de la Tarraconense, o fins i tot un Concili Provincial. 

En l'actual reunió de Montserrat han reprès el tema i s'han reafir
mat en el propòsit d'estudiar-lo a fons, considerant-ne els fruits de
sitjats i les dificultats, per tal de pronunciar-se sobre la seva realitza
ció. 

Els Bisbes desitgen que l'interès de la nostra Església se centri, més 
que en les qüestions d'estructura o de mètode, en el discerniment 
d'allò que ens demana l'Esperit en aquest cap de segle, per a una 
nova evangelització de la nostra terra i per a un diàleg il·luminador 
entre la fe cristiana i la cultura d'avui. 

Montserrat, 4 de febrer de 1992. 
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DEL CODI DE DRET CANÒNIC 

Diòcesis 

369. La diòcesi és una porció del poble de Déu, la cura pastoral 
de la qual és confiada al Bisbe amb la cooperació del presbiteri, de 
tal manera que, unida al seu pastor i aplegada per ell en l'Esperit 
Sant per mitjà de l'Evangeli i l'Eucaristia, constitueixi una Església 
particular, en la qual hi ha de debò i hi actua l'església de Crist una, 
santa, catòlica i apostòlica. 

372,1. Com a norma general, la porció del poble de Déu que cons
titueix una diòcesi o una altra Església particular ha d'estar circums
crita a un territori determinat, de tal manera que enclogui tots els 
fidels que hi habiten. 

373. Correspon únicament a la suprema autoritat de l'Església eri
gir Esglésies particulars; les quals, erigides legítimament, frueixen en 
virtut del dret, de personalitat jurídica. 

Bisbes diocesans 

375, I. Els Bisbes, que per institució divina succeeixen els Apòstols 
per l'Esperit Sant que els ha estat donat, són constituïts Pastors en 
l'Església, per tal que també ells siguin mestres de la doctrina, sacer
dots del culte sagrat i ministres per al govern. 

376. Són anomenats «diocesans» els Bisbes als quals ha estat enco
manada la cura d'una diòcesi; els altres reben el nom de «titulars». 

377,1. El Summe Pontífex nomena lliurement els Bisbes, o confir
ma els elegits legítimament. 

2. Almenys cada tres anys, els Bisbes d'una província eclesiàstica 
o bé, allà on ho aconsellin les circumstàncies, les conferències Epis
copals, han d'elaborar de comú acord i secretament una llista dels 
preveres, i també dels membres dels instituts de vida consagrada, 
més aptes per a l'episcopat, i l'han d'enviar a la Seu Apostòlica, tot 
restant ferm el dret de cada Bisbe de donar-li a conèixer particular
ment noms de preveres que consideri dignes i idonis per al càrrec 
episcopal. 

3. Fora del cas que estigui establerta legítimament una altra cosa, 
cada vegada que calgui nomenar un Bisbe diocesà o un Bisbe coadju-
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tor, per a proposar a la Seu Apostòlica una «terna», correspon al Le
gat pontifici investigar separadament i comunicar a la mateixa Seu 
Apostòlica, juntament amb el seu parer, què suggereixen el Metropo
lità i els Sufraganis de la província a la qual pertany la diòcesi que 
cal proveir o amb la qual està agrupada, i també què suggereix el 
president de la conferència Episcopal; el Legat pontifici, a més, que 
n'escolti alguns del col·legi de consultors i del capítol catedral i, si 
creu que cal, que demani separadament i en secret l'opinió d'altres 
persones d'ambdós clergats i també dels laics que destaquin per la 
seva saviesa. 

4. Mentre no hagi estat proveïda legítimament una altra cosa, el 
Bisbe diocesà que cregui que cal proporcionar un Bisbe auxiliar a la 
seva diòcesi ha de proposar a la Seu Apostòlica una llista d'almenys 
tres preveres aptes per a aquest ofici. 

5. D'ara endavant no es concediran cap dret ni privilegi d'elecció, 
de nomenament, de presentació o de designació de Bisbes a les auto
ritats civils. 

Províncies eclesiàstiques 

431,1. Per tal de promoure una acció pastoral comuna entre diver
ses diòcesis veïnes, segons les circumstàncies de les persones i dels 
llocs, I per afavorir d'una manera més apta les relacions entre els 
Bisbes diocesans, les Esglésies particulars veïnes han de formar pro
víncies eclesiàstiques, circumscrites a un territori determinat. 

2. Com a norma general, d'ara endavant no hi haurà diòcesis 
exemptes; així doncs, totes les diòcesis i les altres Esglésies particu
lars existents a l'interior del territori d'alguna província eclesiàstica 
han d'adscriure's a aquesta província eclesiàstica. 

3. Correspon únicament a l'autoritat suprema de l'Església, havent 
escoltat els Bisbes interessats, constituir províncies eclesiàstiques, 
suprimir-les o canviar-les. 

432, I. A la província eclesiàstica tenen autoritat, segons la norma 
del dret, el concili provincial i el Metropolità. 

2. La província eclesiàstica, en virtut del dret, frueix de personali
tat jurídica. 

Regions eclesiàstiques 

433, I. Si sembla útil, sobretot a les nacions on les Esglésies parti
culars són més nombroses, a proposta de la conferència Episcopal, 
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la Santa Seu pot unir les províncies eclesiàstiques veïnes en regions 
eclesiàstiques. 

2. La regió eclesiàstica pot ser erigida en persona jurídica. 
434. A l'assemblea dels Bisbes d'una regió eclesiàstica pertany de 

fomentar en la regió la col·laboració i l'acció pastoral comuna; tan
mateix, les potestats que els cànons d'aquest Codi atribueixen a les 
conferències Episcopals no corresponen a aquesta assemblea, si la 
Santa Seu no li n'ha concedides algunes especialment. 

435. El Metropolità, que és alhora Arquebisbe de la diòcesi que 
dirigeix, presideix la província eclesiàstica; aquest càrrec va lligat a 
una seu episcopal determinada o aprovada pel Pontífex Romà. 

Concilis provincials 

439,1. El concili plenari, per a totes les Esglésies particulars de la 
mateixa conferència Episcopal, se celebra cada vegada que a aquesta 
conferència Episcopal, amb l'aprovació de la Seu Apostòlica, li sem
bla necessari o útil. 

2. La norma establerta al § I val també per al concili provincial que 
se celebri en una província eclesiàstica els límits de la qual coincidei
xen amb els del territori d'una nació. 

440,1. El concili provincial per a les diverses Esglésies particulars 
de la mateixa província eclesiàstica se celebra cada vegada que, se
gons el parer de la majoria dels Bisbes diocesans de la província, 
sembli oportú, quedant ferm el c. 439, 2. 

442,1. Pertoca al Metropolità, amb el consentiment de la majoria 
dels Bisbes sufraganis: 

I r. convocar el concili provincial; 
2n. triar el lloc dintre el territori de la província on s'hagi de cele

brar el concili provincial; 
3r. determinar el mode de procedir i les qüestions a tractar, fixar 

la data d'inici i la duració del concili provincial, traslladar-lo, pror
rogar-lo i cloure'l. 

2. Correspon de presidir el concili provincial al Metropolità i, si 
està legítimament impedit, al Bisbe snfragani elegit pels altres Bisbes 
sufraganis. 

443,1. Cal convocar als concilis particulars i hi tenen vot deliberatiu: 
I r. els Bisbes diocesans; 
2n. els Bisbes coadjutors i els auxiliars; 
3r. els altres Bisbes titulars que exerceixen una funció peculiar en 

el territori per encàrrec de la Seu apostòlica o de la conferència Epis
copal. 
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2. Poden ser cridats als concilis particulars els altres Bisbes titu
lars, fins i tot els emèrits, que visquin en el territori; els quals tenen 
vot deliberatiu. 

3. Han de ser convocats als concilis particulars amb vot única
ment consultiu: 

I r. els Vicaris generals i els Vicaris episcopals de totes les Esglésies 
particulars del territori; 

2n. els Superiors majors dels instituts religiosos i de les societats 
de vida apostòlica, elegits respectivament per tots els Superiors ma
jors dels instituts i de les societats que tinguin la seu en el territori, 
en el nombre, tant per als homes com per a les dones, que la confe
rència Episcopal o els Bisbes de la província hauran de determinar; 

3r. els rectors de les universitats eclesiàstiques i catòliques i els 
degans de les facultats de teologia i de dret canònic que tinguin la 
seu en el territori; 

41. alguns rectors de seminaris majors, elegits pels rectors dels se
minaris que hi ha en el territori, en el nombre a determinar com al 
n. 2 

4. Als concilis particulars també poden ser cridats, amb vot única
ment consultiu, preveres i altres fidels, de tal manera, però, que llur 
nombre no ultrapassi la meitat dels indicats en els §§ 1-3. 

S. A més, cal invitar als concilis provincials els capítols catedrals, 
així com el consell presbiteral i el conseU pastoral de cada Església 
particular, de tal manera, però, que cada institució hi enviï dos 
membres designats col·legialment, els quals tenen només vot consul
tiu. 

6. Als concilis particulars, també hi poden ser invitades altres per
sones, si sembla oportú a la conferència Episcopal per al concili ple
nari o al Metropolità juntament amb els Bisbes sufraganis per al con
cili provinciaL 

445. El concili particular té cura de vetllar per les necessitats del 
poble de Déu del seu territori i té potestat de règim, especialment 
legislativa, de tal manera però, que, salvat sempre el dret universal 
de l'Església, pugui establir allò que sembli oportú per a l'increment 
de la fe, la coordinació de l'activitat pastoral, la regulació dels cos
tums i l'observança, l'establiment o la protecció de la disciplina ecle
siàstica. 

446. Un cop acabat el concili particular, el president ha de vetllar 
que siguin trameses totes les actes del concili a la Seu Apostòlica; els 
decrets emanats del concili no han de ser promulgats fins després 
d'haver estat reconeguts per la Seu Apostòlica; correspon al concili 
mateix determinar el mode de promulgaciÓ dels decrets i el temps 
en què, un cop promulgats, començaran a obligar. 
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Conferències episcopals 

447. La conferència Episcopal, institució permanent, és l'assem
blea de Bisbes d'alguna nació o d'un territori determinat, que exer
ceixen junts algunes tasques pastorals en bé dels fidels del seu terri
tori, per tal de fomentar el millor bé que l'Església dóna als homes, 
sobretot a través de les formes i els modes d'apostolat adequats de
gudament a les circumstàncies del temps i del lloc, segons el dret. 

448, I. Com a regla general, la conferència Episcopal comprèn els 
prelats de totes les esglésies particulars d'una mateixa nació, segons 
la norma del c. 450. 

2. Però si, a judici de la Seu Apostòlica, ha vent escoltat els Bisbes 
diocesans interessats, les circumstàncies de les persones o de les co
ses ho aconsellen, pot ser erigida una conferència Episcopal per a un 
territori d'una extensió menor o major, de tal manera que només 
comprengui els Bisbes d'algunes Esglésies particulars constituïdes en 
un territori determinat, o bé els prelats de les Esglésies particulars de 
distintes nacions; correspon a la mateixa Seu Apostòlica d'establir 
normes peculiars per a cadascuna d'aquestes conferències. 

449, I. És propi només de la suprema autoritat de l'Església, un 
cop escoltats els Bisbes interessats, erigir conferències Episcopals, 
suprimir-les o canviar-les. 

2. La conferència Episcopal legítimament erigida té en virtut del 
dret personalitat jurídica. 

450, I. En virtut de dret pertanyen a la conferència Episcopal tots 
els Bisbes diocesans del territori i els qui són equiparats a ells en el 
dret, així com els Bisbes coadjutors, els Bisbes auxiliars i els altres 
''Bisbes titulars que, a petició de la Seu Apostòlica o de la conferència 
Episcopal, tenen algun càrrec en el mateix territori; també hi poden 
ser invitats els Ordinaris d'un altre ritu, però només amb vot consul
tiu, fora que els estatuts de la conferència Episcopal determinin una 
altra cosa. 

2. Els altres Bisbes titulars i els Legats del Pontífex Romà no són 
membres de dret de la conferència Episcopal. 

453. Hi haurà almenys una assemblea anual plenària de la confe
rència Episcopal, i més sovint, sempre que ho demanin circumstàn
cies particulars, segons les prescripcions dels estatuts. 

455 I. La conferència Episcopal només pot dictar decrets generals 
en els casos que el dret universal ho prescriu o bé ho estableix un 
mandat peculiar de la Seu Apostòlica concedit motu proprio o a peti
ció de la mateixa conferència. 

4. En els casos en què ni el dret universal ni un mandat peculiar 
de la Seu Apostòlica no hagin concedit a la conferència Episcopal la 
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potestat esmentada al § l, roman íntegra la competència de cada Bis
be diocesà, i ni la conferència ni el seu president no poden actuar en 
nom de tots els Bisbes, fora del cas que cadascun d'ells hi hagi donat 
el seu consentiment. 

456. En concloure's l'assemblea plenària de la conferència Episco
pal, el president transmetrà a la Seu Apostòlica una relació sobre les 
actes de la conferència i els seus decrets, tant perquè tingui coneixe
ment de les actes com perquè pugui reconèixer els decrets, si n'hi ha. 

459,1. Que es fomentin les relacions entre les conferències Episco
pals, sobretot les més pròximes, per promoure i defensar el bé major. 

Sínodes diocesans 

460. El sínode diocesà és una assemblea de sacerdots i d'altres fi
dels escollits d'una Església particular, que per al bé de tota la comu
nitat diocesana presten ajut al Bisbe diocesà, d'acord amb els cànons 
següents. 

461,1. El sínode diocesà s'ha de celebrar en cada Església particu
lar quan, a judici del Bisbe i escoltat el consell presbiteral, les cir
cumstàncies ho aconsellin. 

462,2. El Bisbe diocesà presideix el sínode, però pot delegar aques
ta funció, per a cada sessió de] sínode, en el Vicari general o en el 
Vicari episcopal. 

463, I. Cal convocar al sínode diocesà com a membres del sínode 
i tenen obligació de prendre-bi part: 

1 r. el Bisbe coadjutor i els Bisbes auxiliars; 
2n. els Vicaris generals i els Vicaris episcopals, i el Vicari judi-

cial; 
3r. els canonges de l'Església catedral; 
4t. els membres del consell presbiteral; 
5è. els fidels laics, també els qui són membres dels instituts de vida 

consagrada, que han de ser elegits pel consell pastoral, de la manera i 
en el nombre que el Bisbe diocesà determini, o bé, allà on no existeixi 
aquest consell, de la manera que el Bisbe diocesà determini; 

6è. el rector del seminari major diocesà; 
7è. els arxiprests; 
8è. almenys un prevere de cada arxiprestat a elegir per part de tots 

els qui hi tenen cura d'ànimes; a més ha de ser elegit un altre prevere 
que el substitueixi si es troba impedit; 

9è. alguns superiors dels instituts de religiosos i de les societats de 
vida apostòlica que tinguin casa a la diòcesi, que han de ser elegits 
de la manera i en el nombre que el Bisbe diocesà determini. 
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2. El Bisbe diocesà pot cridar al sínode en qualitat de membres 
també d'altres persones, tant clergues, com membres dels instituts 
de vida consagrada, com fidels laics. 

3. El Bisbe diocesà, si ho creu oportú, pot invitar al sínode com a 
observadors, alguns ministres o membres de les Esglésies o comuni
tats eclesials que no tenen plena comunió amb l'Església catòlica. 

465. Totes les qüestions proposades seran sotmeses a lliure discus
sió dels membres en les sessions del sínode. 

466. El Bisbe diocesà és l'únic legislador en el sínode diocesà, 
mentre que els altres membres només frueixen de vot consultiu; no
més ell sol signa les declaracions i els decrets sinodals, que poden 
publicar-se únicament sota la seva autoritat. 

467. El Bisbe diocesà comunicarà al Metropolità i a la conferència 
Episcopal els textos de les declaracions i dels decrets sinodals. 
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COMENTARIS 

ABANS I DESPRÉS DE PRADA 
JESÚS HUGUET 

Durant unes setmanes el bisbe de Solsona, Antoni Deig es va veu
re envoltat d'un protagonisme que no s'havia buscat. Per acabar-ho 
d'adobar, la seva intervenció va coincidir amb l'esclat del naciona
lisme iugoslau i va anar seguida de la famosa editorial del Full dioce
sà. A partir d'aleshores, durant setmanes i mesos, el bisbe Anton es 
va veure diàriament assetjat per un allau de teles, emisores, diaris, 
revistes, invitacions. 

Els fets 

La veritat és que el bisbe Deig no va buscar mai aquest protagonis-
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me. Feia anys que els cristians no feien acte de presència a la Uni
versitat de Prada. Aquest any, i no pas sense reticències, se'ls havia 
encarregat un seminari: «Aportació dels cristians al projecte nacio
nah). Feia temps, d'abans de l'estiu, que al bisbe Deig se li havia 
encomanat una de les quatre ponències del seminari, la que feia refe
rència a la reestructuració de l'Església als Països catalans. 

Després d'unes notes històriques i d'una exposició de la situació 
present, Deig va fer diverses propostes de futur. Va fer parlar bas
tant la hipòtesi que suggeria una adequació dels límits diocesans al 
mapa comarcal de Catalunya. Així, per exemple, l'episcopat arago
nès ho va aprofitar per tornar a reclamar la franja de ponent, Manre
sa va poder somniar en una possible capitalitat diocesana i Barcelo
na es va queixar de l'intent de dividir un organisme viu. Però la 
proposta que va moure més rebombori, fins més enllà de les fronte
res hispanes, va ser la d'una Conferència Episcopal Catalana, que, 
per altra banda, estava molt en consonància amb l'objecte del semi
nari. 

El seu raonament era molt simple. Partia del fet nacional català, 
consignat en el document episcopal «Arrels cristianes de Catalu
nya». Es tractava d'assumir amb totes les seves conseqüències, tam
bé a nivell eclesiàstic, el fet nacional. Si Catalunya és una nació, li 
correspon una Església amb personalitat pròpia i, a una Església ca
talana amb personalitat pròpia, li correspondria, en l'ordre jurídic, 
una Conferència Episcopal Catalana. I això, ho deia expressament, 
no pas únicament per moti vacions nacionalistes, sinó per exigències 
d'evangelització i d'inculturació. Tanmateix, conscient de la dificul
tat, proposava, com a primer pas la creació d'una «regió eclesiàsti
ca» i assenyalava unes pistes d'acció, per a avançar mentrestant en 
aquesta direcció. 

Val a dir que els assistents, que omplien l'aula, van rebre amb gran 
satisfacció la intervenció del bisbe Deig, no sols pel contingut, sinó 
també, com després escriuria Josep-Maria Grané, pel seu to lliure i 
proper. 

Però ben segur que les coses no haurien anat gaire més enllà, si els 
organitzadors del seminari, considerant que calia donar una major 
divulgació a les propostes del senyor bisbe, no haguessin tingut la 
idea de concertar a continuació una roda de premsa. 

L'endemà, dia 23 d'agost, tots els diaris se'n feien ressò amb grans 
titulars. L'Avui: «El bisbe de Solsona demana una Conferència Epis
copal Catalana». La Vanguardia: «El obispo de Solsona pide una 
Conferencia Episcopal Catalana independiente de Madrid». El Pe
riódico: «El obispo de Solsona pide autodeterminación. Antoni Deig 
reclama la segregación de la 19lesia Catalana». El País: «El obispo de 
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Solsona pide la autodeterminación para la Iglesia Catalana». ABC: 
«El obispo de Solsona pide la independencia de la Iglesia Catalana». 
El Independiente: «La secesión de la Iglésia Catalana. Los obispos 
de esta comunidad pediran independizarse de la Conferencia Epis
copal Española». 

El bisbe Deig es va veure obligat a fer sobretot dues precisions: 
que ell no havia fet cap petició formal, ja que sabia molt bé que 
aquesta havia de seguir uns tràmits legals, i que una conferència 
episcopal no es feia per autodeterminació, sinó per l'autoritat del Pa
pa. 

Les reaccions a Catalunya 

Com van reaccionar els bisbes catalans? El primer a fer-ho va ser 
el bisbe de Girona. El bisbe Camprodon va expressar, en principi, la 
seva conformitat: «Si els bisbes catalans vam afirmar que Catalunya 
és una nació ( ... ) la idea de crear una Conferència Episcopal Catala
na és el camí més lògic». Si bé, a causa de les dificultats existents, 
s'inclinava de moment per la constitució d'una regió eclesiàstica. El 
va seguir el bisbe de Lleida, que va dir que no entenia com es podia 
crear una Conferència Episcopal Catalana que, de fet, ja funcionava. 
Més tard, l'arquebisbe Torrella, amb motiu del lliurament que se li 
va fer del premi «El Balcó», va dir: «Donades l'estructura organitza
tiva, la llibertat de funcionament i la capacitat de crear mitjans de 
servei pastoral adients, no hem sentit la necessitat d'una Conferèn
cia catalana independen!> •. I ho va repetir a Madrid, amb motiu de 
la reunió de la comissió permanent de la Conferencia del Episcopa
do Español (CEE). Durant la visita «ad limina» ell mateix diria que 
els bisbes de Catalunya ja funcionaven com a conferència episcopal 
i que <<la idea d'una Conferència Episcopal Catalana certament no 
la va inspirar l'Esperit San!> •. Per la seva part, l'arquebisbe de Barce
lona, Ricard M. Carles, va dir també que no calia una Conferència 
Episcopal Catalana «de dret>., perquè la Conferència Tarraconense 
<<ja tenia prou autonomia i funcionava com una conferència episco
pa!> •. Va ser per ell, en unes declaracions fetes a Madrid, que ens 
vam poder assabentar que aquesta opinió era compartida pels bisbes 
d'Urgell i de Vic. En la reunió de la comissió permanent de l'episco
pat espanyol, aquests quatre representants catalans es van preocupar 
de tranqui!·litzar l'opinió madrilenya dient que no havien plantejat 
«en cap cas» una divisió o separació de la Conferència Episcopal 
Espanyola i deixant clar el veritable sentit de la seva preocupació 
pastoral: «L'únic que els mou és una profunda i responsable actitud 
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de recerca de camins que millorin el servei pastoral de l'Església, en 
nom d'aquest impuls evangelitzador que requereix el temps pre
sent», i es lamentaven que «en alguns casos, les notícies no hagin 
respost a la realitat i que els comentaris i judicis desorbitats hagin 
provocat perplexitat i reaccions infundades en molts ciutadans» . 
. En una entrevista a «Regió 7», del 16 de novembre, el bisbe Deig 

reconeixia que, llevat del bisbe de Girona, l'havien deixat sol. Un 
comentarista escrivia amb humor que, com en altre temps sant Pau, 
hauria pogut dir: «Ningú no m'ha fet costat; tothom m'ha abando
nat. Que Déu els ho perdoni. Només el germà Camprodon s'ha que
dat amb mi» (vg. 2Tm 4,16.11). 

El Secretariat de <<Justícia í Pam> de Catalunya va elaborar un co
municat en què s'afirmava: «Celebrem la proposta del bisbe de Sol
sona, perquè és important que l'Església reconegui així la nacionali
tat catalana, i pensem que la realització de la proposta seria positiva 
per a la tasca pastoral cristiana, com ha declarat el bisbe de Girona. 
I afegia: «Esperem que aquestes propostes seran considerades serio
sament i s'obriran camí». També s'hi mostrava favorable «Catalu
nya Cristiana». 

Finalment, en el comunicat de la reunió celebrada el febrer passat 
a Montserrat, la CET liquidava la qüestió proclamant la inviabilitat 
d'una Conferència Episcopal independent. 

Per què no és viable?, es preguntava Salvador Cardús a «Catalu
nya Cristiana». «La resposta al per què és fonamental. Per exemple, 
ja seria curiós que les raons de la inviabilitat no fossin d'ordre pasto
ral, sinó polítiques. Això voldria dir que les necessitats de l'Església 
catalana se sotmeten a consideracions d'oportunitat política, i no cal 
dir-ho, de política espanyola. I si no és així, ¿quina raó d'ordre pas
toral o evangèlica es podria ad4uir? ¿I per què hauria de quedar en 
el silenci, i no ser explicitada? ¿Es que hem d'entendre el "no es con
sidera viable", a falta d'altres explicacions, simplement com un "no 
la volem"?». 

Més enllà del Principat 

El nunci, monsenyor Tagliaferri, reconeixia que «pot existir més 
autonomia regional, encara que sempre vinculada a la Conferència 
Episcopal centra!>,. I, desconeixedor del context i del caràcter de les 
declaracions del bisbe Deig, li advertia que utilitzés els conductes 
reglamentaris per expressar les seves reivindicacions: «Aquestes són 
coses que es discuteixen a la Conferència Episcopal i després es pre
senten a la Santa Sem>. El president de la Conferència Episcopal Es-
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panyola, monsenyor Suquía, insistit sobre la possibilitat de més in
dependència per als bisbes catalans, es va limitar a dir: «Tot és pos
sible», Per la ~eva part, el secretari de la Conferència Episcopal, Gar
cia Gasco, va qualificar les paraules del bisbe Deig d'«opinions i 
projectes que no tenen cap mena de transcendència», Alguns van vo
ler veure una al,lusió al problema en la recomanació feta pel Papa, 
en el discurs de la visita «ad !imina», de mantenir la unitat de 
l'Església espanyola: «Els principis cristians, va dir el Papa, han d'in
fondre esperança i nou dinamisme entre els espanyols, superant di
visions i antagonismes, i impulsant el progrés legítim i la solidari
ta!», 

D'altres reaccions interessants: l'arquebisbe de València, Miquel 
Roca, va dir que no era el moment adequat de fer aquests planteja
ments i que la proposta d'una Conferència Episcopal Catalana que 
inclogués València era inviable, El bisbe de Perpinyà, Jean Chabert, 
va declarar que estava totalment d'acord «a mantenir converses re
gulars amb els bisbes de la Catalunya del sud, encara que no podem 
anomenar això una conferència episcopab>, També va parlar de les 
dificultats canòniques i polítiques de tirar endavant la proposta, I va 
proposar una solució intermèdia: «Es pot decidir que els bisbes de 
Catalunya formin part a la vegada de la Conferència Episcopal Es
panyola i Catalana i nosaltres de la Francesa i Catalana», El bisbe 
Joan Carrera deia que la proposta d'una Conferència Episcopal Ca
talana «fiO ha d'escandalitzar. Hi ha una cosa que és irrenunciable: 
Catalunya ha d'organitzar la seva pastoral amb la seva individualitat 
diferenciada», El bisbe Casaldàliga, des del Brasil, va manifestar que 
ell també compartia els plantejaments del bisbe Deig, que «formen 
part, com la teologia de l'alliberament, de la incorporació de l'Evan
geli i de la ubicació de l'Església a la realitat de cada lloc», I va afe
gir: «L'Església, a Catalunya, és normal que sigui catalana, encara 
que això no vol dir que no vulgui tenir relació amb l'estat», 

Fins el diari de Roma «La Republica» se'n feia ressò en un llarg 
article: «Ara fins l'Església Catalana demana més autonomia episco
pal pròpia», 

Els polítics 

I els nostres polítics? Jordi Pujol va dir que !i semblava lògic que 
els bisbes es pronunciessin sobre aquest tema, «perquè la seva missió 
és fer pedagogia i explicar a la gent com convé seD>, r, tot manifes
tant la seva simpatia per la proposta del bisbe Deig, va recordar que 
era la mateixa Església qui havia de decidir aquesta qüestió, Obiols, 
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tirant l'aigua al seu molí, es va mostrar partidari de la creació d'una 
Conferència Episcopal Catalana, argüint que li semblava «una bona 
iniciativa que tots els àmbits s'adeqüin progressivament cap al que 
són els criteris del federalisme». Àngel Colom es va felicitar perquè 
el bisbe Deig «deia en públic allò que molts altres prelats deien en 
priva!». I va dir que <<ja era hora que els bisbes catalans actuessin 
com a tals». En canvi, Aleix Vidal-Quadras va manifestar que aques
ta proposta «distorsionava un instrument eclesiàstic i una organitza
ció de l'Església al servei d'una política concreta: el nacionalisme». 
I va afegir: «He repassat els quatre evangelis i no he trobat cap versi
cle que parli d'una Conferència Episcopal Catalana i que recomani 
desmarcar-se de Madrid com a objectiu espiritual>>. El bisbe Anton 
comentaria jocosament que tampoc no n'hi havia trobat cap que 
parlés de la Conferència Episcopal Espanyola. És curiosa la compla
guda insistència, per part dels refractaris, a comparar la proposta 
d'una Conferència Episcopal Catalana, com a exemple d'un somni o 
utopia irrealitzable, amb la petició del Comité Olímpic Català. 

Balanç? 

Quan un ressegueix els documents periodístics, s'adona que la 
reacció de fora de Catalunya davant la proposta d'una Conferència 
Episcopal Catalana no va ser tan ferotge com la que hi va haver des
prés amb motiu de l'editorial del Full diocesà. Els insults i les reac
cions viscerals, dels quals es lamentava el bisbe Anton a «Presèn
cia», van ser més aviat objecte d'anònims i trucades. Fa l'efecte com 
si, davant d'un assumpte directament eclesiàstic, els mitjans de co
municació haguessin quedat fins a cert punt descol·locats. General
ment es limitaven a explotar, encara que fos distorsionant-les, aque
lles reaccions i declaracions eclesiàstiques que els eren favorables. 
Així, en la premsa madrilenya abunden titulars com aquests: «Arre
cian las críticas contra el obispo de Solsona». «Monseñor Carles con
sidera innecesaria una Conferencia Episcopal Catalana», «El Papa 
no aprueba una Conferència Episcopal Catalana»... . 

Encara que de moment no es realitzi la proposta del bisbe Deig, 
els fets de Prada un dia del xafogós agost del 92 no hauran estat in
nocus. Alguna cosa ha passat a l'Església catalana. S'ha produït un 
desglaç de l'opinió pública i han ressorgit inquietuds. L'últim expo
nent n'és la idea d'un Concili provincial. No sé, doncs, si seria pe
danteria excessiva parlar d'abans i després de Prada. 
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ALGUNES REFLEXIONS , 
SOBRE EL FULL DIOCESA 
CLIMENT FORNER 

M'han demanat que digués alguna cosa sobre el «Full diocesà Vic
Solsona-Tarragona», ara que s'ha fet tan famós arran d'alguns dels 
seus editorials. Voleu dir que val la pena? De material periodístic, 
tan en contra com a favor, sí que n'ha generat força, l'alçada d'un 
campanar. Donaria per fer una tesi doctoral de sociologia religiosa. 
Tot plegat, vist a uns quants mesos de distància i encara que l'as
sumpte cuegi, em sembla una tempesta en un got d'aigua. Sense mas
sa convicció, doncs, em disposo a complir l'encàrrec. Abans d'entrar 
en matèria, però, deixeu-me fer algunes puntualitzacions. 

Primera: Escric ben bé a títol personal, sota la meva única i exclu
siva responsabilitat, no com a director solsoní del Full ni en noni 
dels altres dos companys codirectors. 

Segona: Dels davantalets de la nostra criatura ens en fem corres
ponsables «in solidum» (solidàriament) tots tres, els hagi escrit qual
sevol de nosaltres o l'haguem confiat a algú més. Per això signem <<la 
Redacció». En aquest sentit, em sap greu, sigui dit de pas, que el 
meu nom hagi saltat a la premsa com si jo fos l'únic responsable de 
certs editorials, prescindint ara de si els he escrit jo o no. Fent-hi 
broma, em comentava un amic: «Noi, tota la vida d'escriure versos 
i gairebé no et coneix ningú, fas un articlet de no-res i fins l'Antonio 
Gala en parla». 

Tercera: Els nostres tres bisbes hi són implicats? Sí i no. Indirecta
ment sí, ja que el nostre càrrec depèn d'ells. Directament no, ja que 
ens donen tota la confiança, cosa que és d'agrair, si bé, suscitada la 
polèmica de la qual parlarem, algun d'ells, no tots, ha semblat que 
se'n desmarcava o que ens rectificava. És clar, la suposada implica
ció dels jerarques en els escrits de referència és el que ha contribuït 
més a desorbitar les coses fent veure fantasmes arreu, sobretot des 
de Madrid. Altrament els nostres editorials haurien passat desaper
cebuts, simples esbravades de capellanets rurals. Fins a quin punt és 
bona aquesta diguem-ne ambigüitat jeràrquica? Jo diria que el Full 
no és o no ha de ser tan «oficia!» com el butlletí del bisbat, per exem-
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ple, sinó un instrument molt més pastoral, més obert, més lliure. 
«Ergo ... ». 

Quarta: Vic i Solsona el titulem «Full Diocesà", Tarragona, en 
canvi, «Full Parroquial». D'on, encara que sigui la mateixa publica
ció (sis pàgines comunes i dues de pròpies), la duplicitat de nom apa
reguda en públic. 

Els editorials polèmics 

Els nostres editorials solen versar sobre aquells punts o aspectes 
de la vida dels nostres fidels que considerem, sempre de comú acord, 
més importants i necessaris a cada moment. Per suposat, a la llum 
de l'Evangeli, del magisteri eclesiàstic i dels signes dels temps, mai 
per altres motius. Hi ha qui voldria que l'Església es quedés tancada 
a la sagristia o que es limités a parlar de coses espirituals, i encara 
angèlicament enteses. ¿Seria aquesta l'Església de Jesús? ¿Com po
dria ser instrument d'alliberament i de salvació si no s'encarnava 
també ella, com Jesús, amb totes les conseqüències? 

D'acord amb aquests principis (que d'ençà del concili Vaticà II 
almenys, haurien de ser admesos per tothom), no defugim cap qües
tió per espinosa que sigui. I mirem de tractar-la, naturalment, amb 
tot el seny de què som capaços. Però també amb tota la valentia. 
Hem parlat de tot: de l'ensenyament, de l'avortament, de la moral 
pública, dels pagesos, dels immigrants, de la justícia social, de l'alli
berament dels pobles, etc. Però resulta que només hem «escanda
litzat» els escribes i fariseus de torn quan ens hem referit al tema 
patriòtic o català, l'únic, es veu, intocable. Com a mínim, hi hem 
incidit cada any amb motiu de la diada. 

És ben curiós: repassant els nostres «panfletos episcopales», per 
dir-ho amb el mateix argot madrileny, resulta que des de l'any 1976, 
any en què la celebració de la diada fou de bell nou permesa, venim 
dient i redient sempre el mateix per activa i per passiva. Vegeu-ne 
alguns títols: «Som catalans i ho celebrem» (1980), «Siguem qui 
som» (1981), «Lliures i solidaris» (1983), «Festa reivindicativa, en
cara» (1985), «Somni irrenunciable» (1986), «Amb els pobles no s'hi 
juga» (1988), <<Voluntat de sem (1990), «D'on venim, cap a on 
anem» (1991). Són prou explícits, oi? La creixent expectació que han 
anat despertant, jo la interpreto o me l'explico d'aquesta manera. A 
mesura que el desencís polític s'ha anat apoderant del nostre poble 
(almenys de la part més sensible del nostre poble) amb l'aplicació 
d'això que en diuen <dos estatutos de autonomia», i a mesura també 
que ha anat augmentant la mala consciència dels responsables de 
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l'Estat que ja haurien volgut donar «por definitivamente zanjada la 
cuestión catalana», els nostres humils editorials, d'any en any, han 
suscitat més interès tant aquí com allà. ¿Com s'explicaria, si no, que 
els d'uns quants anys enrera, tant o més «forts» que els darrers, no 
aixequessin cap llebre i aquests, en canvi, hagin fet trontollar l'uni
vers? ¿No serà que, fent-se cada dia més evident el «fracàs» de la 
situació actual, hom té por i fomenta els fantasmes de la por perquè 
Déu-nos-en-guard no es toqués pas res de l'<<statu quo» derivat de la 
«Sagrada Constitucióll», que massa que ens fou concedit i no sé de 
què ens queixem? Jo, pobre de mi, faig aquesta lectura dels fets i de 
les seves reaccions. Tant de bo m'equivoqués! I ara passem a comen
tar una mica els dos editorials darrers, els més cridaners. 

«Voluntat de sen> (1990) 

Denunciava allò que, al meu parer i al de molts d'altres, sembla 
evident: la manca de voluntat de ser «entre les moltes mancances 
que tenim els catalans com a poble». I afirmava que «sense voluntat 
de ser, no serem mai res. Uns adolescents perpetus ... No podem viu
re en crisi permanent. Estem malalts, i no volem o no sabem guarir
nos». Llavors, com sempre, s'invocava la llum i la força de la fe cris
tiana, la qual pot ajudar-nos i ha d'ajudar-nos a ser plenament 
nosaltres, no sols com a individus sinó també com a poble. Lliures i 
solidaris. La mateixa Església com a institució era invitada a exami
nar-se sobre les seves estructures i els seus serveis, «a fi d'esdevenir 
cada dia més catalana, més catòlica». l, doncs, més universal, ja que 
l'universal es funda en el particular, en el concret. I abans, hi havia 
una frase que és la que va tenir més bona o mala fortuna, segons com 
es miri: «l els germans immigrats, això, si són cristians, ho han de 
comprendre i s'han de convertir, en agraïment, si més no, al gest 
d'haver-los acollit a casa». Mare de Déu, la que es va armar! La pa
raula «conversió» va caure com una pedregada seca que tirés per 
terra totes les «ferias de abril» hagudes i per haver. Què voleu que 
us digui! S'hi va recórrer pensant que era sociològicament més pro
funda i cristianament més significativa que la tradicional «integra
ció», que s'ha demostrat tan poc eficaç. Perquè cal reconèixer que el 
dels immigrats castellans continua essent un dels problemes més 
greus que encara avui té plantejats Catalunya, com si aquesta hagués 
estat incapaç de digerir-los. Bé hi ha prou partits polítics que sembla 
que es complaguin a posar-ho en evidència quan s'acosten eleccions. 
Ara, que nosaltres, els catalans, som els primers culpables d'aquesta 
indigestió, ja que, portats del nostre interès, mercantil molt més que 
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humanitari, a mesura que n'arribaven riuades, els anàvem confinant 
a barris perifèrics de les grans ciutats, esquivant-los com gossos. 

Jo no sóc pas expert en pastoral de migració; només puc parlar de 
la meva petita experiència personal i pastoral: tinc força familiars i 
amics emigrants; he predicat i administrat sagraments en castellà 
sempre que ha calgut; he sostingut el culte en castellà durant molts 
anys en una capella de barri. .. O sigui, que ningú no em pot acusar 
d'anti. Més aviat tinc els meus dubtes de si amb la bona intenció 
d'ajudar els meus germans (perquè me'ls estimo com a germans), 
més aviat els he fet mal facilitant-los poc la integració o conversió. 
Fóra aquest, segurament, un dels pecats que en general hem comès 
contra ells: el de facilitar-los massa l'estada, pel que fa a la llengua 
sobretot. La majoria d'ells no han sentit mai la necessitat d'apren
dre-la perquè els ho hem servit tot en la seva llengua o, si més no, 
en les dues llengües. Uns mals mestres que, en comptes d'estimular 
els alumnes, els ho donem tot fet. O, clar i català, uns empedreïts 
botiguers que només pensen en el calaix. 

Caldria distingir evidentment entre immigrats i immigrats. Hi ha, 
en primer lloc, la gran massa de famílies obreres, pobres, que, d'ar
reu d'Espanya, sobretot del sud, es van veure obligades a venir a Ca
talunya per a guanyar-se el pa. I com han patit! I com les hem explo
tades! De mica en mica, però, s'han anat espavilant fins a posar-se 
al nivell dels altres ciutadans i sentir-se orgullosos de ser catalans: 
«Es que yo, padre, soy cataliim" em deia un dia un. Mossèn Josep 
Armengou havia profetitzat que aquests immigrats de bona volun
tat, amb el temps, de generació en generació, ajudarien a renovar la 
raça, i així ha estat. Aquesta, sense la seva saba, potser hauria tendit 
a desaparèixer sota uns índexs de natalitat baixíssims. Gràcies els en 
siguin donades! Però hi ha, també, uns altres immigrants, aquells 
que han vingut perquè han volgut, i amb aires de prepotència i de 
domini, com si exercissin el dret de conquesta: funcionaris, militars, 
guàrdies civils, policies, professionals, mestres ... Són aquells que no 
entenen ni volen entendre el català, que se senten superiors, que t'o
bliguen a parlar en castellà, que et fan sentir foraster a casa teva. En 
lloc de servir, com haurien de fer, han vingut a ser servits. No s'hi 
val! Massa tard que arriben aquestes lleis del Parlament de Catalun
ya que es proposen de catalanitzar-los una mica, si més no a l'hora 
d'atendre el públic. La convivència ciutadana per damunt de tot, 
certament, però a quin preu? El de l'asserviment i la vergonya? 

L'Església també hi té la seva part de culpa. A hores d'ara, per 
exemple, encara hi ha parròquies barcelonines que continuen amb 
una rutina de misses en castellà que fa feredat; congregacions religio
ses que resaven o ensenyaven fins fa poc en castellà, de tan poc en-
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carnades que estaven; publicacions religioses que ja fóra hora que 
s'acabessin de catalanitzar del tot... ¿Voleu dir que una persona amb 
una mica de bona voluntat, al cap de dos, cinc, deu anys de viure 
aquí, no pot entendre ja la nostra llengua i parlar-la i tot, si vol? 
Quin pecat el d'aquella monja jove dedicada a l'ensenyament que, 
després de divuit anys, no havia fet cap esforç per aprendre el català 
i obligava amb arrogància els seus alumnes a parlar-li en l'altra llen
gua! Hem d'acollir, respectar, tolerar.., però no podem deixar-nos 
trepitjar. Acabo: Els immigrats tenen tot el dret a aprendre i tot el 
deure d'aprendre el català, si més no com a llengua de convivència 
i de cultura. Jo, de grat o per força, bé vaig haver d'aprendre el caste
llà. I per a més vergonya, molts catalans ja grans es moriran sense 
saber escriure correctament la seva pròpia llengua materna! L'edito
rial deia que els immigrants s'havien de convertir, «en agraïment, si 
més no, al gest d'haver-los acollit a casa». Perquè suposo que «som 
a casa nostra», no? És aquí on rau segurament el nus de la qüestió, 
en l'ambigüitat de la paraula «Dostra»: Catalunya? Espanya? 

«D'on venim, cap a on anem)) (1991) 

Aquest és el segon patracol a comentar. Que en va fer vessar de 
tinta! Voleu dir que n'hi havia per a tant? Al capdavall no fa res més 
que defensar el dret dels pobles, també del català, a l'autodetermina
ció. ¿Qui el nega o posa en dubte avui aquest dret? Som molts, cada 
dia més gosaria afirmar, els qui no ens donem per satisfets ni amb 
la Constitució del 78 ni amb l'Estatut del 79, per més pactes autonò· 
mies que posteriorment s'hagin signat no sé si per bé o per maL Vol
dríem una nova oportunitat. Aquella decisió (l'única possible en 
aquell moment històric?) es va haver de prendre com es va haver de 
prendre. Catalunya no ha dit, ni molt menys, la seva darrera parau
la. No es tracta pas de convocar ara mateix un referèndum, simple
ment de deixar la porta oberta. No sembla que la nostra realitat polí
tica actual sigui la cota màxima de llibertat i sobirania a la qual 
tenim dret a aspirar. Sabem d'on venim, sabem on som, ¿però sabem 
cap a on anem, si és que volem arribar a algun lloc? No s'hi val a 
conformar·se amb el principi del mal menor recordat per Erich 
Fromm: fóra com suïcidar-se. La política, diuen, és pragmàtica, rea· 
lista ... Però jo em pregunto: ¿Hem de renunciar al somni d'una pà· 
tria lliure i sobirana, digna de la seva història? Ni com a català ni 
com a cristià jo, almenys, mai no hi renunciaré. M'estimo més viure 
de la utopia que conformar-me com un gos amb rosegons de pa. I 
com jo, molts d'altres ciutadans d'aquest país, creients i no creients, 
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que desitjarien veure una Església molt més compromesa en el seu 
destí com a poble. Per això aquell escrit deia, abans d'acabar, que 
s'havien d'aprofitar totes les ocasions per a reflexionar sobre el nos
tre present i el nostre futur com a poble i per a prendre les decisions 
que calgui. «La consciència històrica, concloïa, és un caliu que no 
podem deixar apagar mai». I com a cristians, encara, «si en som i 
ens en sentim», què hi aportem? Tant de bo hi aportéssim almenys 
el llevat que hi vam aportar segles enrera! 

Continuem. Aquest text va ser escrit a mitjan agost, concretament 
el dia 15, festa de la Mare de Déu, a la tarda, quan encara no s'havia 
produït el daltabaix de les repúbliques bàltiques ni el nostre bisbe 
Deig no s'havia pronunciat a Prada de Conflent sobre una possible 
i desitjable Conferència Episcopal Catalana. Vegeu com són les co
ses! La publicació del nostre editorial sobre l'onze de setembre, en 
coincidir amb aquelles altres dues circumstàncies, va fer que s'inter
pretés com una gran confabulació catalanista de la nostra Església. 
O sigui, que va afegir més llenya al foc. N'hi havia per llogar-hi cadi
res. Diaris, revistes, agències de notícies, emissores de ràdio i de te
levisió, telèfon, cartes, trucades anònimes ... Ni la fi del món. Hi va 
haver algun diari de Madrid, com l'ABC, que es va ben retratar. 
Sembla mentida! Els nostres tres bisbes, respectables com són, van 
ser denigrats públicament de manera yergonyosa ... I per culpa nos
tra, dels redactors de «Full Diocesà»! Es clar que també hi va haver 
una reacció molt favorable i positiva de part de gent de missa i no 
de missa, tant pública com privada, que ens va compensar de sobres. 
Venia a dir, si més no, que la nostra Església és encara, malgrat tot, 
un bastió d'esperança. 

Jo no sóc qui per a donar lliçons a ningú i menys als nostres bis
bes, però amb tota la llibertat d'esperit de què sóc capaç, pregunto: 
¿Voleu dir que tots plegats, des de les mitres a l'últim fidel cristià, 
no ens hauríem de comprometre força més a favor del nostre poble, 
el català, en aquest tombant de la història? ¿No podríem ser acusats 
el dia de demà de pecat d'omissió? Sempre per causa de l'Evangeli, 
naturalment! Ara, amb totes les conseqüències. Som servidors de 
Déu certament, peró també del poble; millor dit, de Déu a través del 
poble. Ens hi hem d'encarnar a totes, altrament el nostre missatge 
no serà creible. Sembla que tinguem por de mullar-nos el cul: Què 
diran a Madrid, què diran al Vaticà ... I el nostre poble, què hi diu? 
I els capellans, què hi diuen? (<Vox populi, vox Dei»? 

Seria molt interessant de fer una enquesta seriosa sobre el particu
lar. Per exemple, sobre la tan famosa i de moment <(Oon nata» Con
ferència Episcopal Catalana. La jerarquia ha dit: No és viable. Però 
per què no ho és, la gent es pregunta? Haurem d'esperar nou-cents 
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anys més? De moment, potser no caldria publicar cap més document 
històric; només que de les «Arrels cristianes de Catalunya» (! 985), 
n'anéssim traient algunes conseqüències lògiques i pastorals com, 
pobre d'ell, es va atrevir a fer el nostre bisbe Antoni. I tot, no faltaria 
més, en la línia de l'ortodòxia més pura: Evangeli, Vaticà li, Joan 
Pau 11, Torras i Bages ... Ah, i els signes dels temps, tan importants! 
No me'n vull riure, no, de cap de les maneres, però sóc temptat de 
mal pensar que és més fàcil celebrar aniversaris del passat (900 anys 
de la Tarraconense, 400 de Montserrat, 400 de Solsona (! 993), que 
no pas comprometre'ns en el present preparant el futur. Ai, la nostàl
gia! Ai, la por! 

Prou, prou, que dic despropòsits. Perdoneu-me. Els rectors de pa
gès de vegades parlem sols. M'he desfogat de manera ben impúdica. 
Carnavalesca? Ha començat la Quaresma. Callo. 

Viver i Serrateix (Berguedà). 4 març 1992. 
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D'UNA ENTREVISTA AL BISBE JOAN CARRERA 

Al Principat, el debat eclesiàstic ha girat sobre la possibilitat de 
crear una Conferència Episcopal pròpia, independent de l'espanyola. 
La proposta, que no constava dins l'ordre del dia, jòu presentada pel 
bisbe de Solsona, Antoni Deig, a la 112a. Trobada de la Conferència 
Episcopal Tarraconense reunida a Montserrat els dies 3 i 4 de febrer. 
La Tarraconense aplega tots els bisbes del Principat per examinar 
qüestions pastorals, però no arriba a ser en cap cas una Conferència 
Episcopal independent. En la nota final de la trobada, els bisbes de
claraven «inviable» la proposta del bisbe Deig. 

-Crida l'atenció que el plat fort de la trobada de la Conferència 
Episcopal Tarraconense hagi estat un tema que no figurava en l'ordre 
del dia. 

-Bé, plat fort en el sentit que és més notícia. Hi havia unes expec
tatives i calia donar-hi resposta. Hi havia la iniciativa del bisbe Deig 
sobre una Conferència Episcopal Catalana independent de l'espa
nyola. Cal recordar que el bisbe Deig, el primer cop que va parlar 
d'aquest tema, ho va fer introduint-lo amb aquestes paraules: «Diré 
una cosa potser utòpica; hauríem de tenir una Conferència Episco
pal independent de l'espanyola». A propòsit d'això s'havia despertat 
també una altra expectativa: la possibilitat de reprendre els sínodes 
o concilis provincials. Antigament a Catalunya totes les diòcesis ce
lebraven un concili provincial conjunt en què tractaven tots els te
mes que interessaven l'Església. El Decret de Nova Planta va supri
mir aquests concilis i no se n'han fets més (se n'havien fets 140). Hi 
havia aquestes dues iniciatives. La nota que hem publicat ho diu cla
rament: no es considera viable la formació d'una Conferència Cata
lana independent i, en canvi, s'obre una perspectiva cap a la consoli
dació de la Conferència Episcopal Tarraconense, que actua i treballa 
gairebé com una Conferència Episcopal, i cap a la restitució dels 
concilis provincials prohibits pel Decret de Nova Planta. 

-La Conferència episcopal pròpia és inviable legalment o política
ment? . 

- Mira, ara es considera inviable. Això és un judici de conjunt, 
perquè la cosa jurídica i la cosa pràctica van molt lligades. El que és 
habitual en l'Església és que cada estat tingui una Conferència epis
copal. Hi ha algun cas excepcional, com Escòcia. No és que política
ment sigui una cosa impossible, però quan diem que és inviable ens 
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orientem cap a un treball més concret, més d'aquest moment. El fu
tur, Déu dirà. 

-La decisió de declarar com a inviable la Conferència Episcopal... 
-No és una decisió, és una comprovació ... 
- ... ha estat unànime? 
-Sí, sí... 
-Però això sembla estrany quan hi havia un bisbe que feia la pro-

posta. 
-No, Deig va demanar que parléssim de la possibilitat que en un 

futur hi pugui haver una Conferència Episcopal pròpia, però les co
ses es consideren sobre el terreny. El que hem fet no és un judici, 
sinó una comprovació. Un dir «anem a la nostra feina». 

-Aquest tema s 'ha posat damunt la taula precisament quan feia poc 
que des dels Fulls Dominicals s 'havien expressat opinions molt avan
çades en qüestió nacional, com ara la defensa del dret d'autodetermi
nació. És que les bases s'avancen a la jerarquia? 

-Aquests Fulls Dominicals no han dit res que no hagi dit la jerar
quia. El text «Arrels Cristianes de Catalunya», signat per tots els bis
bes del Principat, deixa molts clars els conceptes de nació, estat i 
estat plurinacional. Les coses que diuen els Fulls ja estan dites. 

-Per tant no hi ha disjUnció entre base i jerarquia? 
-En aquest aspecte, no. 
-En altres sí? 
-En tots els organismes sempre hi ha els sectors que obren camins, 

i després s'ha de veure si els camins que obren encaixen amb tot el 
conjunt de l'Església ... Però l'aspecte de la identitat catalana, la jerar
quia de la nostra Església el té molt sòlid des de molt antic. 

-En canvi la Tarraconense ha dit que una Conferència Episcopal 
pròpia podia dividir l'Església catalana. 

-Suposo que el que va dir el bisbe Torrella és que volien evitar di
visions. 

-Divisions dins l'Església catalana o divisió respecte a l'espanyo
la? 

-Suposo que el que volia dir és que els bisbes no volen entrar en 
un clima polèmic, sinó en un clima de treball. 

-De totes maneres, l'Església últimament parla molt de política. 
¿Per què? 

-Bé, molta més tensió hi havia en el règim anterior. El cristianis
me no és una religió que faci abstracció de la realitat dels humans. 
El cristianisme és una visió de l'home i de la vida, i per tant l'aplica
ció dels seus principis repercuteix en la societat. De vegades és més 
a viat la política que es fica amb nosaltres. 
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CONTRAPUNTS A UN COMUNICAT 
JOAN BATLLES 

Del comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) 
del dia 4 de febrer passat (Butlletí oficial de l'arquebisbat de Barce
lona, febrer 1992, pàg. 64), en selecciono tres afirmacions que m'han 
cridat especialment l'atenció: 

els bisbats catalans tenen unes peculiaritats que demanen una 
resposta pastoral conjunta; 

- per dirigir i orientar la resposta conjunta tenim la CET; 
- una Conferència Episcopal Catalana (CEC) independent de la 

Conferència Episcopal Espanyola (CEE) no es veu viable. 

Peculiaritats dels bisbats catalans i resposta pastoral 

La primera afirmació està en continuïtat amb el document «Arrels 
cristianes de Catalunya», que els bisbes catalans publicaren l'any 
1985. Hi deien: «Com a bisbes de l'Església a Catalunya, encarnada 
en aquest poble, donem fe de la realitat nacional de Catalunya, afai
çonada al llarg de mil anys d'història i també reclamem per a ella 
l'aplicació de la doctrina del magisteri eclesial». 

En el comunicat d'ara, diuen: «La personalitat cultural i històrica 
i la problemàtica peculiar de les nostres diòcesis justifiquen i dema
nen potenciar una resposta pastoral comuna, fins i tot en les altes 
decisions que afecten el conjun!». 

Com a cristians catalans ens ha de donar goig la reafirmació dels 
nostres bisbes, que demostra una voluntat col·legial d'anar ordint un 
teixit pastoral que cobreixi el conjunt dels nostres bisbats. Tots hem 
de contribuir a fer realitat les belles paraules dels bisbes. Es tracta 
de ser fidels a l'encarnació de l'Església en el nostre poble, sense la 
qual no pot haver-hi una evangelització veritable. 

La Conferència Episcopal Tarraconense 

Si es té un coneixement elemental de (<la problemàtica peculiar de 
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les nostres diòcesis» i de la seva «personalitat cultural i històrica» 
s'ha de concloure que les respostes pastorals que reclamen han de 
tenir un volum i una qualitat notables. 

Per presidir i dirigir aquestes respostes i prendre les «altes deci
sions que afecten el seu conjunt», el comunicat dels bisbes dóna a 
entendre que és suficient la Conferència episcopal tarraconense. I és 
aquí que vénen interrogants i diferències d'opinió. 

Els qui coneixem el treball meritori de la CET n'hem de lloar les 
realitzacions. Personalment, sóc testimoni d'algunes de molt valor. 
Però, amb la mateixa franquesa, bé podem dir, també, que coneixem 
moltes de les seves limitacions i dificultats, i que aquestes, ara per 
ara, són greus obstacle per a dur a terme l'alta funció que li corres
pondria. 

En poso només dos exemples significatius. 
Les comissions o secretariats creats o encoratjats per la Tarraco

nense tenen per regla general uns mitjans migradíssims tant pel que 
fa a persones dedicades com a dotació econòmica, mentre que els 
equivalents de la CEE solen gaudir de persones amb plena dedicació 
i de pressupostos ben estimables (gràcies també -tot s'ha de dir- a 
la contribució, en diners i en personal, dels bisbats catalans). 

Els delegats diocesans i els vicaris episcopals, sol·licitats a col·la
borar amb els seus col·legues espanyols i amb els catalans, han d'acu
dir a dos àmbits que s'assemblen com un ou amb una castanya. La 
dispersió i les diferències que això comporta distreuen i divideixen 
interiorment les persones i, a vegades, projecten en direccions diver
gents. Aquesta mena d'esquizofrènia l'he patida durant molts anys i 
em consta que fa sofrir, també, molts bisbes catalans. 

Amb això no vull pas rebutjar tota mena de col·laboracions i de 
contactes més enllà de Catalunya. De cap manera. Cal, però, definir 
bé les competències, situar-les en els seus àmbits i dotar aquests dels 
mitjans adequats. 

Així a Madrid s'hi podrà anar per problemes generals, però no s'hi 
poden tractar els que afecten particularment Catalunya. 

Perquè el fet és que, mentre es mantingui la situació actual, en surt 
perjudicada l'Església catalana. Estic segur que és molt generalitzada 
l'opinió que la CET, amb les delegacions i els secretariats que en de
penen, no és avui l'organisme jeràrquic col·legial capaç d'establir i 
dirigir les respostes comunes i peculiars que els nostres bisbes recla
men per als bisbats catalans. La precarietat de mitjans de què dispo
sa la CET i la dispersió d'energies que comporta la pertinença dels 
bisbes catalans a la CEE en són probablement les causes principals. 
És una opinió que ha nascut i ha pres cos entre persones que conei
xen molt de prop la pastoral a Catalunya. 
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Aquest és el cas del bisbe Antoni Deig, que ha estat un testimoni 
privilegiat tant de la feina de la CET com de les seves limitacions; 
des de fa dos anys com a bisbe de Solsona i, molt abans a Tarrago
na, al costat de l'arquebisbe Josep Pont i Gol, meritíssim capda
vanter i promotor incansable de la Conferència tarraconense i de 
les seves realitzacions (sense oblidar els anys de bisbe de Menorca, 
1977-1990). Per això seria lamentable que el seu parer en aquest 
punt no es prengués amb molta consideració i encara ho seria més 
que, per prejudicis o per no se sap quins motius, se'l volgués des
qualificar, com ja han intentat alguns desconsideradament. El seu 
pensament sobre una Conferència catalana «de nom i de fets» 
arrenca de la necessitat de respondre de manera encarnada al fet 
nacional català i de la comprovació que l'actual Tarraconense no 
està prou ben equipada per fer-ho. Així s'expressava en la ponència 
de Prada: «L'episcopat català no ha pogut desmarcar-se de l'episco
pat espanyol i constituir una veritable Conferència episcopal amb 
tots els ets i uts, i ha mantingut sempre una dependència forçosa 
de Madrid, on participa en els seus càrrecs i les seves comissions. 
Això ha fet que, a pesar dels esforços realitzats, no hagi pogut arri
bar a constituir una Església catalana amb personalitat pròpia, ben 
equipada, fins i tot econòmicament, capaç de donar resposta als 
problemes del seu poble. Bé ho saben prou els meus germans bis
bes, que des de temps viuen aquesta mena de dicotomia que no ens 
fa cap bé». 

Els bisbes, diuen en el text que tinc al davant, volen donar més 
informació del seu treball conjunt. Si la donen amb amplitud i deta
llen els objectius que es proposen, el pressupost que hi destinen i les 
persones dedicades, ben segur que augmentarà el nombre dels qui 
pensaran que amb aquestes alforges no es pot anar gaire lluny. 

La Conferència Episcopal Catalana independent 

«Una Conferència Episcopal independent ( ... ) no es considera via
ble», diu escuetament el comunicat. 

Els qui creiem que aquesta és, precisament, l'alternativa conve
nient i possible per a una tasca que la CET no té ni tan sols vies 
jurídiques per emprendre hem quedat sorpresos de la contundència 
de l'afirmació i de l'absència de raons per justificar-la. Quedem així 
aculats a tancar els ulls o bé a fer càbales. Fem-ne, doncs. 

És clar que la suposada «inviabilitat» no és d'ordre jurídic. El cà
non 448, §§ I i 2, del Codi de dret canònic obre la possibilitat d'eri
gir conferències episcopals formades per bisbes d'una mateixa nació 
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o de territoris menors o majors. Prengui's com es prengui el mot 
«nació», el fet és que hi entrem. 

Ara bé, el cànon estableix que el judici de l'erecció correspon a la 
Seu apostòlica, havent escoltat els bisbes diocesans interessats sobre 
les circumstàncies de les persones o de les coses que l'aconsellin. 

En aquesta afirmació tenim la clau per conjecturar d'on prové la 
tan comentada <<inviabilitat» de la CEC. Perquè, ¿quins són els bis
bes diocesans interessats que la Seu apostòlica ha d'escoltar abans 
de decidir sobre la seva erecció? Prou que ho digué a Prada el bisbe 
Deig: « ... en el nostre cas serien també els espanyols, o sigui la CEE». 
I afegí de seguida sense vacil·lar: <<És molt improbable que, ara per 
ara, aquest episcopat hi accedís». 

Suposem que tots els bisbes de la Tarraconense pensin això dels 
seus germans espanyols i ja tenim el perquè de la sentència «no es 
considera viable». Així doncs, el que convé a l'Església catalana s'ha 
de decidir a Madrid? 

Deixem-ho estar? El comunicat sembla que ens hi convida. En 
canvi, el bisbe Deig, després de raonar que una Conferència episco
pal catalana seria la millor solució de cara a la consecució d'una Es
glésia catalana amb personalitat pròpia, tot i preveure el dictamen 
negatiu de la CEE, acaba, amb molta discreció dient: «potser no es 
perdria res d'intentar-ho». 

Avui som milers els cristians dels Països catalans que ens posem 
al costant dels intents de salvar i protegir l'arrelament de l'Església 
a la nostra terra i que ens doldríem que els nostres bisbes es rendis
sin davant les incomprensions dels cristians d'altres terres. 

No em sé estar de recordar que, en el document «Arrels cristianes 
de Catalunya», els bisbes catalans, després de defensar les institu
cions que, amb l'autonomia, retornen al nostre país i que «són viscu
des no com una moda política, sinó com a resposta a unes aspira
cions històriques, profundes i irrenunciables», expressen un desig 
que obeeix, sens dubte, a doloroses experiències d'incomprensió: 
<<Voldríem que fossin, principalment, els nostres germans catòlics 
dels altres pobles d'Espanya els primers a comprendre i acollir 
aquestes aspiracions» (pàg. 11). 

En el seu llibre «El problema català» (1986), el bisbe Ramon Mas
nou es dol de les interpretacions injustes que des de fora de Catalu
nya es fan de les nostres qüestions; però també li sap greu que entre 
nosaltres hi hagi massa gent que es deixi portar per un pessimisme 
que se sol expressar amb aquestes paraules: «Deixem-ho estar; no hi 
ha res a fer» (pàg. 9). 

Si la «inviabilitat» de la CEC prové, com sospitem amb fonament, 
dels recels de molts bisbes espanyols, seria molt saludable que es po-
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guessin conèixer els inconvenients que hi troben i que, en els nivells 
corresponents, s'establissin estudis i reflexions per trobar sortides a 
uns carrerons que sembla que no en tinguin. 

Si volem que els germans catòlics, bisbes o no, dels altres pobles 
d'Espanya comprenguin i acullin les aspiracions de les esglésies dels 
Països catalans, el camí deu ser el que proposava el bisbe Ramon 
Masnou per a tots els problemes catalans: «Cal armar-se de bona vo
luntat, d'informació i de més claror, i, per fer-ho, no es pot prescin
dir de parlar-ne, fer diàleg i tenir molt en compte l'aspecte ètic i cris
tià. Inhibir-se no està bé» (pàg. 11). 
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DIÒCESI~, BISBES, PRovíNCI~S, REGIONS, 
CONFERENCIES, CONCILIS I SI NODES 
JOSEP M. TOTOSAUS 

Diòcesis (cc. 369-373) 

Per a la delimitació de les diò
cesis, vigeix el criteri territorial. 
Tanmateix, la diòcesi només la 
componen els fidels que viuen 
en un determinat territori i no 
pas la totalitat dels seus habi
tants. Una diòcesi no és, doncs, 
pròpiament, una divisió territo
rial, sinó "una porció del poble 
de Déu», una "Església particu
lar». 

Erigir diòcesis correspon úni
cament a la suprema autoritat de 
l'Església. 

Nomenament dels bisbes 
diocesans (cc. 375-377) 

S'anomenen ,<bisbes dioce
sans» els que estan al front d'una 
diòcesi; s'assimilen a ells els bis
bes coadjutors (que tenen dret 
de successió), però no els auxi
liars. 

Nomenar els bisbes diocesans 
correspon al Summe Pontífex. 
Però, en les Esglésies de ritu 
oriental, el nomenament el fa 
una institució sinodal (és a dir, 
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els bisbes veïns); en algunes diò
cesis de ritu llatí, també hi pren 
part el capítol catedral (els ca
nonges). En aquests casos, el 
Summe Pontífex ha de donar-hi 
la confirmació. 

El ,<legat pontifici» (és a dir, el 
nunci) és l'encarregat de dirigir 
tot el procés que ha de culminar 
en el nomenament. Fixem-nos 
que ha de comunicar a Roma 
«què suggereixen el Metropolità 
i els Sufraganis de la província a 
la qual pertany la diòcesi». Si ho 
traduïm a casa nostra, hem de 
dir que això val per a totes les 
diòcesis menys per a l'arxidiòce
si de Barcelona: com que no for
ma part de la província eclesiàs
tica tarraconense, no cal que el 
nunci faci saber a Roma el parer 
dels altres bisbes catalans abans 
del nomenament de l'arquebisbe 
de Barcelona ni el parer de l'ar
quebisbe de Barcelona abans del 
nomenament d'un altre bisbe ca
talà. En canvi, sempre s'ha de fer 
arribar a Roma el parer (és a dir 
el candidat) del president de la 
Conferència Episcopal Espanyo
la. 



Provincies eclesiàstiques 
(cc. 431-432) 

Són unions de diverses diòce
sis veïnes (recomanades per les 
circumstàncies de les persones i 
dels llocs) per tal de promoure 
una pastoral comuna i afavorir 
les relacions entre els bisbes. Per 
a constituir o delimitar provín
cies eclesiàstiques també vigeix 
el criteri territorial. Com sabem, 
a Catalunya només hi ha una 
província eclesiàstica, la Tarra
conense, constituïda per sis 
bisbats i un arquebisbat, el de 
Tarragona, que és la seu metro
politana. Barcelona és arquebis
bat i no té seus «sufragànies». 
No pertany, doncs, a la provín
cia eclesiàstica tarraconense. La 
seva situació és peculiar. 

Com sabem, però, a nivell 
pràctic, de col·laboració pasto
ral, l'arquebisbat de Barcelona 
participa, amb tota normalitat, 
en l'acció pastoral comuna de les 
altres diòcesis catalanes, i tots 
els bisbes catalans formen part 
de la que s'anomena «Conferèn
cia Episcopal Tarraconense». 

Tanmateix, si tingués lloc la 
divisió de l'arxidiòcesi de Barce
lona en diverses diòcesis, es 
plantejaria de seguida el proble
ma de dues províncies eclesiàsti
ques a Catalunya. Però així i tot, 
la situació que en resultaria pre
sentaria una certa anomalia per
què aquesta nova província ecle
siàstica es trobaria enclavada a 
l'interior de la província ecle
siàstica tarraconense, en contra 

del que el cànon 431,2 diu que 
ha de ser <<Dorma general d'ara 
endavant>,. 

Regions eclesiàstiques 
(cc. 433-435) 

Són unions de diverses pro
víncies eclesiàstiques veïnes. Les 
ha de constituir la Santa Seu, a 
proposta de la Conferència Epis
copal, «si sembla útil, sobretot a 
les nacions (és a dir, a la pràcti
ca, "estats") on hi ha moltes diò
cesis» . 

Si es constituís una província 
eclesiàstica per a les diòcesis de 
les Illes (Mallorca, Menorca i Ei
vissa), cosa que ja ha estat for
malment demanada, seria possi
ble que aquesta nova província 
balear i l'actual tarraconense s'u
nissin per a constituir una regió 
eclesiàstica. Igualment, si tin
gués lloc la divisió de l'arxidiò
cesi de Barcelona, la nova pro
víncia eclesiàstica podria unir-se 
amb la tarraconense (i amb la 
balear) per a formar una regió 
eclesiàstica. La proposta, però, 
hauria de partir sempre de la 
Conferència Episcopal Espanyo
la (vegeu més endavant, el final 
de l'apartat «Conferències epis
copals» ). 

Quan alguns articles d'aquest 
quadern parlen de «regions 
apostòliques» es refereixen a 
aquestes «regions eclesiàsti
ques», que és l'única terminolo
gia que coneix el codi. 
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Concilis provincials 
(cc. 439-446) 

Tal com diu el seu mateix 
nom, es fan per províncies ecle· 
siàstiques. Correspon als bisbes 
diocesans de la província la deci
sió de fer un concili provincial i 
al Metropolità de convocar-lo, 
preparar-lo i presidir-lo. Només 
els bisbes hi tenen vot delibera
tiu (és a dir, decideixen amb el 
seu vot) (443,1-2), mentre que 
els altres assistents només són 
consultats (443,3-6). Per a fer-se 
càrrec del que pot ser un concili 
d'aquests, és bo de fixar-se en els 
qui han d'ésser-hi convocats 
(443,3.5) i en els que només po
den ésser-ho (443,4.6) i en la li
mitació del nombre dels assis
tents (443,4-5). El concili provin
cial, respectant sempre el dret uni
versal de l'Església, vetlla per les 
necessitats del poble de Déu de la 
província eclesiàstica, i pot establir 
el que consideri oportú per a la 
coordinació de l'activitat pastoral 
(445). De tota manera, cap decisió 
no pot ser promulgada ni tenir va
lidesa si no és reconeguda abans 
per la Santa Seu (446). 

Si es fes un concili provincial a 
Catalunya, aquest, en principi, fó
ra només de la Província eclesiàs
tica tarraconense, a la qual no per
tany l'arquebisbat de Barcelona. 
Que aquest s'hi incorporés, és cosa 
que no està prevista al codi; cal
dria, doncs, estudiar-ne la manera. 
I, naturalment, aleshores no es 
tractaria d'un concili «provincial». 

Tal com es pot veure pels cà-
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nons que hem copiat (i tal com ja 
he notat abans), un concili pro
vincial té uns assistents molt pre
cisos i molt precisats, i la partici
pació del làicat és gairebé 
simbòlica (443,4.5), i gosaria dir 
ridícula des de la perspectiva d'a
vui. No crec que la invitació a al
tres persones, prevista al cànon 
443,6, pugui alterar aquest plante
jament. Si es comparen els parti
cipants en un concili provincial 
amb la definició d'una diòcesi tal 
com la dóna el mateix codi (c. 
369: (<la diòcesi és una porció del 
poble de Déu») i és dona una mi
rada als components d'aquest po
ble, s'arriba a la conclusió que 

. (parlant en termes generals) el 
concili provincial no és gens re
presentatiu del poble de Déu de la 
província eclesiàstica. Ho és, en 
tot cas, d'una determinada estruc
tura eclesiàstica. Aq uests cànons 
no semblen haver pres acta de la 
participació del laïcat en els di
versos nivells de la vida de l'Es
glésia, que s'ha anat obrint pas 
pertot. Ben diferents i força més 
representatives de l'Església viva i 
del poble de Déu van ser les as
semblees diocesanes que es van 
fer anys enrera. Per això mossèn 
Jaume Riera proposa va una 
«Conferència eclesial de Catalu
nya» (n. 111, 1989, pp. 44-47). 

Conferències episcopals 
(cc. 447-459) 

A diferència de les províncies 
eclesiàstiques (que agrupen diò-



cesis) i de les regions eclesiàsti
ques (que agrupen províncies i, 
doncs, també diòcesis), les con
ferències episcopals són «assem
blees de bisbes» (447). «Es propi 
només de la suprema autoritat 
de l'Església, un cop escoltats els 
Bisbes interessats, erigir confe
rències Episcopals, suprimir-les 
o canviar-les» (449,1). 

Per regla general, les conferèn
cies episcopals es constitueixen 
per «nacions» (448, I), paraula, 
aquesta, que no és definida, però 
que el conte"t i la pràctica fan 
sinònim d'«estat». Però la Seu 
Apostòlica té llibertat amplíssi
ma de moviments i res no l'obli
ga a circumscriure's a unes de
terminades circumscripcions a 
l'hora de constituir una confe
rència episcopal, per bé que 
abans hagi d'«escoltar» (només 
escoltar!) els bisbes diocesans in
teressats (448,2). Res no s'oposa, 
doncs, segons el codi a la consti
tució d'una Conferència episco
pal catalana independent de l'es
panyola, per bé que, abans de la 
seva erecció, Roma hauria de 
consultar aquesta darrera. 

Notem que les conferències 
episcopals tenen límits d'actua
ció molt estrictes (445,1.4). A la 
qual cosa no sembla avenir-se 
gaire la imatge que ofereix la 
Conferència Episcopal Espanyo
la; les declaracions del seu presi
dent o del seu secretari no tenen, 

doncs, la representativItat que 
sembla atribuir-los la premsa. 
Notem, així mateix, que, a hores 
d'ara, a l'Estat espanyol existeix 
una única Conferència Episco
pal. A desgrat del seu nom, la 
«Conferència Episcopal Tarra
conense» no és, pròpiament par
lant, una «conferència episco
pa!» en el sentit en què en parla 
del codi. En aquest cas el nom 
no fa la cosa. 

Sínodes díocesans (460-467) 

Són assemblees de sacerdots i 
altres fidels per a ajudar el bisbe 
diocesà per al bé de tota la co
munitat diocesana. Només ell 
convoca el sínode i només ell, 
com a únic legislador, signa les 
declaracions i els decrets sino
dals; de manera que tots els al
tres assistents tenen simplement 
vot consultiu (és a dir, tenen 
veu, però no vot). Tanmateix, la 
composició del sínode diocesà és 
molt més oberta que la del con
cili provincial (462,1,5è.2). A 
més, el codi preveu expressa
ment que el bisbe pot delegar la 
presidència per a cada sessió del 
Sínode, i afirma taxativament 
que «totes les qüestions proposa
des seran sotmeses a la lliure dis
cussió dels membres en les ses
sions del sínode» (465). 
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ARTICLES 

ELS CONCILIS PROVINCIALS DE LA 
TARRACONENSE. LLIÇONS PER A AVUI 
JOSEP RAVENTÓS I GIRALT 

Només l'escaiença de la commemoració del IX Centenari de la 
restauració de la seu metropolitana i la tenacitat engrescadora de 
mossèn Joan Bonet i Ba1tà, que m'orientà a estudiar els nostres con
cilis, poden explicar la meva presència en aquest lloc. Agraeixo viva
ment la invitació, sobretot pel que suposa d'afecte a la seu de sant 
Fructuós, capital espiritual de Catalunya, i per l'oportunitat de do
nar a conèixer una mica la tradició conciliar tarraconense. Amb raó, 
mossèn Pladevall es queixa que hem deixat caure massa pols da
munt la nostra història. La meva impressió és que els nostres conci
lis, tan ponderats i lloats, són tant o més desconeguts. 
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En aquesta ocasió i en aquest Centre, estimo que la meva aporta
ció ha de consistir, principalment, a presentar els aspectes pastorals 
dels concilis provincials de la Tarraconense, després d'una breu mi
rada panoràmica i de remarcar-ne alguns trets característics. 

Una mirada panoràmica 

Poques esglésies d'occident poden presentar una tradició conciliar 
tan llarga i intensa com la de Tarragona. Tradició antiquíssima: ini
ciada l'any 516 i interrompuda amb la caiguda de Tarra.gona en la 
invasió musulmana, fou represa amb el restabliment de la seu me
tropolitana (1091). D'aleshores fins al 1757, any del darrer concili, 
se'n celebraren uns cent quaranta. Els post-tridentins foren trenta
nou o quaranta. 

El primer arquebisbe que tornà a residir a Tarragona, Bernat de 
Tort, en convocà quatre; el primer, el 1146. La periodicitat era ben 
variable. En el de 1229, en el qual era present Ramon de Penyafort, 
s'establí que el concili se celebrés cada any el diumenge <dubilate». 
En canvi, més tard, el V del Laterà va ordenar que fos «singulis 
triennis». Amb tot, pesaven més les circumstàncies de tota mena, 
que marca ven un ritme ben irregular. 

La convocatòria corresponia a l'arquebisbe, un cop consultat el ca
pítol tarragoní. Iniciativa Biure de compromisos polítics. A l'època 
de la reforma gregoriana i fins al segle XIV, alguns legats papals reu
niren el concili; en el pontificat del cardenal Doria -que mai no va 
posar els peus a Tarragona- els seus vicaris en convocaren nou o 
deu. També n'hi ha de convocats per vicaris oficials, sede vacan/e, o 
pel sufragani més antic, cosa que originava sovint protestes i impug
nacions. Tant podien durar uns dies com mesos i fins prorrogar-se 
en períodes successius durant més d'un any, fet que, en alguns casos, 
complica la cronologia, en no restar clar si es tracta d'un mateix con
cili O bé d'una nova convocatòria. 

Encara que la major part se celebressin a Tarragona, n'hi hagué 
molts a Barcelona, d'altres a Girona, Lleida, Tortosa, Vic, Saragossa, 
Osca, Egara, Roda, Besalú, Sant Cugat del Vallès, Calahorra, Taras
sona, València, Cervera, Montsó ... Es dóna el cas que, dins una ma
teixa convocatòria, el concili passi d'un Boc a un altre. 

A més de l'arquebisbe i els bisbes sufraganis, hi assistien, com a 
pares conciliars, els abats dels mOJ.lestirs, els priors, els síndics dels 
capítols catedralicis, l'arxiprest d'Ager, que tenia jurisdicció quasi
episcopal, i altres prelats, com el paborde de Manresa, l'arxiprest de 
Sant Joan de les Abadesses, o el prior de Calaf. En alguns concilis se 
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sobrepassa la quarantena de coprovincials; en altres no s'arriba a la 
dotzena. En casos justificats, hom podia enviar-hi un procurador de
gudament acreditat. Entre els membres del concili, no hi ha cap legat 
regi. Es donà el cas de Felip 11 de Castella, que féu interrompre el 
concili el 1564 i obligà a acceptar un legat seu personal; també tro
bem els legats regis, que acuden al concili per a presentar les butlles 
de la concessió de les gràcies pontífícies per la lluita contra els turcs, 
però tals legats no prenen part en les sessions ni hi assisteixen: es 
limiten a presentar la documentació i demanar l'ajuda econòmica de 
les esglésies, i, fora de l'aula conciliar, tractar les clàusules de les 
«concòrdies» amb una comissió ad hac. 

Entre els òrgans del concili tenia especial relleu l'integrat pels pro
motors o promovedors, amb la missió de proposar temes, presentar 
projectes de constitució i recollir iniciatives. Dos altres òrgans, for
mats per pares conciliars i experts escollits, eren el dels advocats i el 
dels consultors i teòlegs. 

A l'arxiu històric de l'arquebisbat de Tarragona es conserven la ma
joria de processos amb les actes originals a partir del segle XVI. Dels 
anteriors, tenim les constitucions promulgades i recollides en tres edi
cions successives; de fet, cadascuna representa posar al dia el corpus 
conciliar. La primera, sota l'autoritat de cardenal Doria, el 1557; l'altra, 
d'Antoni Agustí, el 1580; la darrera, de Joan Terés, el 1593. 

La reforma eclesial i del poble 

La temàtica principal respon a la necessitat de reforma de l'Esglé
sia i es mou sota la influència dels concilis generals, en especial els 
Lateranenses IV i V, i, definitivament, el Tridentí. Precisament, la 
nostra Església es pot gloriar d'haver estat segurament la primera en 
tota la cristiandat a fer recepció explícita i solemne del concili de 
Trento. La proclamació va tenir lloc a la catedral metropolitana el 
diumenge 29 d'octubre de 1564, dins la missa solemne, en presència 
dels pares conciliars convocats per l'arquebisbe Ferran de Loaces. 

Les sessions, pel que he pogut observar, no presenten grans debats 
doctrinals. En tot cas, les actes no recullen el detall de les interven
cions; d'ordinari, es limiten a consignar que la qüestió ha estat ben 
tractada i discutida «<longissimo et mutuo tractatu et digesto conci
lio», o bé «maturo tractatu el colloquio»). A partir de la doctrina 
establerta, s'intenta remeiar les situacions que cal reformar, bé per 
corregir vicis, eradicar escàndols o subsanar deficiències. El fruit 
més rellevant del treball conciliar es troba en les constitucions, que 
solen incloure una breu referència a la situació i el fonament doctri-
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nal o canònic, per concloure amb la promulgació d'uns preceptes, a 
voltes seguida de la indicació de les penes canòniques contra els 
inobservants: excomunió, suspensió, privació de sepultura, multes 
pecuniàries, presó ... 

Serveixi d'exemple una constitució mot citada: la de l'arquebisbe 
Joan Terés Ad nostrum pervenit auditum. Ha arribat a la nostra oïda, 
diu, i nós mateix ho hem escoltat en les esglésies que hem presidit, 
que molts predicadors s'obliden del seu ofici, i afegeix: busquen la 
fama popular i els seus propis interessos, en comptes del profit dels 
oients; prediquen en una llengua estranya, amb abandó de la natural 
i materna; d'aquesta manera -remarca-la gent senzilla retorna a ca
sa dejuna, sense cap fruit. Prenent peu de la dita paulina <da fe que 
actua per la caritat» i que els apòstols foren afavorits per l'Esperit 
Sant amb diverses llengües, passa a la part dispositiva amb el «sanc
to approbante Concilio» (amb l'aprovació del sant Concili) a adver
tir a tots els bisbes de la província que no tolerin de cap manera l'ús 
d'una llengua aliena en la predicació de l'Evangeli, allí on probable
ment només s'entén l'idioma matern i naturaJ. En aquest cas -es 
tracta d'un advertiment als bisbes- no s'indiquen penes per als negli
gents; en canvi, se'ls recorda que n'hauran de donar compte estricte 
davant Déu. 

La temàtica resulta variadíssima, i en les compilacions s'aplega 
sistemàticament en cinc llibres. La predicació de l'evangeli i l'ense
nyament de la doctrina cristiana hi tenen un lloc primordial. Presen
ten un bon gruix les determinacions sobre l'eucaristia i els sagra
ments, els oficis divins, la veneració dels sants i les relíquies, i les 
festes. Sovintegen les qüestions sobre la vida i els costums dels cler
gues: obligació de residència, exemplaritat, edat i condicions per a 
les ordes, hàbit i tonsura, simonia, situacions de concubinat, fills 
¡¡·Iegítims, que els delictes dels ordenats no restin sense càstig. L'edi
ficació dels fidels: compliment pasqual, moralitat pública, que els 
nuvis no s'estiguin a la mateixa casa, penes per aJs adúlters que man
tenen a casa la concubina, excomunió reservada per als incendiaris. 
El deure dels bisbes d'assistir personalment al concili. Sobre delmes 
i benifets, edificació d'esglésies i capelles, testaments, defensa de les 
immunitats eclesiàstiques i el dret d'asil. Erecció de seminaris i pos
sibilitat de seminaris interdiocesans. 

No hi manquen curiositats, com el manament que els ministres 
sagrats s'afaitin el bigoti o que no usin perruca durant la missa; la 
prohibició de portar la sagrada eucaristia a les inundacions i bara
lles; privar que es portin a l'església els infants morts perquè revis
quin i siguin batejats; que els clergues muntin a la mateixa cavalca
dura amb una dona o que l'ajudin a muntar o desmuntar, llevat que 
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es tracti de la mare, l'àvia, germanes o ties. Mesures que avui serien 
mal vistes; per exemple, l'excomunió al metge que visiti més de tres 
vegades un malalt greu després que aquest hagi rebutjat de confes
sar-se; que jueus i musulmans hagin de viure en barris separats dels 
cristians i que les mares cristianes no els facin de dides, per bé que 
el concili afirma que jueus i musulmans són imatges del Creador. Hi 
ha mostres de l'actitud recelosa amb els laics: se'ls prohibeix discutir 
sobre qüestions de fe (1429); tampoc no poden ser padrins de missa 
nova ni tenir clergues per criats. 

A més de les constitucions, es tracten altres temes, com el del ban
dolerisme, els segrestaments, els atacs dels hugonots i protestants del 
Rosselló, la defensa de la primacia tarraconense enfront de Toledo, el 
trasllat de la seu ¿¡'Elna a Perpinyà, la secularització del capítol de 
Tortosa, qüestions de límits diocesans, arran de la creació del bisbat 
de Solsona, conflictes de jurisdicció i de precedència, denúncies per 
l'abús dels religiosos que celebren sagraments i exèquies en detri
ment de les parròquies. També sobre devocions particulars, com el 
rosari, el jurament concepcionista, l'any 1685, i el foment de la de
voció al Sagrat Cor de Jesús ja el 1738. 

No es pot oblidar que algunes determinacions, en voler eradicar 
abusos, han tingut efectes negatius, com és el cas de prohibir les re
presentacions o escenificacions de la passió i de vides de sants. Anto
ni Agustí suprimeix el cant de la sibil·la i només permet l'orgue i la 
música dels menestrils. El 1738 s'exclou la música d'estil teatral i es 
restringeix el cant dels oratoris, en tot cas i com a màxim, fins al toc 
de l'àngelus. 

L'abundància de qüestions econòmiques, sobretot a causa dels fa
vors papals concedits als monarques, juntament amb la defensa de 
les immunitats eclesiàstiques, enfosqueix la imatge dels concilis, fins 
al punt que una lectura superficial portaria a titllar-los de reunions 
clericals alienes a l'evangeli. 

Capacitat d'iniciativa i poder legislatiu 

Per damunt de tot, els concilis són una realitat eclesial per al bé 
espiritual i material de les esglésies i la santificació des fidels; són 
reunions d'eclesiàstics afectats per les necessitats i les urgències del 
moment, en general conscients de la seva missió. Dins de tot, sobre
surten la capacitat d'iniciativa per part del Concili i la seva força 
vinculant o poder legislatiu, a desgrat d'algunes dissensions episco
pals o d'altres. 

Ja hem vist com la convocatòria era de lliure decisió del metropo-
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lità, sense dependència del poder reial. A partir de l'establiment de 
les «gràcies del subsidi i l'excusat», el Rei demanava que es reunís 
la Província per a pactar les concòrdies; fet, aquest, que afavorí reu
nions més freqüents. També es donava el cas que un sufragani sol·li
cités la reunió. Sempre, però, era l'arquebisbe qui decidia, prèvia 
consulta amb el capítol tarragoní. El concili manté bones i freqüents 
relacions amb la Generalitat i el Consell de Cent, dels quals rep so
vint peticions ben variades (festa de sant Jordi, ús del català, ordre 
públic). 

La comunió amb la seu apostòlica és plena i sense reserves -l'Es
glésia romana és «caput et regula aliarum» (cap i regla de les altres) 
i el papa (<legítim cap de tota l'Església». Tanmateix, el concili es 
convoca sense prèvia autorització papal i no hi assisteix cap legat 
pontifici; el nunci apostòlic no hi té cap intervenció, ni hi és convi
dat; i les actes i constitucions no són presentades a l'aprovació papal. 
En canvi, s'acut al papa per a demanar-li la beatificació o la cano
nització d'aquest o d'aquell sant, i, excepcionalment, la confirmació 
apostòlica d'alguna constitució, sigui per qüestions amb els religio
sos, sigui perquè així ho ha decidit el concili davant una situació 
polèmica, o bé per l'apel·lació als apòstols. Amb tot, són casos excep
cionals. Les constitucions s'estableixen per l'aprovació del concili, 
«sacro approbante concilio», i un cop promulgades, obliguen ferma
ment a tota la província. 

El pas del concili al poble fidel es fa a través dels sínodes dioce
sans, als quals havien d'acudir tots els rectors parroquials, i se n'ur
geix el compliment amb la visita pastoral. El bisbe haurà de veure 
amb quina cura els rectors administren els sagraments, instrueixen 
el poble en la pietat i si cada diumenge, dins de la missa major, «vul
gari lingua salutaria doceant» (ensenyen el camí de la salvació en 
llengua vulgar) i després als minyons (Antoni Agustí, 1584). A més, 
cada any s'havien de llegir íntegrament algunes constitucions en la 
llengua del poble, així com la butlla llJ coena Domini. Tot plegat do
nava als concilis un ressò popular. Es ben significativa, en aquest 
sentit la resposta de la Reial Audiència de Barcelona a la consulta 
del capità general arran de la denúncia contra el concili per l'edició 
de les constitucions, el 1728, sense permís reial. La tirada fou de sis 
mil exemplars. Tot i la «inobediencia al Rey», els «perjuizios», les 
«consequencias» i la (<uotoria transgressióu», l'Audiència dictamina 
que, davant el fet que les constitucions ja estan escampades, i donat 
el prestigi del concili, «digno de veneracióu», no s'atreveix a altra 
cosa que a proposar de fer recollir els exemplars impresos que restin 
al taller de l'impressor barceloní Joan Pi ferrer, juntament amb els 
originals de les constitucions. 
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Els concilis van anar perdent força a causa de la major intervenció 
de la cúria romana en els afers de les esglésies particulars, per la crei
xent absorció del dret particular pel dret general de l'Església, perquè 
els bisbes es mostraven cada vegada més gelosos de la seva parcel·la 
diocesana. Així, el 1637, el bisbe de Vic, Gaspar Gil, no acceptava 
que el concili provincial tingués autoritat per promulgar cap consti
tució sobre la llengua de la predicació «ex deffectu jurisdictionis et 
potestatis» (per manca de judisdicció i de potestat); i semblantment 

. el de Lleida, Bernardo Caballero de Paredes; a principis del segle 
XVIII, un altre bisbe de Lleida, Francisco de Solís, fou un decidit 
defensor del regalisme, amb brots episcopalistes. Però el cop defini
tiu vingué del regalisme imperant, desitjós del control de l'Església. 
Jaume de Cortada i Bru va poder cloure normalment el concili el 
tres de novembre de 1757 davant trenta-sis pares conciliars. Res no 
feia pensar que ja no es tornaria a convocar. De fet, però, aquell fou 
l'últim. A Madrid regnava Carles III d'Espanya. Anys abans, sota 
Felip V, s'havien suprimit les Corts Catalanes. 

Caraterístiques pastorals 

La sol· licitud pastoral és l'ànima dels concilis. Es troba present en 
molts textos i moltes actuacions conciliars. Sovint emergeix enmig 
de tot la figura del Bon pastor com a model per a bisbes i preveres 
i es percep l'alè de l'Esperit que mena a la configuració amb Crist i 
a cercar la «salus» del poble. Un examen a fons, resseguint cronolò
gicament els concilis, ens mostraria canvis d'accent i fluctuacions en 
l'espiritualitat i en les línies de fons, alternances de rigor i benignitat, 
pas d'unes motivacions a unes altres; tanmateix, amb la voluntat 
permanent d'edificació de l'Església de Jesucrist per damunt de tot. 

Freqüentment, el to dels concilis es troba en l'al· locució de l'ar
quebisbe en la sessió inaugural. Constitueixen un cant de lloança a 
la pràctica conciliar i a la multisecular tradició tarraconense, una ex
hortació evangèlica al treball en comú i a la confiança recíproca, i a 
sotmetre a la reflexió i a la pregària els temes a tractar. L'arquebisbe 
Samaniego exhortava els seus germans a remeiar els danys morals, 
segons la gravetat, tenint sempre present que són pares i no senyors, 
metges i no pas cirurgians. La predicació de l'Evangeli i la santifica
ció de fidels i pastors constitueixen els grans eixos dels concilis. 

Inspirant-se en la doctrina paulina sobre la fe, es pondera la predi
cació de l'evangeli com l'ofici principal del bisbe i s'exhorta tots els 
bisbes perquè ells personalment tinguin cura de predicar al poble 
amb assiduïtat, vetllin perquè els rectors compleixin bé el ministeri 
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de la predicació, i se'ls posin substituts en cas que siguin negligents. 
Quan el concili mana que els bisbes visitin les parròquies cada any 
o, com a màxim, cada dos anys, estableix que s'acontentin amb un 
acompanyament modest i que no siguin gravosos als fidels, «ne vi
deantur quaerere quae sua suant, non quae Christi» (que no semblin 
buscar allò que és seu i no allò que és del Crist), o bé que s'afanyin 
<<indigentibus aperire viscera caritatis» (a obrir als indigentseíítra
nyes de caritat). Es posa de relleu la importància de l'ofici diví. S'in
sisteix en la gratuïtat de l'administració dels sagraments per a evitar 
l'aparença de simonia. 

Des del punt de vista canònic, és remarcable la moderació per no 
multiplicar les lleis i la revisió per actualitzar-les o suprimir-les; la 
cautela en les excomunions, només per delictes greus (<<gladius exco
municationis non de facili nec temere incutiatuD>: que l'espasa de 
l'excomunió no es brandi de manera fàcil i temerària); en el cas dels 
pobres, excomunicats per motius econòmics, que el rector ho comu
niqui a l'ordinari per si. els pot ser aixecada, d'ofici; s'aclareix que 
la transgressió de les constitucions no suposa necessàriament pecat 
mortal. 

La sensibilitat pastoral pels més pobres apareix una i altra vegada 
en la història dels concilis: que en cada diòcesi actuï un advocat dels 
pobres, que la predicació s'acomodi a la capacitat de la gent senzilla, 
que es tingui cura que els pastors puguin oir missa, que es redueixin 
les festes de precepte per tal que els jornalers no es quedin tants dies 
sense jornal (aquesta mesura fou elogiada per Benet XIII, el 1728, 
com una mostra de caritat pastoral). Es decidí que, amb càrrec a la 
província, s'enviessin persones per atendre els captius en terres de 
musulmans. Un cop suprimides les universitats catalanes a favor de 
la de Cervera, es demanà que se n'obrissin d'altres, millor en llocs 
accessibles als pobres, «que són els qui ordinàriament solen treure'n 
més profit». S'urgeix que els rectors visitin els malalts. 

Resta ben palesa la consciència que les esglésies de la Tarraconen
se formen una unitat pastoral. En són mostra, per exemple, la volun
tat de tenir un mateix ritual dels sagraments, un catecisme comú, 
calendari propi amb unes mateixes festes particulars a totes les diò
cesis -les tres festes de precepte de la província: santa Tecla, santa 
Eulàlia i sant Narcís-; promoure la beatificació i la canonització de 
sants catalans; el reconeixement de l'Església de Tarragona com a 
cap de tota la província -«caput et mater totius Provinciae» (cap i 
mare de tota la província)- i que tots els ordinaris hagin de defensar 
la jurisdicció del metropolità, al qual deuen obediència; el seu dret 
d'anar amb creu alçada per tota la província, i l'ús de pal·li; per con
tra, tots els bisbes tenen el deure d'evitar que el de Toledo faci ús 
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del pal· li dins les diòcesis de la Tarraconense o que hi atorgui indul
gències. Pel seu benèfic influx s'ha de subratllar la defensa constant 
de la llengua catalana en la predicació i la catequesi; són quatre pro
nunciaments en moment decisius: el 1592, quan començava a fer-se 
notar la influència del castellà; el 1636, en vigílies del Corpus de 
sang; el 1685, en un moment de recuperació; i el 1727, onze anys 
després del decret de Nova Planta, quan la majoria de bisbes eren 
filipistes. Gràcies a aquesta normativa, el català va salvaguardar el 
prestigi del seu ús públic com a llengua reconeguda per l'Església en 
la predicació, la catequesi i les devocions; i, conseqüentment, van 
haver-hi abundoses publicacions en català. 

La consciència d'unitat pastoral va unida a la sort del nostre po
ble. Una vegada serà la guerra contra els turcs o la guerra civil catala
na; una altra, la reunió conciliar coincidirà amb les «alteracions» 
d'Aragó, i caldrà traslladar el concili a Barcelona, per a poder seguir 
de prop el conflicte; o les sessions tindran lloc ensems que els alda
rulls del Corpus de sang. Així fou convocat, igualment, pel bisbe de 
Solsona, durant la guerra de Successió o, per contra, en fou impossi
ble la celebració entre 1640 i 1654. La importància del braç eclesiàs
tic en les corts catalanes, amb la presència d'uns mateixos prohoms 
en un i altre lloc, reforçava els lligams. També el dret exclusiu dels 
eclesiàstics catalans -sancionat també per les Corts-, pel qual els vi
caris generals i els oficials havien de ser de catalana nació. El català, 
al costat del llatí, era llengua ordinària del concili, emprada en algu
na constitució i en molts decrets i determinacions i en la correspon
dència oficial a la cort, encara que, a poc a poc, va augmentar l'ús 
del castellà. 

La pràctica conciliar contribuí a l'arrelament a Catalunya d'alguns 
bisbes forasters, i, ~n altres casos, a deturar impulsos castellani tza
dors. Els dies o setmanes de convivència ajudaven els pares conci
liars a la coneixença i la confiança mútues. A més, el concili feia 
visible i palpable el conjunt de les esglésies a Catalunya i era un es
deveniment públic d'ampla ressonància. 

• * • 

Amb aquestes observacions sobre els concilis, espigolades ací i 
allà, per servar-ne la memòria, no he pretès confegir la visió crítica 
dels concilis ni tampoc amagar-ne els defectes i les mancances. Els 
he mirats amb ulls de pastor i de fill d'aquesta Església, santa i sem
pre cridada a la conversió: una mirada honrada i afectuosa i, certa
ment, incompleta. 
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Lliçons per a avui? 

A l'hora de treure'n lliçons, em sembla que cal ser humíls, i deuria 
ser cosa de tots que cerquéssim d'obrir camins, això sí, amb bon co
neixement de nosaltres mateixos, de la trajectòria pastoral de Cata
lunya, i sensibles a les necessitats d'avui. Es per això que m'atrevei
xo a posar un interrogant al darrera del subtítol que el Centre 
d'Estudis Pastorals m'ha suggerit: «Lliçons per a avui?». 

Perquè, ¿qui pot donar lliçons, si la situació en què vivim és tota 
nova, amb una altra eclesiologia que la vigent al segle XVIII, o, més 
exactament, amb una barreja d'eclesiologies? La lliçó, per a mi, seria 
que l'estil sinodal i la consciència que les diòcesis catalanes formen 
una unitat al servei d'un mateix poble assenyalen elements d'un estil 
pastoral genuí, del tot concorde amb l'esperit del Vaticà Il. En aquest 
sentit, les esglésies de Catalunya no haurien de renunciar a la represa 
de la praxi conciliar; si no és possible un concili provincial immedia
tament, que la seva celebració entrés dins les previsions i els objec
tius a mig termini, i, mentrestant, intensificar la participació dels 
fidels, donar més joc als consells pastorals, i convocar sínodes dioce
sans. 

Amb més motiu, crec que no podem renunciar a la unitat pastoral 
de Catalunya, i considero que se la serviria millor amb una sola seu 
metropolitana que no pas amb dues o tres; és a dir, amb una sola 
província eclesiàstica. No sé si cal exorcitzar el mot «provincia!>" de 
mala ressonància a Catalunya; advertim, però, que això ve de la di
visió de Catalunya en quatre províncies, el segle passat; de sempre, 
els concilis de la Tarraconense han estat concilis «provincials». Avui 
tenen molta aurèola les conferències episcopals, interessant aporta
ció del Vaticà Il; tanmateix, a l'Església catalana, ¿hi pot aportar 
més una conferència episcopal que no pas un concili? Aquesta és una 
qüestió a examinar interdisciplinàriament des de l'eclesiologia, la 
pastoral, el dret canònic, la demografia ... , a part que no són instru
ments incompatibles. 

Els concilis celebrats, tan clericals i gelosos d'immunitats, donaren 
prova de llibertat d'esperit davant l'autoritat civíl, i tenien capacitat 
legislativa, sense necessitat de cercar ordinàriament la confirmació 
apostòlica; avui, en condicions de superar clericalismes, i amb viva 
consciència de poble de Déu, també necessitem llibertat i iniciativa. 
Gràcies a homes lúcids i indefallents, la Conferència Episcopal de la 
Tarraconense ha aconseguit crear diversos serveis eclesials i no ha es
gotat encara les seves possibilitats: tant laics com preveres, hauríem 
d'aprofundir en el sentit de pertinença a l'Església particular com a 
misteri de comunió. l, en conseqüència, ser bon xic més agosarats. 
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Potser l'expressió resulta anacrònica; si més no, serveix per a en
tendre'ns: la catalanitat dels concilis, o, dit altrament, la fidelitat a 
la terra. Malgrat les pretensions regalistes, el poder creixent de la cú
ria romana, tants bisbes forasters, les misèries clericals, etc., són con
cilis celebrats a Catalunya i al servei d'aquest poble. Potser, a voltes, 
amb poca perspectiva endavant. Tot i això, han donat suport a la 
consciència de poble, han contribuït al manteniment i a la defensa 
de la llengua i d'altres senyals d'identitat. 

Avui, com sempre, l'Església no té la finalitat en ella mateixa. 
Principis com el salus animarum (salvació, o bé, de les ànimes), o la 
sol·licitud pastoral, tan present en les constitucions, evoquen la mis
sió permanent de l'Església sota l'acció de l'Esperit Sant. AI cap i a 
la fi, concilis, conferències episcopals o altres institucions canòni
ques, donaran uns o altres fruits, en bona part, segons l'esperit amb 
què Siguin aplicats. Malgrat que sense concilis, els bisbes de la Tarra
conense van mantenir les relacions com pogueren, per intercanviar 
informacions i trobar criteris coincidents (s'aprofitava, per exemple, 
una consagració episcopal per a fer una reunió més o menys formal) 
i fins es va intentar reprendre la tradició conciliar. El nom de Confe
rència com a reunió de bisbes, no és d'ara: el cardenal Vidal i Barr
quer en fou decidit impulsor durant la dictadura i la República; àd
huc l'any 1938 obtingué de la Santa Seu que el vicari general de 
Tarragona, doctor Salvador Rial, reunís els altres ordinaris de les 
diòcesis catalanes «per a establir línies comunes de conducta». D'al
tra banda, i malgrat tot, la voluntat de servir aquesta terra amb voca
ció cristiana ha donat abundosos i variats fruits: aquesta mateixa 
institució, el Centre d'Estudis Pastorals, n'és una mostra digna i efi
cient. Tot això és esperançador de cara al futur. Permeteu-me per 
acabar, que manllevi unes paraules de l'arquebisbe Sanxís en la inau
guració del concili de 1685: «Sigueu tot ulls: endavant, per preveure 
el futur; endarrera, per recordar el passat»; o, com deia don Manuel 
de Samaniego, «prudents en les decisions i fidels en l'aplicació». 
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PER UNA REGiÓ APOSTÒLICA CATALANA 
PERE LLABRÉS 

No em puc negar a l'amable invitació de Josep M. Totosaus per
què escrigui uns fulls que expressin el meu punt de vista sobre la 
Conferència Episcopal Catalana -o, més ben dit, el seu no-nat pro
jecte- i sobre les relacions que hauria de tenir -o hauria tingut, si 
s'hagués dut endavant, O tindrà...- amb les tres diòcesis de les Ba
lears. 

No pretenc dir moltes coses noves. Els qui em llegeixen a QUA
DERNS (cròniques i algun article) i als papers de Mallorca, crec que 
ja coneixen prou el meu pensament. Però pens que una paraula des 
de les nostres Illes no hi serà de més, sobretot per declarar una altra 
vegada que som aquí, que estam per la feina -si no tots, almenys 
alguns-, i que la nació catalana, històricament i culturalment -amb 
totes les incidències eclesials- no és solament el Principat sinó 
aquest, les Balears i el País Valencià, tots tres conjuntament: una 
nació en tres països 

Un projecte nacional convergent en tres Països 

Això dels Països Catalans, per bé que en molesti més d'un, és una 
realitat cultural i històrica que cal reivindicar contínuament: no sols 
aquí, a Mallorca, sinó també al Principat, perquè vosaltres, benvol
guts amics de la Catalunya nova i vella, no vulgueu bastir el vostre 
projecte nacional al marge dels altres dos Països, el Valencià i el Ba
lear, que compartim amb vosaltres història, llengua i cultura, i ne
cessàriament també cal que compartim un projecte nacional conver
gent i no divergent o enfrontat. 

Prou sabem les males passades que ens ha jugat la història des de 
les vel·leitats i les execucions testamentàries de Jaume I; prou la
mentem el que ens ha costat no tenir un estat que políticament i 
jurídicament i internacionalment ens agombolàs i ens configuràs; 
ens sap tant de greu haver patit una colonització de totes els ordres, 
que ha tendit sempre a esqueixar el pi de les tres branques o a arran
car la mata de jonc ... Tanmateix, l'esperança és oberta, i certament 
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el Principat -i en el nostre cas, la Província Tarraconense- ha de 
fer-se càrrec del seu paper capdavanter en l'assoliment d'un projecte 
nacional íntegre, no retallat. 

En les meves intervencions al seminari que per l'agost tinguérem 
a Prada, on el bisbe Deig va llançar la proposta de la Conferència 
Episcopal Catalana, gairebé cada dia vaig haver de repetir el que es
tic escrivint ara: quan parlam de projecte nacional català, aquest 
s'ha de referir als tres Països, mai a un de sol, per bé que porti per 
antonomàsia i «principalitat» el nom de Catalunya, i per dret de pri
mogenitura i de quasi-maternitat; però -repetesc- aquests títols l'o
bliguen no a reservar-se nom i tasca, sinó a encapçalar el projecte na
cional. 

Això sense cap dubte ha de tenir les seves repercussions en la 
configuració i l'organització de l'Església catòlica dins la nació ca
talana. Com recordava el document de Prada, l'Església catalana 
jurídicament no existeix, per bé que les diòcesis del Principat ten
guin una Província eclesiàstica pròpia, tanmateix amb els proble
mes tan «especials» i manipulats de les fronteres oriental de Lleida 
i meridional de Tortosa. (No sé si estau assabentats de les reaccions 
viscerals contra la proposta del bisbe Deig per part de l'arquebisbat 
de València, perquè es tocaven les terres «valencianes» de la diòce
si tortosina). Cal afegir a això la anormal configuració de la Provín
cia valentina, que inclou, endemés de les Balears, la diòcesi d'Alba
cete. (No és que vulgui dir que cal enfadar-se molt contra la 
Província valentina, perquè és inoperant... i endemés ens ha donat 
el «placet» perquè els balears formem Província eclesiàstica a part; 
tot s'ha d'agrair!). 

Primer, doncs, amb criteris nacionals fonamentats, l'Església cata
lana s'hauria de veure estructurada en tres àrees geogràfiques consis
tents: la Província tarraconense, la Província valentina i la Provín
cia balear. 

Em referiré a aquesta última, que encara no ha estat creada; re
nuncii a tractar alguns problemes que afecten, com he apuntat més 
amunt, les altres dues Províncies. 

La Província Balear 

Va ser l'any 1984 quan els bisbes de Mallorca, Teodor Úbeda, de 
Menorca, Antoni Deig, i d'Eivissa, Josep Gea, es reuniren a Eivissa 
per a iniciar els tràmits per tal de formar la Província eclesiàstica de 
les Balears. Un dels més ferms impulsors en va ser el bisbe Deig, 
sense que mai mancàs el coratge i l'impuls del nostre bisbe de Ma-
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llorca. Els treballs que s'anaren fent culminaren en l'aprovació, per 
l'abril del 1986, del projecte per part de la Conferència episcopal es
panyola, amb només tres vots negatius i cinc en blanc sobre un total 
de cinquanta-sis votants, i en la presentació de la sol·licitud a la San
ta Seu en mans del nunci Tagliaferri per l'octubre del dit any. 

De llavors ençà, la impressió general és que molt poc s'ha avançat. 
N'hi ha que opinen que la Santa Seu espera una remodelació de les 
Províncies espanyoles, amb la creació d'algunes de noves: Extrema
dura, Canàries i la qüestió de País Basc unit tot ell a la Província de 
Navarra, cas certament espinós com tothom sap. Per altra banda, les 
«petites}) Balears no deuen causar gaire impressió devers Roma: la 
deuen considerar un qüestió ben menuda. Moltes veus diuen que la 
cosa està encallada per motius personals. De fet, els bisbes de les 
Balears han començat a treballar junts ... si es poden reunir. Perquè 
resulta que amb la vacant produïda pel bisbe Gea, traslladat d'Eivis
sa a Mondoñedo, també del bisbe Deig, traslladat de Menorca a Sol
sona, més pròximament el trasllat del bisbe Ureña, que només ha 
estat tres anys a Eivissa, vivim a les Balears una provisionalitat 
«episcopah) que impedeix fer unes passes de pastoral de conjunt 
-com la carta sobre ecologia de la Pasqua passada, 1991- que en cert 
sentit poden omplir el buit de no tenir una Província eclesiàstica for
mada. Actualment tenim encara la seu vacant d'Eivissa, que no sa
bem quan ni com serà proveïda. Per ara, doncs, tenim la incògnita 
del bisbe nou de Menorca ¡ del futur d'Eivissa, que ja veurem com 
es manifesten sobre aquest punt. 

. Convé assenyalar que les perspectives d'una Província eclesiàstica 
operant, per tal com responia a la realitat d'un país que, malgrat to
tes les diferències i àdhuc els enfrontaments insulars, forma una uni
tat que encara pastoralment es podia consolidar més, eren promete
dores i s'havien plantejat amb un esperit renovador de la Província 
eclesiàstica: contactes freqüents, ajuda mútua, comunió expressada 
i operativa, arrelament en el país, etc. Però la Santa Seu no té pres
ses, ja ho sabeu. 

Cap a una Regió apostólica 

Establert, doncs, el principi que els Països catalans, des del punt 
de vista eclesiàstic, s'haurien d'estructurar en tres províncies ben de
finides i autònomes, són molts els qui reclamen una forta comunió 
i intercanvi entre els tres de tal forma que, tal com ·exposà el bisbe 
Deig a Prada, poguessin formar una «regió apostòlica». Aquesta, en
demés de potenciar uns serveis comuns, hauria de gaudir d'una per-

103 



sonalitat pròpia i reconeguda. Crec que aleshores es podria parlar de 
l'Església catalana en plenitud. 

Actualment hem de reconèixer que les accions comunes entre la 
Tarraconense i les Balears s'han anat intensificant des d'anys enrere. 
Són diversos els camps en què treballen plegats els agents de pastoral 
del Principat i de les Balears: missions, catequesi, acció social
Càritas, versions litúrgiques, moviment escolta, esplai ... El Centre 
d'Estudis Teològics de Mallorca és afiliat a la Facultat de Teologia 
de Catalunya. Són passes força importants, satisfactòries per amb
dues parts. Però creim que s'hauria d'avançar encara més i que allò 
institucional reforçaria uns vincles ja acceptats voluntàriament per 
bona part del clergat i del laïcat més conscient. No vull dir amb això 
que ja siguin superades les pors i les suspicàcies de temps enrere, 
sempre atiades pel poder estatal, que ha tractat des de fa segles de 
separar els nostres Països, però, després del Vaticà Il, s'han fet pas
ses de gegant: més a Menorca, en bona part a Mallorca, mes escassa
ment a Eivissa. Aquesta diòcesi, en efecte, sobretot els dos darrers 
pontificats, ha estat molt sotmesa a l'òrbita valenciana, que tampoc 
no li ha aportat gran cosa ... 

Convé remarcar, abans de cloure aquest apartat, que el bisbe de 
Mallorca, en declaracions a la premsa després de la polseguera que 
alçà la ponència del bisbe Deig a Prada i l'editorial del full domini
cal de Tarragona, Vic i Solsona, refuà la creació de la Conferència 
Episcopal Catalana separada de l'espanyola i donà suport a la idea 
de crear una regió apostòlica amb Catalunya, si voluntàriament ho 
decidien els bisbats de la mateixa àrea cultural i lingüística. 

Hem de continuar avançant 

He tractat de reflectir la situació de les coses i els meus punts de 
vista de com, des de la realitat dels nostres Pàisos, podríem tenir una 
Església més personalitzada. No he entrat en el cas del País valencià, 
perquè ja sabem com és de difícil i enverinat. A Prada, els valen
cians sí que feren sentir una veu ben ferma en la seva aportació al 
projecte nacional, dins el seminari a què m'he referit. Malgrat la si
tuació de vegades esperpèntica i tràgica, conforta sentir la veu dels 
qui saben i proclamen que la nostra nació no es pot fer d'un, o de 
dos, sinó de tres Països, desventuradament esqueixats i àdhuc en
frontats per factors alienants, però tanmateix fraternalment units 
per tants de llaços, de realitats comunes. 

A Montserrat els bisbes de la Tarraconense han decidit no passar 
endavant en la creació de la Conferència Episcopal Catalana. En una 
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situació nacional anòmala no ens han de sorprendre decisions com 
aquesta. Tanmateix, crec que cal afegir que, si a nivell de l'estat es
panyol, s'han aconseguit unes autonomies que demanen cotes cada 
cop més elevades d'autogovern, això mateix no s'ha assolit dins l'or
ganització eclesial. Entre nosaltres, el cas de les Balears i del País 
valencià demostra que, d'autonomia «eclesiàstica», res de res; més 
aviat hem de constatar que hi ha desnivell i endarreriment de l'Es
glésia respecte a l'estat espanyol. 

Però si el projecte nacional que hem de construir els cristians per 
a les nostres esglésies no es por realitzar ara al cent per cent, no po
dem deixar d'anar progressant de debò en tantes accions que són a 
les nostres mans. Si estimam de ver els nostres pobles, la nostra na
ció, certament trobarem vies, part damunt estructures calcades so
vint d'un estat encara centralista, per construir entre tots una Esglé
sia catalana més autèntica, més fidel a l'Evangeli i als nostres països, 
més portadora d'una Bona Nova encarnada en la realitat dels qui, 
malgrat pertorbacions històriques, som veritablement una nació. 
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DES DEL PAís VALENCIÀ: 
ENS CAL UNA ESGLESIA NOSTRA 
PERE RIUTORT 

Església-poble, una unitat fonamentada en la Teologia 

L'Església ha de ser universal en la confessió de l'única fe en Jesu
crist, però igualment ha de ser universal en la seva intima unió amb 
la manera di versa de ser de tots i cadascun dels pobles del món. 
Aquesta doble cara de la mateixa moneda -unitat i diversitat- cons
titutiva de la catolicitat «és do del mateix Senyor», com ens ensenya 
el concili Vaticà lI, «Lumen Gentium» 13. 

La veritat és que no són pures dèries quan desitgem, demanem, i 
més, exigim, que l'Església ha de ser realment de cada lloc del món, 
que ha de fer seues les característiques de cada poble, i d'una manera 
molt especial la llengua pròpia, signe del Pentecostès històric, i signe 
també, cal que ho siga, del Pentecostès continuat a través del temps. 
La inculturació, tan al·ludida en els temps actuals, és concreció del 
do del Senyor esmentat en el text conciliar al·ludit. 

El País Valencià 

I el País Valencià, ¿és una excepció dins l'Església universal? No 
oblidaré mai quan l'any 1980, en una entrevista personal, el carde
nal James Knox, aleshores prefecte de la Congregació del culte diví, 
ens digué que el problema més «irresoluble» que tenia la congregació 
en tot el món catòlic quant a la introducció de la llengua vernacla o 
popular en la litúrgia era la qüestió valenciana. 

«La qüestió cultural valenciana» i l'Església de les terres valencia
nes: un tema difícil, perquè ho és i perquè hi ha hagut aquests anys 
passats persones que han mirat de fer-lo «irresoluble». Les raons són 
molt diverses, des de la història fins a la ignorància en els temps ac
tuals, sense oblidar la manipulació des de diferents punts. Un tema 
que ens fa sofrir, perquè estimem aquesta terra nostra, que veiem 
difícil, però sobrenaturalment i fins humanament esperançador. 
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I mentrestant, enmig de grans dificultats, la societat civil fa camí, 
moltíssim més que l'Església del País Valencià. Que la consciència 
nacional avança, això és evident. Recordem l'ensenyament genera
litzat de la llengua a les escoles i les més de tres-centes escoles que 
fan la línia en la llengua de la terra. El nacionalisme en el camp dels 
partits polítics té una implantació no massa gran, però existeix i es
perem que es refermarà i es difondrà cada dia més. 

Voldríem una situació millor. Però cal recordar què hi havia ací 
fa quaranta anys; que la Renaixença valenciana va ser feble; que el 
País està dividit en zones castellanoparlants i catalanoparlants des 
de fa alguns segles; que el segon gran nucli dels País, Alacant, no 
presenta en principi una situació gens fàcil... I el paper històric de 
l'Església valenciana dels darrers segles, sobretot si el comparem 
amb Catalunya i Mallorca, ha estat bastant negatiu. 

El postconcili, quant a la introducció de la llengua pròpia a la li
túrgia, ha estat poc favorable, malgrat que alguns hem treballat 
quant podíem, i fins i tot arribaríem a dir, més del que podíem, per
què fos realitat. No es pot deixar de recordar que quan, immediata
ment després del Concili, l'arquebisbe Olaechea va preguntar als ar
xiprestos sobre la introducció del valencià a la litúrgia, va rebre 
resposta unànime dels arxiprestos valencians que la llengua vernacla 
a les terres valencianes era el castellà, la llengua oficial de l'Estat. 
Actualment devem estar en un dos o al màxim tres per cent de cele
bracions dominicals en la llengua del poble. 

Esperançats si ens unim 

Davant aquesta situació, ens cal tenir el convenciment que «el do 
del mateix Senyor» -que l'Església és una respecte a la unió de fe i 
cultura-llengua pròpia- més prompte o més tard arribarà a ser reali
tat: aquesta és una esperança que no perdem mai. L'ensenyament 
escolar, entre altres coses, qüestiona ja actualment moltes comuni
tats cristianes i cada dia hom es troba amb més persones conscien
ciades. Però seríem irresponsables si no recordàssem la inèrcia de 
segles: els que ho emboliquen tant a base de veritats a mitges i false
tats. El fet és que tot o quasi tot ho tenim en els començaments i 
estan encara per produir-se molts dels instruments necessaris per a 
la catequesi i la litúrgia. 

La veritat és que si no fem «mata de jonc ben lligada», aconse
guint que «tots tres siguem d'una sola valença», com ens tornaria a 
dir actualment Ramon Muntaner, ni realitzarem de debò la nostra 
nació, ni sobretot des de València podrem anar avant. Tots ens ne-
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cessitem, però els més febles som els qui més necessitem de la solida
ritat. Això eclesialment comporta el contacte i la solidaritat i la unió 
de les nostres esglésies, cosa que en els temps actuals es realitza for
malment a través de les Conferències episcopals i de la connexió i 
col·laboració imprescindible d'activitats pastorals. 

Aquesta unió a través d'una Conferència episcopal la demanàvem 
en un article que publicàrem al diari «Avui»,ja l'any 1978 i la dema
nàvem també al Papa actual en una carta promoguda des de Valèn
cia, que se li envià des de diferents indrets dels Països Catalans i que 
en el punt 4 deia: «A exemple de Puerto Rico, on hi ha una Confe
rència Episcopal per a cinc diòcesis, i partint a més de la història de 
la nostra Seu Primacial de Tarragona, demanem la constitució de la 
Conferència dels bisbes de les diòcesis de parla catalana». 

Els passos a seguir des del País Valencià 

Des de les nostres terres del sud, veiem que, perquè arribe a ser 
realitat el dret que ens assisteix d'una Conferència episcopal o, si 
més no, d'una Regió apostòlica dels Països Catalans, ens cal treba
llar en aquestes direccions: 

I. La vertebració de l'Església del País Valencià, amb la creació de 
les diòcesis que reclama la seua demografia de quasi quatre milions 
d'habitants, la història i una indefugible necessitat pastoral. És un 
tema pendent, poc madur encara i -en grans nuclis del món eclesiàs
tic- amb ganes de continuar com està tot. Basta recordar les propor
cions mastodòntiques de l'arxidiòcesi de València (amb 13.060 
Km2, 2.337.000 habitants, 651 parròquies, 910 capellans diocesans 
i 578 capellans religiosos) i les antigues i històriques diòcesis com 
Xàtiva, Dénia o Elx, que, reconstituïdes, podrien formar unes diòce
sis ideals en proporcions i mitjans pastorals. Això sí, sempre comp
tant amb una unió de moltes activitats pastorals dins el País Valen
cià, a l'estil del que ja es duu a terme a Catalunya. El problema de 
la partició de Tortosa és una altra situació difícil, però que algun dia 
s'haurà d'encarar. La veritat és que si no hi ha o quasi no hi ha cons
ciència d'Església del País Valencià, ¿com es pot donar l'altre pas 
envers una Església dels Països Catalans, en la qual creiem sincera
ment i que necessitem urgentment? 

2. La nostra unió com a cristians, partint de les Províncies ecle
siàstiques, ha de calcar la nostra unitat política històrica en la qual 
la unitat no llevava la diversitat: «autònoms, però units». Cadascuna 
de les províncies eclesiàstiques -Catalunya (amb dues?), el Pals Va
lencià, i les Balears- han de tenir la seua vida autònoma. En la mesu-
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ra que hi haurà una vitalitat interdiocesana dins cada una de les pro
víncies eclesiàstiques arribarà com a fruita madura, que cau per si 
mateixa, la unió de totes a través d'una Regió apostòlica o Conferèn
cia Episcopal de la nostra nació, els Països Catalans. Són les matei
xes passes que s'han de seguir en el camp polític. El poble ha de veu
re que no perd res, que hi guanya, amb la unitat civil o eclesiàstica 
del Països Catalans. 

3. Aquesta unió s'ha d'anar materialitzant des d'ara promovent 
realitzacions. Això comporta des de conèixer-nos fins a actuar con
juntament: estudis eclesiàstics, activitats pastorals, secretariats con
junts (tal com s'ha encetat entre les Balears i Catalunya), publica
cions, reunions de treball, de pregària, festives, com per exemple la 
Pasqua de l'Esperit ... 

4. Solidari dat especial amb el País Valencià. El més dèbil, el més 
pobre, és el que necessita l'ajuda. No és gens fàcil enfrontar-se amb 
un País que fins ara ha estat concebut que sols seria nacionalment 
«d'esquerres». En medis nacionalistes sembla que l'Església sols ha 
interessat com a cosa folklòrica o artística. Realitat constatable per 
altra banda: la majoria del clergat o no se'n preocupa o s'apunta a 
les tesis secessionistes blaveres; i alguns eclesiàstics en són els princi
pals promotors. 

Sols Déu sap el que ens costa el treball en la formació d'una Esglé
sia d'acord amb la terra, sobretot d'acord amb la llengua de la terra 
valenciana: edicions, visites, constitució d'un lloc que centralitze i 
promoga les activitats, etc. Pocs n'hi ha que tenen consciència ací 
que això a més de molt de temps, poca o cap compensació humana, 
comporta també diners, organització. Ens fa falta la mà de Déu so
bre el nostre treball. Anem avant, però és molt lent i difícil. I per si 
fos poc, nO hi manquen els qui tenen l'ofici de criticadors sols per 
criticar; fins i tot hi ha qui creu i diu que la culpa de les dificultats 
és sobretot dels qui hem posat en l'empresa tot quant sabíem i po
díem. És un fenomen que se sol donar, com afegitó, en les situacions 
de pobresa. L'esperança partint de la fe, ho tomem a repetir, no 
manca; però, com podeu veure, el camí no és gens fàcil, i conse
qüentment fa falta molta solidaritat des de tots els indrets de la nos
tra nació. 

• • • 
Des del País Valencià, volem i necessitem com a poble i com a 

fidelitat a la nostra fe catòlica, una Conferència Episcopal, una Re
gió Apostòlica, i ara mateix, una connexió de les realitzacions de la 
nostra vida cristiana, i això, com hem dit, naix i es fonamenta «com 
a do del mateix Senyom. Si no ho fem, quina mena de cristians som? 
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UN COLLPQUI EUROREGIONAL 
DE PARROQUIES? 
JOSEP M. VIDAL I AU NÓS 

En la ponència que el doctor Antoni Deig, bisbe de Solsona, va 
presentar a la Universitat d'Estiu 1991 de Prada de Conflent, expo
sava un possible anhel de reestructuració de l'Església als Països Ca
talans, i al mateix temps indicava, des de la seva visió personal, cap 
on s'hauria d'anar. 

La proposta del bisbe de Solsona, que ha trobat un ressò molt fa
vorable en el poble català, però molt menys en el nivell jeràrquic de 
l'Església catalana i espanyola, m'ha desvetllat aquesta possible pro
posta d'un Col· loqui Euroregional de Parròquies. 

En concloure el seu document, el bisbe Deig manifesta que, con
tràriament al que algú podria pensar, la seva intenció no és de tanca
ment i de manca de solidaritat, sinó que voldria ser solidari amb 
l'Església espanyola i també amb altres més pròximes. En aquest de
sig de proximitat el senyor bisbe incloïa la necessitat d'intensificar 
els contactes amb el Rosselló, sobretot a través de la diòcesi de Giro
na. 

Aquest projecte desitjable del bisbe Deig, i que com tantes altres 
persones comparteixo, m'ha suggerit de divulgar la possibilitat de 
potenciar un «Col·loqui Euroregional de Parròquies». 

D'un temps ençà, la realitat geogràfica de les euroregions va 
obrint-se camí i va progressant en concrecions esperançadores. 
Aquest és el cas de l'euroregió Catalunya-Llenguadoc-Rosselló, que 
a poc a poc pot assolir solidesa política, econòmica, cultural i social. 
De fet ja s'han fet passos positius amb l'establiment de comissions i 
conferint responsabilitats a persones determinades. Penso que per a 
nosaltres, ciutadans de Catalunya, aquesta empresa ha de constituir 
un motiu de joia i d'esperança. 

Fa un xic més de 30 anys, que es constituïa el «Col· loqui Europeu 
de Parròquies». Naixia d'un anhel semblant. La intuïció d'un rector 
de París en fou la llavor primera. A l'Europa dels 1950-60 alguns 
governs treballaven ja seriosament en la creació d'una comunitat eu
ropea a nivell econòmic i polític. La Comunitat Europea ha passat 
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de ser un projecte a convertir-se ara en una realitat cada cop més 
forta. Cal desitjar i confiar que els projectes d'euroregions assoleixin 
també la mateixa consistència. 

La idea del bon rector francès s'inspirava en la mateixa fórmula 
del projecta polític. Ja que Europa es construeix en aquests nivells, 
¿per què les esglésies europees no poden fer passos semblants en 
l'àmbit pastoral i religiós? Aquesta intuïció del rector de Sl. Séverín 
de París va ser presentada al seu bon amic el Cardenal Konig, ales
hores arquebisbe de Viena. Aquest projecte el va colpir d'entrada, 
però després d'uns instants de reflexió, el cardenal manifestà al seu 
amic prevere que una idea tan excel·lent trobaria un camí més fàcil 
i eficaç si es duia a terme des del nivell de la parròquia, més que des 
del nivell jeràrquic. 

Em sembla que succeeix el mateix amb la proposta del bisbe Deig. 
El tema, diu ell, és difícil, arriscat, gairebé hipotètic i fins i tot potser 
utòpic. El Senyor bisbe, però, no se sent pessimista, «vistos els aven
ços que es van realitzant, si més no a nivell d'institucions, diguem
ne, secundàries.» 

Així doncs, es tractaria d'impulsar dins les comunitats parroquials 
un treball col·lectiu d'encontres, de relació, de confrontació d'expe
riències i de problemes pastorals de les diòcesis de Catalunya
Llenguadoc-Rosselló. 

Aquest projecte de trobades que vol manifestar una sincera preo
cupació eclesial trobaria també suport en la nostra relació tradicio
nal i afectiva, més orientada sempre vers les terres del nord que no 
pas vers les del sud. 

El projecte que proposo, no em sembla utòpic, ni hipotètic, sinó 
ben possible i convenient, encara que tingui també les seves dificul
tats. Certament que no coincideix amb la proposta de reestructura
ció de l'Església: bisbats i institucions comuns als Països Catalans, 
però tampoc no me'n sembla tan allunyada. Crec veure-hi un cert 
parentiu, i avançant per aquest camí podríem afavorir la realització 
de la proposta de reestructuració. El projecte d'un Col·loqui Euro
peu de Parròquies és possible i pot iniciar-se sense tardança. El Col
loqui Europeu de Parròquies ens ofereix elements i estructura per a 
fer-ho. Estic pensant evidentment en el nombrós col· lectiu català tan 
assidu i tan participatiu des dels inicis en els encontres europeus. 
Aquest col·lectiu pot animar-ne la realització. 

Aquesta preocupació pastoral fóra un bon servei per a les esglésies 
del Llenguadoc, el Rosselló i Catalunya, situades a banda i banda 
dels nostres Pirineus. 
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QUATRE VENTS 

REUNiÓ DEL CLERGAT CATALÀ A POBLET: 
UNA PORTA OBERTA A L'ESPERANÇA 
JOSEP M. TOTOSAUS 

El dilluns, 4 de maig, ens reu
níem a Poblet gairebé set-cents 
capellans dels vuit bisbats cata
lans. L'èxit de la convocatòria va 
ser esclatant. Aquesta provenia 
dels bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Es trac
tava de commemorar el novè 
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centenari de la restauració de la 
seu metropolitana de Tarragona, 
després de la invasió sarraïna, 
cosa que va comportar la defini
tiva independència dels bisbats 
catalans respecte a la seu de Nar
bona -on havien anat a arrece
rar-se en absència de la seva me-



tropolitana normal- i l'acaba
ment de les pretensions de Tole
do i d'alguna altra metropolitana 
de prestigi. Aleshores va iniciar
se un període d'esplendor de la 
vida conjunta de les nostres es
glésies, afavorida per la represa 
de l'antiga pràctica conciliar, en 
uns segles d'important vitalitat 
del nostre poble en tots els as
pectes. 

La trobada es mereix un deu, 
amb menció especial, per als or
ganitzadors tarragonins, que la 
van preparar i cuidar en tots els 
seus detalls. Ells deuen saber 
prou el que els va costar. «Ad 
multos annos» i moltes gràcies! 

L'eucaristia 

La concelebració, presidida 
pels bisbes de les vuit diòcesis 
més els auxiliars i els abats de 
Poblet i de Solius (al de Montser
rat no li va ser possible d'ésser
hi) va marcar l'inici de la jorna
da. La bella nau, tan sòbria i es
velta, coronada per la volta de 
canó, del romànic, però en punta 
d'ametlla, que anuncia el gòtic 
que esclatarà al claustre, devia 
exultar davant una assemblea 
que encara no havia conegut mai 
en tota la seva llarga vida. Una 
vida, la de Poblet, que s'inicia el 
1150, fruit de la mateixa em
branzida que havia dut a la res
tauració de la seu tarragonina i a 
la repoblació del seu camp, com 
duria a la fundació dels mones
tirs de Santes Creus i Vallbona 

de les monges, tots tres força a 
prop els uns dels altres, i nascuts 
el mateix decenni en terres tarra
gonines de la Catalunya nova, 
que s'eixamplaven ja fins a Llei
da (1148) i Tortosa (1149). 

Conferència del bisbe 
de Burdeus 

Acabada l'eucaristia, ens vam 
traslladar al casal de l'Espluga de 
Francolí, on va tenir lloc la con
ferència de l'arquebisbe de Bur
deus, Pierre Eyt, sobre el presbi
teri diocesà. El senyor arquebis
be va insistir en la comunió com 
a nota distintiva de l'Església, 
que s'ha de fer realitat en tots els 
seus nivells, també, doncs, en el 
presbiteri: comunió dels preve
res amb el bisbe i comunió del 
bisbe amb els preveres: «nihil si
ne episcopo», certament; però 
també, «nihil sine presbyteris»; 
per tant, res de voler tenir fil di
recte amb Roma, sense passar 
pel bisbe diocesà (i aquí l'assem
blea va exterioritzar, amb els ca
racterístics rumors, que hi llegia 
una insinuació prou clara a de
terminades espiritualitats i a de
terminats sectors); però res tam
poc de voler governar la diòcesi 
sense comptar amb els preveres. 
I per part d'aquests, una invita
ció a agrupar-se amb tota lliber
tat: sigui en funció del territori 
en el qual treballen, sigui en fun
ció del medi al qual consagren 
els seus esforços, sigui en funció 
de l'amistat, sigui en funció d'u-
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na determinada sensibilitat espi
ritual, sigui... Tot és bo per a 
vertebrar el presbiteri mentre es 
tracti de vertebrar-lo i no pas 
d'esquarterar-lo en grups d'obe
diències diverses. 

Aquest presbiteri ha de comp
tar amb el laïcat. Els laics han re
descobert, després del Vaticà lI, 
el seu caràcter «seculaf» i la cri
da a ser responsables de ple dret 
en l'Església. En els consells pas
torals, bisbes i capellans no han 
d'usurpar ni substituir, doncs, la 
funció dels laics, sinó que els 
han d'estimular al protagonis
me. 

Tota l'Església, bisbes, preve
res, religiosos i laics, ha d'anun
ciar al món la Bona Notícia de 
Jesucrist. I aixó no és possible en 
un ambient de desconfiança dels 
que pretenen anunciar-lo respec
te a aquells que han de rebre'n 
l'anunci. Les reunions de bisbes, 
de capellans, de consells presbi
terals o parroquials, i fins les 
mateixes tertúlies, no s'han de 
convertir en llocs de crítiques i 
queixes sobre la marxa del món 
i d'enyoraments de temps pas
sats. No es tracta de ser candoro
sos, però tampoc no ens hem de 
deixar endur a veure-ho tot amb 
ulleres negres. ¿Com podem pre
tendre anunciar la Bona nova de 
l'evangeli sense uua sintonia de 
fons amb els seus destinataris? 
En aquest punt, el conferenciant, 
que es va moure sempre en un 
serè to expositiu, recordava, tan
mateix, els accents profètics del 
papa Joan XXIII en el discurs 
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inaugural del concili Vaticà lI, 
quan increpava els que ell va eti
quetar com a «profetes de cala
mitats». 

En resum, doncs, aposta per 
una Església comunional que es 
construeix en la llibertat i que 
estima el món, per a salvar el 
qual Déu ha enviat el seu Fill 
únic, i al qual nosaltres hem d'a
nunciar aquesta bona notícia. 

Comunicació de l'arquebisbe 
de Tarragona 

Els aplaudiments van manifes
tar la satisfacció de tots i van 
obrir pas a les paraules de l'ar
quebisbe de Tarragona. Després 
de dir que sempre ha estat con
vençut que sense llibertat de pa
raula no hi ha vida social ni vida 
eclesial, va llegir-nos una breu 
notificació seva, amb la qual -va 
precisar- espero que els meus 
germans de la Tarraconense es
taran d'acord: no és que n'hàgim 
parlat explícitament, perquè no 
hem tingut ocasió de trobar-nos; 
però sí que ho hem comentat per 
telèfon. La reprodueixo íntegra
ment. 

«1. Com dèiem en el comuni
cat de Montserrat, els bisbes de 
la Conferència Episcopal Tarra
conense, arran del novè centena
ri de la restauració de la seu me
tropolitana de Tarragona, hem 
reflexionat sobre la possibilitat 
de celebrar unes jornades, o un 
congrés pastoral, o fins i tot un 
concili provincial, com va ser 



proposat en la reunió del juliol 
de l'any passat. 

»2. Ara es considera adient la 
conveniència de celebrar, en tot 
cas, un concili i no pas un altre 
tipus de trobada provincial. 

»3. Es veu absolutament ne
cessari constituir en la reunió de 
la Conferència Episcopal Tarra
conense de Poblet una comissió 
per tal que estudiï a fons la ini
ciativa de convocar un concili: 
temàtica possible, configuració, 
preparació, funcionament intern 
a seguir en la celebració i altres 
aspectes adients. 

»4. La proposta de la comissió 
serà estudiada per la Conferèn
cia a ser possible en la reunió de 
juliol, per tal de pronunciar-se 
en concret sobre la convocatòria 
del concili provincial. 

»5. La Conferència Episcopal 
Tarraconense sempre ha actuat 
amb consciència de Conferència 
catalana, amb plena llibertat de 
decisió i acció per a tot el que 
es refereix a l'estudi dels proble
mes comuns a totes les diòcesis 
catalanes i a la coordinació de 
les activitats pastorals, segons 
ho exigeixi el bé comú de les 
Esglésies particulars de Catalun
ya. 

»6. El moment actual té el seu 
kaírós d'esperança, al qual hem 
de correspondre tots amb lleial 
col·laboració, sentit de responsa
bilitat i confiança mútua. Que 
l'Esperit ens hi ajudi». 

Els aplaudiments van reblar 
aquestes paraules i van donar 
pas al cant del Virolai, amb el 

qual es va cloure aquesta segona 
part de la trobada. 

Dinar de germanor 

I va començar la tercera: el di
nar. Va ser al pavelló poliespor
tiu del casal, preparat per a l'o
casió amb una bella taula 
presidencial i una bona cinquan
tena de taules rodones amb deu 
coberts cadascuna. Cant de be
nedicció amb lletra de mossèn 
Pere Ribot i música de mossèn 
Josep Monné, que bé va caler as
sajar. Dinar, vi de la Terra Alta, 
xampany del nostre (és a dir, de 
Sant Sadurní d'Anoia, comarca 
del Penedès) i brut (que és el que 
toca, avui), pastís (que els tres 
arquebisbes presents van haver 
de tallar cerimoniosament, tal 
com hom acostuma en els ban
quets), cafè i llevant de taula 
amb intervencions, breus, de 
quatre poetes i un cantaire; 
aquest, mossèn Xavier Morlans, 
de Barcelona; aquells, mossèn 
Joan Roig i Montserrat, mallor
quí resident a Tarragona, mos
sèn Joan Montalà, tarragoní resi
dent a Barcelona, mossèn 
Climent Forner, cronista de 
«Quaderns» com tothom sap, 
del bisbat de Solsona, í mossèn 
Pere Ribot, que, tot i les seves 
arrels vilassarenques -i, doncs, 
barcelonines- pertany al presbi
teri gironí des que Riells del 
Montseny, on ha fet casa seva -i 
casa de tots- des de tants anys, 
va ser traspassat de bisbat arran 
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del darrer moviment que ha so
traguejat les nostres esglésies. 

Eren quarts de sis quan ens ai
xecàvem de taula amb el somriure 
als llavis i una reproducció de la 
butlla papal <dnter primas Hispa
niarum urbes» a les mans. El sol 
lluïa després d'uns dies de pluja i 
se sumava a la nostra alegria. Si 
aquell matí s'havia aixecat ennu
volat -sense malícia, però- i fred, 
quan sortíem de l'Església de Po
blet els nostres cants havien co
mençat a esqueixar els núvols i a 
fer aparèixer el sol. Ara aquest ja 
dominava el panorama quan sor
tíem a l'aire lliure havent dinat. I 
la tarda no era freda sinó càlida. 
¿Tot un signe? 

Un balanç personal 

No resulta fàcil improvisar a 
cop calent un balanç d'aquesta 
jornada que acabo de descriure. 
Però bé n'he de dir alguna cosa. 

Punt primer, el més important 
a parer meu: la bona fe, la bona 
voluntat, la il·lusió tanmateix in
defallent d'aquest «col·lectiu» 
(que es diu avui) que som els 
preveres de Catalunya: ens co
neixem entre nosaltres, ens esti
mem, treballem junts, estem 
contents d'aplegar-nos, estimem 
la nostra Església més enllà dels 
compartiments concrets de les 
nostres diòcesis, i desitgem que 
aquesta sigui cada vegada més 
ella mateixa i vagi avançant pels 
camins de la comunió i de la cor
responsabilitat i sota la direcció 
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i l'impuls dels nostres bisbes, 
que desitgem que assumeixin co
ratjosament i sense temors la 
tasca de capdavanters de l'Esglé
sia del Crist que pelegrina a Ca
talunya. Aquest és, sens dubte, el 
sentit de l'aspiració, que no és 
d'avui, a una Conferència Epis
copal Catalana, i la raó que ex
plica el ressò que va desvetllar la 
ponència del bisbe de Solsona a 
Prada del Conflent, l'agost pas
sat. Potser s'ha insistit fora me
sura en l'aspiració a una Confe
rència Episcopal Catalana 
<<independent» i hauríem de po
sar sordina a aquesta paraula. 
Primer, perquè la llei de l'Esglé
sia no és la compartimentació i 
la independència, sinó la comu
nió. I segon, perquè l'anhel que 
ens empenya aquesta reivindi
cació no és, primàriament, sepa
rar-nos de ningú i restar, sinó ser 
-ser nosaltres mateixos en pleni
tud- i sumar, que vol dir donar 
les mans; però això sí: sense fon
dre'ns, sense confondre'ns, sense 
assimilar-nos i sense assimilar. 
¿Em permeteu que ho digui amb 
les belles paraules que J. V. Foix 
va escriure amb motiu del 11 
Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana (1986)? Vet
les ací: 

Obrim serens la nostra parla 
als mil parlars del món amic 
amb l'esplendor d'un verb antic. 
Vora la mar i al peu dels cims, 
durs al treball per terra endins, 
solquem el pla, que volem lliure, 
oberts a tolS. viure i conviure. 



De tot això la trobada de Po
blet n'és una expressió i una ex
pressió esplèndida: l'aplec d'uns 
set-cents preveres i diaques de 
tot Catalunya és, pel seu nom
bre, una afirmació esclatant, que 
parla prou clarament. 

Punt segon: la conferència de 
l'arquebisbe de Burdeus va estar 
en clara sintonia amb les línies 
del concili Vaticà 11, que va des
vetllar tant de ressò entre nosal
tres i continua essent punt de re
ferència de la part més viva de 
les nostres esglésies; respongué, 
doncs, a l'aplec de Poblet. 

Punt tercer, el comunicat de 
l'arquebisbe de Tarragona. Con
té, indubtablement, un aspecte 
ben positiu. Els nostres bisbes 
(en la mesura en què el comuni
cat expressa el sentir de tots ells) 
recullen la pilota que aquests 
darrers mesos s'ha anat movent 
i que, en algun moment, sembla
va que resultava incòmoda a al
guns d'ells i que preferien esqui
var. La resposta que hi donen és 
la convocatòria d'un concili pro
vincial. En aquest mateix núme
ro publiquem els cànons vigents 
actualment, que configuren 
aquesta mena de concilis, i un 
comentari senzill. No tot són 
flors i violes, i el primer que cal 
notar és que un «concili provin
cia!» és propi d'una província 
eclesiàstica i que l'arquebisbat 
de Barcelona nO pertany a la 
província eclesiàstica tarraco
nense. Caldrà, doncs, buscar-hi 
una sortida satisfactòria. Aquí, 
com arreu, els camins que s'em-

prenguin en la seva preparació 
indicaran la direcció en què es 
marxa. A viat ho veurem. I és 
d'esperar que els fets manifestin 
sense lloc a dubtes ni a ambigüe
tats subtils que els bisbes empre
nen amb decisió una tasca de di
rigents, dinamitzadors i agluti
nadors de les nostres esglésies. Si 
és així -i ho esperem adelerats
el «kairós d'esperança del mo
ment actual» (punt darrer del co
municat), que és alhora do i cri
da del Senyor a les esglésies que 
peregrinen a Catalunya, rebrà 
una bona resposta, i una il·lusió 
renovada recorrerà el cos de la 
nostra Església catalana una mi
ca cansat, val a dir-bo, però ple 
de bona voluntat i disposat a 
il·lusionar-se. 

I darrer punt, el que fa 5 en el 
comunicat de l'arquebisbe. Aquí 
he de dir, amb tota lleialtat, que 
considero que pot posar-se en 
dubte la «plena llibertat de deci
sió i acció» de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Sense 
anar gaire lluny, el bisbe de Sol
sona (a «El Observadom) i el 
bisbe d'Urgell (a la televisió) van 
dir ahir mateix que la Conferèn
cia Episcopal Catalana pròpia
ment dita no es veu convenient 
a causa de l'oposició de Madrid 
(és a dir, de la Conferencia Epis
copal Española). Aquestes pa
raules entelen la netedat de l'a
firmació del comunicat. I tots 
aquells que coneixen la cosa de 
prop saben que la plenitud de lli
bertat pot ser un bell desig que 
honora els nostres bisbes; però 
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que, a l'hora de la veritat, té li
mitacions tan concretes com, per 
exemple, les que deriven de la 
dependència econòmica, que no 
són pas poca cosa, les que afec
ten les versions catalanes dels 
textos litúrgics, o les que van 
acompanyar tota la història dels 
catecismes. Caldrà veure, doncs, 
fins a quin punt el camí que ara 
els nostres bisbes volen empren
dre -i que es manifesta, sense 
exhaurir-s'hi, en la convocatòria 
d'un concili- es plega a aquestes 
limitacions -i és expressió, així, 
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d'allò que ja fa anys que se'n diu 
<<la libertad bien entendi da» (és 
a dir, una llibertat que no és lli
bertat)-, o bé és capaç de supe
rar-les i es planteja a partir d'a
quella consciència de ser 
nosaltres mateixos en plenitud, 
com a Església, de què he parlat, 
i és, així, fruit i manifestació de 
la llibertat evangèlica. 

No cal dir que faig vots en 
aquest darrer sentit. 

Poblet-Barcelona, 5 de maig de 
1992 



MEMÒRIA DE SECRETARIA 
DEL CURS 1990/1991 

El marc 

El Centre d'Estudis Pastorals 
de les diòcesis catalanes va obrir 
les seves portes per primera ve
gada el dia 10 d'octubre de 1968. 
D'aquí a un any, doncs, enceta
rem el vint-i-cinquè de la nostra 
existència. S'inscrivia en aquell 
bell moviment que el concili Va
ticà II va desvetllar en les nos
tres esglésies i obeïa a la veu 
d'ordre que, seguint l'expressió 
utilitzada pel papa Joan XXIII, 
tothom va avenir-se a qualificar 
d' «aggiornamento». La posada 
al dia s'adverava absolutament 
necessària en una Església que 
pretenia obrir portes i finestres 
al món modern. També la pasto
ral havia d'entrar en aquest mo
viment. I hi havia d'entrar no 
simplement pel camí de l'acció, 
sinó també pel de la reflexió. 
D'ací la conveniència d'un Cen
tre d'Estudis Pastorals. 

El nostre Centre iniciava els 
primers passos d'una manera 
modesta, acollit per l'ICESB als 
locals que acabava d'estrenar a 
la planta 3a. de l'edifici Sta. An
na, del carrer de Rivadeneyra. 

CENTRE D'ESTUDIS PASTORALS 

Ho feia amb un «Curs d'Estudis 
Pastorals», que comptava amb 
la presència de 52, alumnes dels 
bisbats de Barcelona (33), Giro
na (2) Lleida (I), Solsona (7), 
Tarragona (I), Tortosa (1), Vic 
(7). 

Al costat de la posada al dia, 
en la línia de l'embranzida con
ciliar, un segon element definito
ri del Centre ha estat, i ja des 
dels seus orígens mateixos, la ca
talanitat. Ens hem sabut, ens 
hem sentit i ens hem estimat ciu
tadans d'un país i fills d'unes es
glésies que, per damunt de com
partiments, massa vegades artifi
cialment endurits, hem aspirat a 
una profunda conjunció: Cata
lunya constitueix i ha de consti
tuir cada dia més una veritable 
unitat pastoral. Per això el Cen
tre no ha fet cap pas que no hagi 
estat partint del conjunt de les 
nostres esglésies catalanes i pen
sant en el conjunt: va ser prepa
rat per una Comissió gestora in
terdiocesana i des del primer dia 
va tenir òrgans de direcció inter
diocesans i professors i alumnes 
de les diverses diòcesis catala
nes. Si no hem fet més en aques-
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ta direcció no és pas per falta de 
ganes, com diem amb expressió 
popular, sinó per falta de possi
bilitats. 

Hem parlat de Pastoral que re
flexiona i que dialoga amb l'en
torn social i cultural, en la línia 
del Concili; hem parlat de Pasto
ral a Catalunya. Encara hem d'a
fegir-hi un tercer element que 
defineix la visió que el Centre té 
de la Pastoral. Aquesta no és al
tra cosa que l'Església en acció: 
posa en joc -o hauria de posar 
en joc- la totalitat de les seves 
energies (les «mediacions», en 
diuen els teòlegs) i la totalitat 
dels seus membres actius, siguin 
laics, siguin religiosos, siguin ca
pellans; i, naturalment, siguin 
homes, siguin dones. De l'ideal 
conciliar d'una Església tota ella 
comunional i corresponsable 
sorgeix l'ideal d'una Pastoral co
munional i corresponsable. És 
així com nosaltres entenem la 
«Pastoral de conjunt». I no 
creiem que s'hagi de traduir en 
una mena de calaix de sastre, 
sense discerniment ni vertebra
ció, sinó tot al contrari: la Pasto
ral brolla de l'ésser mateix de 
l'Església; també n'ha de brollar 
la seva estructuració. 

Resumint, doncs. La Pastoral 
abasta tota l'acció de tota l'Es
glésia. La Pastoral demana dià
leg amb l'entorn: d'ací la necessi
tat de conèixer-lo i d'assumir-lo 
en la seva mateixa constitució. 
Per això vam crear, precisament, 
un centre d'estudis. El nostre en
torn és Catalunya. Per això el 
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nostre Centre d'Estudis Pasto
rals, situat a Barcelona, és, de fet 
i de dret, el Centre d'Estudis 
Pastorals de les Diòcesis Catala
nes. 

Els òrgans 

Dites aquestes paraules a ma
nera d'introducció i d'emmarca
ment general, és hora d'encarar
nos amb l'any que acabem i amb 
el que comencem, que són, res
pectivament, els que fan vint-i
tres i vint-i-quatre en la vida del 
Centre. 

El Centre és regit, en darrera 
instància, per un «Consell de Di
recció» que està format per un 
bisbe delegat per la Conferència 
Episcopal Tarraconense -que 
n'és el president-, el director del 
Centre, el secretari, un delegat 
de cada una de les vuit diòcesis 
catalanes i dos representants de 
la Unió de Religiosos de Cata
lunya. Aquest curs, el Consell de 
Direcció ha estat constituït pel 
Dr. Ramon Torrella, arquebisbe 
de Tarragona, Mn. Joan Batlles 
(director), Mn. Esteve Andreu 
(Girona), Mn. Salvador Bardulet 
(Vic), Mn. Josep Boix (Barcelo
na), Mn. Francesc Ciuraneta 
(Tortosa), la M. Feli Fernàndez 
(Unió de Religiosos), Mn. Josep 
Gil (Tarragona), el G. Joaquim 
Morató (Unió de Religiosos), 
Mn. Màrius Rodrigo (Lleida), 
Mn. Josep Rota (Solsona), Mn. 
Ramon Sàrries (Urgell) i Mn. Jo
sep M. Totosaus (secretari). El 



Consell de Direcció s'ha reunit 
dues vegades, ha seguit la marxa 
del Centre i ha pres els acords 
fonamentals. Ha aprovat el pres
supost en iniciar el curs i la seva 
liquidació en acabar-lo. Mossèn 
Francesc Ciuraneta n'era mem
bre només a títol provisional, es
perant el nomenament de nou 
bisbe de Tortosa. Mentrestant, 
no només s'ha produït aquest 
fet, en la persona del Dr. Lluís 
Martínez i Sistach, sinó que el 
nostre delegat de Tortosa des de 
l'any 1984 (i diguem-ho tot, 
alumne del Centre l'any 1978-
79) ha estat nomenat bisbe de 
Menorca. A hores d'ara, doncs, 
està pendent de nomenament el 
delegat del bisbat de Tortosa al 
consell de direcció. 

Un «Comitè Executiu» se
gueix més de prop la marxa del 
Centre, amb una atenció espe
cial als aspectes acadèmics. S'ha 
reunit dues vegades per trimes
tre, sota la presidència del direc
tor del Centre, mossèn Joan Bat
lles. El constitueixen, a més, 
Josep M. Totosaus (secretari), 
Salvador Bardulet (Vic), Jesús 
Huguet (Solsona), Francesc Par
do (Barcelona), Ignasi Ricart 
(claretià), Genís Sam per (escola
pi), i Josep Torrella (Barcelona). 

Activitats acadèmiques 

Entre els cursos organitzats 
enguany hem de destacar el 
«Curs Bàsic de Pastorab>, desti
nat a la preparació dels cristians 

actius en les nostres comunitats. 
Vol ser útil, especiaJment, a laics 
i religioses. Aquest any hem ini
ciat una experiència especial
ment interessant. A més de fer-lo 
a Barcelona, també l'hem fet a 
Tàrrega, en connexió estreta 
amb capellans de la zona, dels 
bisbats de Solsona, Lleida, Tar
ragona i la Seu d'Urgell. Això 
ens permet dues coses: servir les 
comarques rurals, aJlunyades de 
Barcelona, i afavorir l'acció pas
toral interdiocesana. De fet el 
Consell de direcció va inclinar
se per Tàrrega perquè és un punt 
on conflueixen una sèrie de co
marques de quatre bisbats. L'a
lumnat pertanyia, doncs, a qua
tre bisbats diferents. A Tàrrega 
hem fet només la primera part 
del curs, mentre que a Barcelona 
s'ha fet el curs sencer, que consta 
de dues parts. El professorat ha 
estat constituït per Ramon Alsi
na, Lluís A. ArmengoI, Miquel 
Barbarà, Salvador Bardulet, 
Joan Batlles, Joaquim Brusten
ga, Alfons Busto, Ramon Caral!, 
Florenci Costa, Josep Gil, Jesús 
Huguet, Joan Llopis, Pere Lluís i 
Font, Antoni Nello, Joan Novell, 
Francesc Pardo, Lluís Planas, 
Ramon Prat i Pons, Ignasi Ri
cart, Josep M. Rovira Belloso, 
Genís Samper, Antoni M. Serra
mona, Josep M. Totosaus, Fran
cesc Vergés i Tuset, Josep Vives 
Solé. A Barcelona hi han partici
pat 48 alumnes i a Tàrrega 70: 
tot un rècord! Notem, com a da
da que voldríem significativa, 
que a Barcelona hi ha participat 
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un seminarista de Perpinyà, en
viat pel seu bisbe. A Barcelona, 
cinc alumnes que han acabat el 
curs han presentat els treballs i 
rebran, avui, el Diploma del 
Centre. També el rebran quinze 
alumnes que van acabar-lo el 
curs anterior. 

El «Curs General sobre la Bí
blia» té una llarga tradició de 
quinze anys. A hores d'ara més 
de cent-setanta alumnes han cul
minat el cicle sencer. Els profes
sors han estat Lluís A. Armen
gol, Pere Franquesa, Corona 
Garcia, Josep M. Grané, Jaume 
Pedrós, Rodolf Puigdollers, Ig
nasi Ricart, Josep Rius i Camps, 
Jordi Sànchez Bosch, Ermengol 
Segarra, Josep M. Soteras, Ma
deleine Taradach, Romuald Vi
ves. Enguany ha comptat amb 
80 alumnes. 

«Qüestions Actuals d'Esglé
sia» són un conjunt de temes 
que fem els dijous a la tarda; en
guany ha estat traslladat al ves
pre. 19 alumnes han fet el curs 
sencer i 68 han participat només 
en alguns temes. Sota el títol ge
neral de «Realisme i Utopia» hi 
han actuat com a professors 
Joan Soler i Amigó, Agustí Bo
rrell, Pere Codina, Josep M. 
Grané, Evangelista Vilanova, 
Jordi Escudé, Joan Busquets i 
Dalmau, Alexandre Escarrà i 
Antoni Bentué. 

Mossèn Josep Maria Ballarín 
ha fet un curset sobre «Les bece
roles de la meva fe» (75 alum
nes), i conjuntament amb el 
«Col·lectiu de dones en l'Esglé-
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sia» en vam organitzar un altre 
amb el títol «Homes i dones en 
la societat i en l'Església» (45 
alumnes), en el qual van partici
par com a professors Pere Codi
na, Francesc Manresa, Maria 
Martinell, Ramon M. Nogués, 
Maria-Rosa Olivella, Miquel 
Pessarrodona, Rosa Recasens. 

El total d'alumnes del Centre 
ha estat de 287. 

El «Departament de Pastoral 
Rura!» aplega vint-i-cinc cape
llans i una laica, que es reunei
xen cada mes. Hi són presents 
tots vuit bisbats. Actua de res
ponsable mossèn Jacint Angla
da, del bisbat de Vic. Va culmi
nar els dies 10, 11 i 12 de juny al 
Catllar (Tarragonès) amb la «XII 
Trobada de Pastoral del Món 
Rura!», en la qual va participar 
també l'Escola Universitària de 
Treball Social «Sant Fruitós», de 
Tarragona. 

Altres activitats 

Aquest curs s'ha iniciat el «Se
minari de Pastoral Urbana». Ca
da mes s'han reunit capellans i 
religiosos provinents dels bisbats 
de Barcelona, Girona i Vic. Han 
treballat sobre el fenomen de l'a
nonimat urbà, considerant-ne els 
aspectes positius i negatius des 
d'un punt de mira pastoral. Han 
preparat un resum que sortirà a 
la revista «Quaderns de Pasto
ral». 

Dos altres seminaris: «Església 
i normalització lingüística», del 



qual és responsable mossèn Jo
sep Torrella, i <<Parròquies po
pulars», del qual ho és mossèn 
Josep M. Galbany, han dut, en
guany, una vida més somorta. 

«Quaderns de Pastoral» és la 
revista del Centre. Nascudes amb
dues iniciatives, el Centre i la re
vista, de la mateixa embranzida 
conciliar i del mateix arrelament 
al nostre país i a la nostra Esglé
sia, no va ser fins a l'any 1982 que 
«Quaderns» no va passar a ser de 
dret (de fet, ja feia temps que ho 
era) la revista del Centre. Té el 
seu Consell de- Redacció, que ac
tua amb tota autonomia. Està in
tegrat per Josep M. Totosaus (di
rector), Josep Torrella (secretari), 
Salvador Bardulet (Vic), Joan 
Batlles, (Barcelona), lluís Bonet i 
Armengol (Barcelona), Jaume 
Duch (Barcelona), Josep M. Fisa 
(Barcelona), Jesús Huguet (Solso
na), Joaquim Pla (Girona), Mateu 
Terrats (Barcelona). Els números 
publicats darrerament són: Els 
cristians i el nacionalisme (1l8), 
Inici de curs (119-120), Rea
lisme i utopia (121), Obrador de 
Pasqua (122), Padrinatge comu
nitari i Antologia de Joaquim 
Ruyra (123), Pastoral Rural 
(124). 

Com altres anys, obrim els lo
cals a diverses institucions d'Es
glésia i col·laborem, si escau, en 
cursets i trobades. Concreta
ment, aquest curs, amb el Secre
tariat Interdiocesà de Pastoral 
de Joventut de Catalunya i les 
Balears (Secretaria general de 
l' «Aplec de l'Esperit>>), amb el 

CE.V.R.E. (Cursos per a preno
vicis i novicis), amb la Delegació 
diocesana de Pastoral de la salut, 
de Barcelona (Curset sobre «Sa
lut i qualitat de vida des d'una 
perspecti va cristiana»), amb la 
Delegació diocesana de mis
sions, de Barcelona (celebració 
habitual de reunions i trobades), 
amb el «Memorial Josep Breu» 
(trobada anyal), amb el «Col·lo
qui europeu de parròquies» (tro
bades de la comissió i distribu
ció del material, amb el grup 
català de capellans de santuaris 
(trobades diverses). 

L'economia 

L'economia és un capítol sem
pre difícil. Un Centre d'estudis 
com el nostre és forçosament de
ficitari. A més el nostre caràcter 
i el nostre ideal interdiocesà ens 
deixen en una situació d'inde
fensió: d'una banda, cap bisbat 
no ens assumeix com a cosa 
pròpia, a l'hora de l'assignaciò 
econòmica; d'altra banda, la 
Conferència Episcopal Tarraco
nense, prou que ho sabem, dis
posa d'un pressupost tan migrat 
que s'exhaureix, pràcticament, 
en les despeses que genera com a 
col·lectivitat. Tot i això aconse
guim tancar cada any el pressu
post sense xifres vermelles. En
guany, ultra les matrícules 
(2.422.050) i les aportacions dels 
bisbats (930.000, de sis bisbats) i 
de Fundacions (392.400), hem 
de destacar les col·laboracions 
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que hem rebut de particulars 
(462.500), de comunitats religio
ses (207.000) i, sobretot, d'un 
bon centenar de parròquies bar
celonines (2.126.500). Aquest 
curs la partida dels col·labora
dors benèvols ha estat la més al
ta del capítol d'ingressos: ha 
arribat, en total, a la xifra de 
2.796.000 ptes. I no és impor
tant, només, per la quantitat, si
nó per la procedència: vol' dir 
que el Centre compta amb una 
xarxa de comunitats que valoren 
el seu servei i se'l miren com a 
cosa pròpia. Deixem constància 
també que enguany la revista, 
«Quaderns de Pastora!» s 'ha be
neficiat també de les transferèn
cies per raó dels «serrells lingüís
tics» i ha rebut una subvenció 
500.000 ptes. de la Generalitat 
de Catalunya. 

Un cop més hem aconseguit 
de tancar el pressupost, cert. 
Però res més. La penúria econò
mica ens obliga a tenir poc per
sonal alliberat per a treballar al 
Centre i ens impedeix de progra
mar deixant volar la imaginació, 
com ens plauria. 

Aquest curs 1991/1992 

Després del repàs al curs que 
ha conclòs és hora de dir dues 
paraules sobre el curs que avui 
inaugurem. Em limitaré a asse
nyalar tres punts. 

El «Curs Bàsic de Pastora!» ha 
estat retocat lleument per a mar
car més bé la seva estructura i 
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per a completar-lo en alguns 
punts que coixejaven. Tant a 
Tàrrega com a Barcelona en fa
rem només la segona part. Tots 
aquells responsables de comuni
tats amb qui n'hem parlat (vam 
convocar una reunió d'una vin
tena a finals de maig, a Barcelo
na, i a Tàrrega hem mantingut 
relació amb capellans de les dis
tintes comarques) van mostrar
s 'hi molt interessats; però van 
convenir també a dir que els des
tinataris d'aquest curs són els 
cristians més compromesos de 
les nostres comunitats, aquells 
que estan més ocupats i que dis
posen de menys temps, sobretot 
a Barcelona. Nosaltres hem de 
constatar, un cop més, que els 
estudis de pastoral no tenen en
cara, a les nostres esglésies, el 
predicament que caldria, mentre 
que, per altra banda, cada vega
da són més les institucions, els 
moviments, els secretariats, etc., 
que organitzen cursos de forma
ció pel seu compte (de catequesi 
o de pastoral matrimonial, per 
exemple). Això posa de manifest 
la deficiència i la necessitat del 
treball conjunt entre les diverses 
institucions a l'hora de la forma
ció pastoral. També voldríem 
alertar els responsables de les co
munitats del perill que pot supo
sar a la llarga (o a la curta i tot) 
fer una crida a la col·laboraciÓ 
pastoral de religioses i laics, sen
se preocupar-se, al mateix temps 
de la seva preparació. 

El «Curs General sobre la Bí
blia» ha estat també estructurat 



d'una nova manera, per tal de de
dicar-hi una mica més de temps i 
donar més unitat a l'exposició 
dels llibres de l'Antic Testament i 
del Nou Testament, que, en l'or
dre seguit fins ara, quedaven ex
cessivament compartimentats. 

Finalment ens plau notar que 
iniciem una experiència nova. 
Atents sempre a la reflexió sobre 
qüestions actuals amb forta inci
dència pastoral, obrim uns <<De
bats sobre qüestions actuals» 
pensant en capellans. Constatem, 
en efecte, que hi ha cursets per a 
l'actualització teològica i bíblica 
del clergat -de primera necessi
tat, només faltaria-, però que no 
hi ha una aula per a la seva ac
tualització pastoral. De moment, 
el nostre projecte és senzill: cada 
mes una trobada de dues hores i 
mitja amb un entès per a escol
tar-lo i debatre entre tots la qües
tió. Els tres temes d'aquest tri
mestre primer poden donar idea 
del que pretenem: «Qüestions ac
tuals de bioètica», amb el P. 
Francesc Abel, jesuïta, director 
de l'Institut Borja de Bioètica; 
«El catalanisme catòlic de Torras 
i Bages i les seves perspectives 
actuals», amb mossèn Casimir 
Martí, historiador; «Els valors de 
la societat actual davant la fe 
cristiana», amb el senyor Fèlix 
Martí, director del Centre Unes
co de Catalunya. Ens plauria que 
aquests debats adquirissin carta 
de naturalesa i fessin un servei a 
la reflexió pastoral sobre qües
tions de forta actualitat. 

• • * 

Acabem. En el repàs al curs 
passat hem parlat dels seminaris 
i departaments. És un camp de 
treball en el qual sempre hem 
cregut els responsables del Cen
tre i que hem considerat ben es
pecífic nostre. Però que ens 
plauria de poder cobrir millor. 
Topem amb una doble dificul
tat: d'una banda, com ja acabo 
d'apuntar, la poca consciència 
de la necessitat de l'estudi i la 
reflexió pastoral, entre nosal
tres: de pastoral, tothom en sap; 
sobre pastoral, tothom pot opi
nar. D'altra banda, la migradesa 
del nostre pressupost i, en con
seqüència, la falta de personal 
per a animar un treball d'aques
ta mena. Tanmateix, es tracta 
d'un treball vital. Perquè no 
n'hi ha prou amb la recerca 
teològica, ni tampoc amb l'en
senyament pastoral. Ens cal, 
també, una reflexió aprofundi
da sobre les diverses qüestions 
pastorals concretes que la socie
tat actual ens va presentant. En 
aquest nivell, la reflexió teològi
ca es veu forçada a acarar-se 
amb la realitat viva i l'ensenya
ment pastoral es veu renovat i 
enriquit. I aquest és, precisa
ment, el terrenyen què el Cen
tre se situa: aquell en què l'Es
glésia es fa acció, és a dir, 
construcció del Regne, i en què 
l'acció pastoral arrela en una re
flexió que ha de ser alhora 
teològica i entroncada amb el 
nostre àmbit històric i cultural. 

Barcelona, 10 d'octubre de 
1991 
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GIRONA 
Amb la primavera trucant als 

vidres de la finestra (i amb la 
quaresma trucant al cor) enceto 
aquesta crònica gironina. 

Girona és quaresmal. Quan 
arriba aquest temps, Girona fa 
goig. La primavera, que té el seu 
primer esclat a la vall de Sant 
Daniel, entra a la ciutat enfilant
se per les heures de la muralla 
antiga. La primavera a Girona és 
aquest raig de sol que camina tí
midament pels carrers estrets del 
barri vell i, quan troba un pati 
interior -un d'aquells patis silen
ciosos del call jueu, amb un pou 
i una acàcia-, s'hi instal·la com 
un gat mandrós i s'hi adorm. 

Quan arriba aquest temps, 
fins les postes de sol, de color 
malva, es tornen levítiques i ens 
recorden que som a la quaresma. 
I de nit, abans d'aclucar els ulls, 
s'acostuma a sentir, del llit es
tant, un so esmorteït de cometes 
i timbals: són els manaies que 
assagen en algun punt remot de 
la ciutat. Bressolats per aquests 
sons, els gironins somnien que 
els arbres de la Devesa es trans
formen en gegants penitents, els 
quals, amb la caputxa i el ciri, 

. avancen en processó cap a la ca
tedral. 

A Girona li escauen d'allò més 
bé el morat i la cendra. La Giro
na hivernal, grisa i humida, fa 
una revifalla així que veu venir 
la setmana santa. S'engalana 
com una noia que espera el pro-
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mès. Ja fa dies que els geranis, 
als ampits de les finestres, han 
florit. 1 a qualsevol racó de la Gi
rona obscura es pot sentir la flai
re llaminera del bunyols ensu
crats. 

Un altre llibre de mossèn 
Josep M. Cervera 

A finals de febrer es va presen
tar al bellíssim edifici de la Fon
tana d'Or, que tant agradava a 
Josep Pla, l'últim llibre de l'in
cansable mossèn Josep M. Cer
vera. Mossèn Cervera té ara vui
tanta-vuit anys i no para. És tot 
un exemple de com un hom pot 
aprofitar els lleures que la jubila
ció imposa. A hores d'ara ja ha 
escrit mitja dotzena de llibres 
dedicats als capellans gironins. 
Però l'últim és el que ha desper
tat una major expectació. Val dir 
que era un llibre esperat. Es trac
ta del memorial dedicat als pre
veres de la diòcesi víctimes de la 
revolució del 36. El llibre es titu
la «Testimoniatge de fe i de fide
lita!>,. Ofereix unes breus biogra
fies -gairebé flashos- dels cent 
noranta-cinc capellans, tres se
minaristes i setanta-sis religiosos 
que foren assassinats durant la 
guerra ci vil. 

L'objectiu de mossèn Cervera 
en escriure el llibre, ell mateix 
ens l'explica: <<Vaig creure -diu
que podia omplir un buit histò
ric en complir-se el cinquantè 
aniversari de la guerra civil. Són 
fets que formen part de la nostra 



història i no els podem pas igno
rar». 

I tant que no! Tothom hi està 
d'acord, en això, però també tot
hom està d'acord que aquest és 
un tema per definició delicat. El 
record de la guerra civil encara 
és viu en amplis sectors de la 
nostra societat. Potser per això 
el nostre bisbe Jaume ha volgut 
que el llibre s'anés coent a foc 
lent, sense presses. Ell mateix, el 
bisbe, surt al pas de lector amb 
un pròleg brillant, que és tot un 
exemple de seny cristià. 

«He de confessar -ens diu el 
bisbe Jaume- que m'abellia la 
proposta d'escriure la presentació 
del llibre, a més que era el meu 
deure acceptar-la, com a cap d'un 
presbiteri que reconeix i agraeix 
el testimoni de fe que un dia do
naren cent noranta-cinc dels seus 
germans. Però he volgut pren
dre'm un temps -algú creurà que 
massa- per reflexionar amb cal
ma i amb l'Evangeli a la mà què 
havia de dir. No volia que les pà
gines que segueixen quedessin re
duïdes a un recull de fets, molt 
semblants entre ells, destinats a 
l'arxiu. També volia evitar que es 
llegissin en clau apologètica, cosa 
fàcil de fer i a què l'home és pro
pens per naturalesa. Si m'he po
sat a escriure, ha estat per orien
tar la lectura per un altre camí. 
Voldria ajudar a llegir el text a la 
llum de l'escola de Jesús; a fi que, 
contemplant aquests testimonis, 
ens qüestionem el present i co
mencem a edificar el futur». 

La intenció del bisbe Jaume és 

clara. Aprofitant els recessos de 
quaresma, el llibre (després de la 
primera presentació oberta a tot
hom, amb la presència de l'histo
riador Josep Benet i amb la sala 
de la Fontana d'Or plena a vessar) 
ha estat presentat als preveres de 
la diòcesi. Uns recessos que han 
comptat amb un ponent d'excep
ció: mossèn Jesús Calm i Masó, 
missioner gironí a la República 
Dominicana, que ha comentat 
amb paraules càlides i exemples 
directes l'encíclica de Joan Pau II 
«La missió del RedemptOr». 

Heus aquí, doncs, que els re
cessos de quaresma, amb la feliç 
coincidència que comentem (el 
testimoni d'un missioner i la 
presentació del martirologi que 
ha escrit mossèn Cervera), s'han 
carregat enguany de significació. 
Fins el més discret de nosaltres 
podia adonar-se del doble mis
satge: el capellà, treballi on tre
balli, ha de ser missioner i, es 
trobi on es trobi, pot haver de 
morir màrtir. 

A la presentació que es féu a la 
Fontana d'Or, davant d'un pú
blic heterogeni, el bisbe Jaume 
va demanar que no s'aplaudís. 
Als recessos quaresmals, en can
vi, els capellans presents varen 
aplaudir a lloure. 

Els bisbes que ens visiten 

Aquesta crònica no pot passar 
per alt que el mes de febrer ha 
estat pròdig en visites il·lustres. 
El dia 18, a la casa missió de 
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Banyoles, el doctor Joan Carrera 
Planas, bisbe auxiliar de Barce
lona, va presidir la jornada dio
cesana de preveres. El tema de la 
seva dissertació fou «La doctri
na social de l'Església» i «L'encí
clica Centessimus annus», temes 
que coneix a fons. 

El dimarts, 25 de febrer, era el 
cardenal Narcís Jubany, arque
bisbe emèrit de Barcelona i ex
bisbe de Girona, qui ens visita
va. Ens va parlar sobre «Els laics 
i el pluralisme eclesial en el Vati
cà II». De segur que, entre els as
sistents, el doctor Jubany va tro
bar-hi tot de cares conegudes. I 
entre aquestes, a primera fila, 
donant exemple, l'abat del mo
nestir de Solius. 

Abans que el cardenal Jubany, 
el professor Fèlix Martí, director 
del Centre Unesco de Catalunya, 
també va dissertar -sempre a La 
Fontana d'Or- sobre el Vaticà 
11. El cicle de conferències, tres 
en total, ha estat organitzat per 
la Delegació episcopal d'aposto
lat seglar per tal de commemorar 
(bé que amb un xic de retard) el 
XXV aniversari de la cloenda 
del concili Vaticà Il. 

Amb retard o no, és important 
que no perdem de vista (amb ma
júscules) el Concili. Tant de bo 
recuperéssim aquell entusiasme 
que un bon dia va impulsar l'Es
glésia a obrir portes i finestres! 

parlem del concili Vaticà lI, per 
subratllar l'interès que en diver
sos sectors de l'Església gironina 
ha desvetllat la possibilitat de 
celebrar un concili català. A les 
reunions d'arxiprestat, per 
exemple, es parlava de la prope
ra trobada del clergat català a 
Poblet, el dia 4 de maig vinent, 
amb motiu del IX centenari de 
la restauració de la seu metropo
litana de Tarragona. Són molts 
els qui han sabut veure en aques
ta invitació que ens adrecen els 
bisbes de les diòcesis catalanes 
un signe del temps i una espe
rança. Som a la quaresma, però 
es respira un aire d'advent. Nin
gú no sap dir exactament què és 
el que ha de venir, però els ulls i 
les mirades convergeixen en l'e
piscopat català. S'espera dels 
nostres bisbes un gest. Alguns 
pensen que la possibilitat de 
crear una Conferència episcopal 
catalana és una utopia; d'altres 
pensen que no, que no és cap 
utopia; i tots -uns i altres- coin
cideixen a veure-ho com una 
realitat desitjable. En aquest sen
tit, l'anada al monestir de Poblet 
pot constituir un acte d'afirma
ció per part del clergat català. 
Una oportunitat que no podem 
deixar perdre. Tot és fer camí. 
Tot és començar. 

Agenda de temes pendents 

Un concili català M'adono que aquesta crònica, 
a diferència d'altres vegades, se 

Faig un breu apartat, ara que m'ha estirat com un xiclet. Ho 

128 



sento. Tanmateix, no vull aca
bar-la sense deixar constància 
d'alguns temes que restaran pen
dents. 

S'acaba d'obrir a Girona ciu
tat el Centre Cristià dels Univer
sitaris (CCU). Es tracta d'un 
centre d'acolliment per a univer
sitaris que ofereix espais i activi
tats idonis, així com també in
formació i ajut. No hi ha dubte 
que és una gran iniciativa, presa 
amb visió de futur. El centre, a 
més, té un emplaçament pri vile
giat, a tocar de la Universitat. 
Ningú no dubta, per tant, que 
aquesta iniciativa donarà molt 
de joc. Alguns, però, es pregun
ten si el bisbat no s'hauria pogut 
estalviar les despeses, prou for
tes, emplaçant el nou centre a 
l'edifici del seminari, que és a 
quatre passos i que compta amb 
una infrastructura de serveis 
(porteria, biblioteca, cuina, men
jador, aules i pati) poc aprofita
da. Es possible que el projecte 
s'hagi dut a terme sense comptar 
amb l'opinió dels qui ja fa temps 
que treballen en aquest camp 
pastoral. (Llàstima!). 

Un altre tema pendent és la 
renovació i ampliació dels mem
bres del Consell pastoral dioce
sà. La gran novetat és que els 
laics (divuit en total) han passat 
a ser majoria. Felicitem-nos' 
en! Sempre se sent a dir que <,és 
l'hora dels laics», però poques 
vegades es veu que siguem 
capaços de posar el rellotge a 
l'hora. 

També parlarem, en una pro-

pera ocasió, de les Jornades so
bre pastoral de jovent (les ano
menades jornades de Caldes) 
que estan a punt de celebrar-se a 
Banyoles. I de la conferència que 
el doctor Joan Bada donarà a 
l'Institut de Teologia sobre «Re
ligió i evolució a l'Est d'Euro
pa». I de la Pasqua jove, que se 
celebrarà al santuari del Collell. 
I de tantes coses que van mar
cant el pas dels dies, l'alè de Déu 
sobre les nostres vides. 

Jaume Reixach 

LLEIDA 
Per la signatura d'aquesta 

crònica, els lectors de QUA
DERNS DE PASTORAL veuran 
que sóc nou en l'ofici. «Fes uns 
crònica de la vida diocesana», 
em van dir. I vaig contestar: 
'<¿què voleu, notícies o una visió 
més global?» «El que et sembli», 
se'm va respondre. Doncs molt 
bé, serà el que em sem bla, i ja 
veurem què passa. 

Per començar permeteu-me 
que em presenti. No sóc capellà. 
I ho dic perquè tinc la impressió 
que els corresponsals de les al
tres diòcesis ho són tots, i es no
ta que ho són. No és pas que els 
vulgui criticar, Déu me'n guard! 
Només vull indicar que la seva 
visió de la vida diocesana és for-
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çosament clerical, mentre que la 
meva serà laïcal. Sóc un laic de 
l'Església de Lleida, pare de fa
mília, nombrosa per cert, treba
llo en una empresa de serveis, 
col· laboro amb la Delegació dio
cesana de la pastoral d'adults i 
entreno equips infantils de fut
bol. Em sembla que tinc una bo
na, o almenys una llarga, expe
riència en moviments d'Església 
i formo part d'una comunitat de 
base. M'ho deixava: els dissabtes 
dirigeixo el cant litúrgic de la 
missa vespertina en una parrò
quia. En resum, sóc un laic «tot
terreny». 

De vegades, en reunions de 
cristians d'altres diòcesis, em 
pregunten: «¿què feu per Llei
da?» I sempre contesto el ma
teix: «anem fent». I això que po
dria interpretar-se com una 
resposta de circumstàncies és la 
més absoluta veritat. Almenys al 
meu entendre. ¿Què significa, 
però, aquest «anar fent»? 

«Anar tenb) 

En primer lloc, significa que 
hi ha molts cristians (capellans, 
religiosos i religioses, i laics) que 
treballen per la causa de Jesu
crist des de la realitat concreta 
que ens toca de viure. Significa 
que hi ha cristians -molts cris
tians- que exercim com a tals, 
independentment de plans pas
torals, ponències, reunions, revi
sions, començaments i acaba
ments de curs. No em vull pas 
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«carregam totes aquestes activitats 
que considero positives i, fins i 
tot, necessàries. Al contrari vull 
dir, senzillament, que existeix, en 
la nostra diòcesi, una tasca cris
tiana de cada dia exercida des de 
la responsabilitat atorgada a ca
dascú des del dia del baptisme. 
Hi ha, entre nosaltres, capellans 
que són veritables pastors, reli
giosos i religioses que donen tes
timoniatge de l'esperit de les be
naurances, i laics que procurem 
viure els valors del Regne de Déu 
ben immersos en les estructures 
del món i barrejats amb els nos
tres germans, els homes. I vull 
que d'això en quedi constància 
perquè ningú no pensi o no digui 
que aquí «no es fa res». 

«Anar tenb) 

Però també pot significar una 
altra cosa. Pot significar una for
ma de fer col· lectiva amb més 
pena que glòria. A veure si m'ex
plico. Els laics -alguns laics, al
menys- comencem a sentir un 
cert cansament davant les triful
gues i batalletes dels capellans. 
Tot i que ens esforcem per no 
entrar-hi, la veritat és que, mol
tes vegades, no ho aconseguim i 
ens trobem embolicats en unes 
qüestions que -em permeteu que 
ho digui?- ens fan riure. I és que 
molts problemes intraeclesials, o 
que almenys es presenten com a 
tals, no són ni problemes ni són 
eclesials. Ep!, almenys així ho 
veig. ¿Us sembla que és seriós, 



per posar un cas concret, que ha
guem de passar hores i hores dis
cutint quina ha de ser l'edat per 
a fer la primera comunió? No 
puc entendre que aquesta qües
tió sigui tan important, almenys 
en aquests moments concrets 
que vivim, i amb més raó encara 
quan, després de tantes hores de 
reunió, no arribem a cap acord a 
no ser el de tornar-nos a reunir 
per a continuar la discussió. ¿És 
seriós, posant un altre exemple, 
que haguem d'esmerçar tantes 
hores a discutir sobre «mínims» 
exigibles per a batejar un infant 
o per a casar-se per l'Església? 
Malament, quan ens entestem a 
assenyalar «mínims» en unes 
realitats que només poden ser 
admeses des d'uns màxims. Però 
encara és més trist quan aques
tes qüestions es plantegen per
què -així es diu- «a la parròquia 
veïna o a la catedral no exigei
xen cap preparació i tothom hi 
anirà». Ja ho deia abans: batalle
tes de capellans, en les quals els 
laics no voldríem entrar, tot i 
que no tenim més remei que fer
ho, perquè de vegades és l'únic 
tema que es planteja en la reu
nió. 

Anar a fons 

I ara com si sentís el que em 
dirà algun rector de parròquia, si 
llegeix aquest escrit: «¿de què 
vols que parlem, si no és d'a
questes coses?» Doncs ara que 
m 'ho pregunta, li ho diré clara-

ment: m'agradaria que parlés
sim, i que ho féssim seriosa
ment, de les causes per les quals 
tanta gent d'avui no s'entusias
ma per Jesucrist; m'agradaria 
que parléssim, i que ho féssim 
seriosament, de la part de culpa 
que hi té l'Església, en aquest 
desconeixement de Jesucrist; i 
que tots, des del bisbe fins a l'úl
tim cristià, ens poséssim en acti
tud de conversió, disposats a re
conèixer la part de culpa que hi 
tenim, i a posar-hi remei, sense 
evasives ni frases ambigües, sen
se dilacions ni retards. 

Tinc la intuïció que qüestions 
com les esmentades, o altres de 
semblants però amb el mateix 
gruix, tenen capacitat de convo
catòria per a aplegar els qui, te
nint bona voluntat, volem treba
llar seriosament per la causa de 
Jesucrist i perquè l'Església sigui 
veritable sagrament de salvació 
per a tots. Si no és així, em temo 
que «anirem fen!» per molt 
temps, i que només anirem fent... 
No em pregunteu a qui li toca de 
fer una crida com la que proposo, 
perquè no ho sé. Al cap i a la fi, 
només sóc un laic d'infanteria, 
acostumat a portar la motxilla a 
l'esquena. Un laic a qui van en
carregar de fer la crònica de la 
diòcesi de Lleida, i ara mateix no 
sap si veritablement l'ha feta o, al 
contrari, ha envàit un terreny 
que no li pertoca. 

En qualsevol cas, salutacions 
cordials des de Lleida. 

Joaquim Colefl i Pons 
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MENORCA 
En Gumersind Riera, un dels 

nostres poetes de postguerra, ha 
escrit: «L'illa canta i el seu cant, 
sense ritme, vola lliure per l'es
pai, vola i cerca un pentagra
ma». 

Deixau que aquestes pàgines 
siguin ara el pentagrama del cant 
que sorgeix de la nostra illa. Un 
cant fruit de la barreja de volun
tats i afanys de molts. 

El dia de les illes balears 

El dia I de març la catedral de 
Menorca estava quasi plena de 
gent. L'eucaristia que presidí el 
bisbe Francesc Xavier donà un 
to de religiositat a la festa del 
«dia de les Illes». Els primers 
bancs de la nau central els ocu
paven les autoritats civils i mili
tars, representants que han de 
ser de la simfonia i dels drets del 
poble balear. 

Durant l'homilia, i fent refe
rència al «Projecte home» que 
prest es durà a terme a Menorca, 
el bisbe va dir: «L'acció en favor 
del bé comú,. pròpia de l'acció 
política, s'inclina vers les necessi
tats dels més desheretats i dels 
més pobres». I cità les paraules 
de Jesús contingudes a l'evangeli, 
«pels seus fruits els coneixereu», 
per a destriar els profetes verta
ders dels falsos: «és una regla và
lida -va dir- per aplicar-la a ca
dascun dels homes, també dels 
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homes amb responsabilitats polí
tiques». Insistí en la recerca del 
bé comú: «que ha d'estar per da
munt dels interessos particulars o 
de partit, en defensa de la solida
ritat amb els més marginats, de 
l'honradesa i competència admi
nistrativa, de restabliment efec
tiu dels drets socials ... » 

La missiva fou criticada posi
tivament. Davant les autoritats 
el bisbe demostrà coratge evan
gèlic, comentà un grup de preve
res. A molts preveres de Menor
ca ens agrada viure a dins d'una 
Església que es compromet i 
s'implica en la sort del poble i 
dels pobres. 

Església i poble 

Aquest número de QUA
DERNS DE PASTORAL parla, 
precisament, sobre la fumarada 
aixecada pel bisbe Antoni Deig i 
les editorials dels fulls diocesans 
de Vic/Solsona/Tarragona amb 
motiu de l'lI de setembre de 
l'any passat. Entre nosaltres pas
sà desapercebuda o quasi desa
percebuda la polèmica suscitada 
pel bisbe Antoni (o pels periodis
tes?) i pels editorials d'aquests 
fulls diocesans. En tot cas, ens 
sorprengué que davant d'unes 
declaracions i uns escrits que ens 
semblaren ambigus es proferis
sin reaccions tan cridaneres i de 
poc calat. La reacció d'algun bis
be no la vam acabar d'entendre, 
segons la informació que ens va 
arribar. 



Història de la Invenció 
de Nostra Senyora del Toro 

La Mare de Déu del Toro, san
tuari estimat pels menorquins 
com deixà apuntat en Llorenç 
Vidal al número passat, ha estat 
motiu de llegendes, goigs, poe
mes." 

En Joan Timoner i Petrus, nat 
a Maó el9 de març de 1910, fou 
guardonat l'any 1962 amb el 
premi especial a la millor poesia 
en llengua vernacla en el concurs 
convocat per l'Ateneu científic, 
literari i artístic de Maó, pel seu 
poema «Ofrena a la Mare de 
Déu del Toro». Diu així: 

«Enmig de la nostra illa una 
muntanya i dalt de la muntanya 
un temple altiu: de la Mare de 
Déu ferma peanya, de la Mare i 
son Fill pulcríssim niu. / Als 
quatre vents oberta la mirada, 
veu mar i cel a l'horitzó més 
vast; com un betlem a son faldar 
escampada tota la nostra terra al 
seu abast. / Seguint les valls, en
dret de tramuntana, verd, ocre i 
roig, s'estén es Martinells; bon 
temps i bona mar, fervent, de
mana, vora el bell port el pesca
dor Fornells. / Al peu del Toro 
Es Mercadal l'adora, Ferreries 
més lluny i a l'encontorn puigs, 
camps i llocs proclamen-la Se
nyora, Alaior, Sant Cristòfol 
d'Es Migjorn. / Dins del xaloc, 
perdent-se en llunyania, Maó, Es 
Castell, Sant Lluís i Sant Cli
ment, blancs casolans, la flor de 
pagesia, giren al Toro esguard i 
pensament. / Devota de la Ver-

ge, Ciutadella tramunta a El To
ro son present reial; per tal d'és
ser tothora devora ella hi va ba:
tir pagesa catedral. / Tota 
Menorca, en penes o alegria en
vers el Toro acut en tot instant: 
un poble que treballa i creu con
fia en Ella i en son Fill i va enda
vant!.,,». 

Els santuaris i les confraries de 
Menorca propagaren el cant de 
cobles en honor de diferents tí
tols de la Verge Maria i dels 
sants patrons. Molts d'aquests 
càntics mai no foren estampats i 
ara sortiren publicats per prime
ra vegada a «Quaderns de Folk
lore», n. 38, que edita el «Col
lectiu folklòric Ciutadella». 
D'alguns, però, se'n feren acura
des edicions, com és el cas dels 
de Ntra. Sra. del Toro, patrona 
de la diòcesi de Menorca. El text 
és del bisbe Antoni Deig i Clotet, 
i algunes de les seves estrofes 
diuen: «Cantarem tots de bon 
grat alabances a Maria. Des del 
Toro, Verge pia, beneïu nostre 
bisbat. / Uns frares de la Mercè 
van trobar la vostra imatge en 
aquest polit paratge que és caliu 
de nostre fe. La troballa els ence
nia fe, esperança i caritat. Des 
del Toro". / La corona que por
tau sobre la testa inclinada vos 
la fan més enjoiada les estrelles 
del cel blau. Menorca vos l'ofe
ria per la vostra santedat. Des 
del Toro". / Damunt Menorca 
regnau, mare de Déu, mare nos
tra! Donau-nos a tots la vostra 
benedicció de pau. I que ens om
pli l'alegria de Jesús ressuscitat. 
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Des del Toro ... I Tots, idò, vos 
hem cantat alabances, o Marial 
Des del Toro, Verge pia, prote
giu nostre bisbat I.» 

El 5 de març passat, l'Institut 
Menorquí d'Estudis (IME) pre
sentà un nou llibre, «Història de 
la invenció de Nostra Senyora 
del Toro», editat per Antoni-
Joan Pons i prologat per Enric 
Cabra Martorell. N'Enric diu: 
«La Història de la invenció de 
Nostra Senyora del Toro en for
ma de comèdia, que avui presen
tem, no és, contràriament al que 
podria suggerir el seu títol, una 
obra que s'inscrigui totalment en 
el tradicionalisme teatral religiós 
perquè, com veurem, encara que 
l'element religiós hi és, cedeix el 
seu protagonisme principalment 
a la història amorosa de dues pa
relles de pastors que es mouen 
per una Menorca metamorfosa
da, així com escau a tals perso
natges, en una idí1·lica Arcàdia. 
Açò indica que, malgrat una in
tenció indubtablement religiosa, 
l'autor o el públic per al qual es
crivia, o tots dos alhora, tenien 
uns gustos teatrals moderns que 
exigien alguna cosa més que les 
velles i cenyides escenificacions 
d'històries sagrades. La nova 
fórmula adoptada sembla que va 
tenir el seu èxit i l'obra va conèi
xer, damunt els escenaris, una 
àmplia difusió a finals del segle 
XVIII i començament del XIX". 

Els trets essencials de la histò
ria són quasi iguals en totes les 
seves versions. Un frare merce
dari de Llinàritx, de nit i mentre 
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resava les seves oracions, veu una 
llum a la muntanya. Ho comuni
cà als altres frares. I mentre hi 
anaven en processó, un toro els 
obria camí. Arribats a dalt de la 
muntanya, el toro s'agenollà da
vant una imatge de Maria i desa
paregué. Els frares traslladaren la 
imatge al convent, però, al dia se
güent, tomava a ser a la munta
nya. I aquella comunitat religiosa 
hi edificà una nova casa. 

El llibre, escrit en vers, té algu
nes particularitats. Per exemple, 
no explica el trasllat posterior de 
la imatge i la miraculosa tomada 
al puig; i hi ha una alteració de 
la figura del dimoni, el qual reu
neix característiques que en la 
llegenda són atribuïdes al toro; 
en concret, tenir atemorida la 
població dels voltats i les carac
terístiques físiques (les banyes) 
que permeten presentar-lo d'u
na manera prou ambigua per
què evoqui la figura del brau de 
la llegenda. 

Aquest nou llibre, inclòs en la 
co¡'¡ecció «Capcer», m'ha servit 
per dir-vos alguna cosa sobre la 
Mare de Déu del Toro, la seva 
llegenda i l'estima que els me
norquins tenim per ella. És la 
meva aportació a la crònica d'en 
Llorenç Vidal, coJ.!ega. 

Manifest contra els camps de 
golf a Menorca 

El moviment de joves cris
tians de Menorca (MJCM), els 
joves cristians de barris obrers i 



ambients populars (JOBAC) i els 
escoltes han signat, conjunta
ment amb altres agrupaments de 
joves, sindicats, associacions ... , 
un manifest contra els camps de 
golf a Menorca. Són quinze enti
tats cívico-socials que han cons
tituït la «Plataforma per un Fu
tur Econòmic Solidari» (PFES). 
Pensen que la solució a la crisi 
turística actual no pot venir de 
part de la sobreoferta (unes 
18.000 places) i la manca de 
qualitat consegüent, tal com pro
posa el govern de les Illes Ba
lears, encara que no ho recone
gui amb paraules. Veuen com a 
imprescindibles l'aturada del 
creixement urbanístic indiscri
minat i la rehabilitació de les zo
nes degradades i saturades. 

Segons manifesten, l'intent de 
presentar els camps de golf com 
a remei per rompre l'estacionali
tat i dur un turisme de qualitat 
és la gran excusa per a actua
cions especulatives i immobilià
ries més o menys encobertes. 

Recorden com alguns empre
saris hotelers han expressat el 
disbarat que suposa la construc
ció de noves places hoteleres en 
un moment de recessió. El con
seller de Turisme, Jaume Clade
ra, ha manifestat que a Menorca 
calia reduir en nou mil el nom
bre de places hoteleres. 

Apunten que els camps de golf 
afecten molt negativament els 
recursos d'aigua. L'alt consum 
d'aquestes instal·lacions és un 
dels seus grans problemes. Un 
camp de mides mitjanes (18 fo-

rats) utilitza, l'estiu, entre mil 
cinc-centes i dues mil Tm. d'ai
gua al dia, l'equivalent al con
sum d'un poble de vuit mil habi
tants. 

Fan una crida que pot ser pro
fètica: «Per un futur econòmic 
solidari no confiem en els llocs 
de feina que, diuen, proporcio
naran els camps de golf». Les 
campanyes dels promotors que 
anuncien un augment de llocs 
de feina, no són més que un ar
gument demagògic per defensar 
els seus interessos particulars. 

Observen que els camps de 
golf substitueixen camps de 
conreu o zones de valor paisat
gístic i que són un element dis
torsionador per a la declaració 
de Menorca com a reserva de la 
biosfera, que promou el Consell 
Insular. Els qui defensen 
aquests camps no diuen que són 
monocultius gegants on només 
poden plantar-se molt poques 
varietats de gram. Totes les al
tres plantes, a part d'arbres i 
mates, han de ser-ne elimina
des. S'han d'emprar pesticides 
per eliminar tots els animals 
que puguin afectar la gespa, o si
gui quasi tots. I l'ús continuat 
d'herbicides i pesticides, verins 
molt potents, empobreix el sòl i 
contamina l'entorn, incloent-hi 
l'aigua. 

Acaben el seu manifest dient 
que el model desgraciat que, en 
general, s'ha fet per dissenyar el 
turisme a Menorca, més tost que 
esdevenir generador de creixe
ment ha canviat el rostre de l'i-

135 



lla. S'ha cruspit llenques impor
tants de territori. Ha esdevingut 
monocultiu, amb el risc de de
pendència que açò comporta. 
Malgrat la terciaritzaciò de l'eco
nomia, la quantitat dels ser
veis és força precària, així com 
també ho és el mercat de tre
ball. 

En el seu criteri res no fa pen
sar que la construcció de camps 
de golf servesqui en absolut a 
l'interès general. 

Quan em cauen a les mans 
manifests com aquest que ens in
viten a tots a la reflexió i a la res
ponsabilitat de cara a un sector, 
avui per avui, prou important a 
Menorca, el turisme, em dol no 
veure-hi el nom de la Delegació 
de turisme. Hauria de ser una 
delegació ben viva entre nosal
tres. I no tan sols per qüestions 
de camps de golf sinó per un 
munt de problemes que afecten 
aquests sector i sobre els quals 
hauríem de donar com Església 
el nostre parer i oferir la nostra 
crítica. 

Manifest per l'acampada 

Les parròquies de St. Esteve, 
St. Antoni Maria Claret, SL 
Francesc i St. Rafael, de Ciuta
della, la parròquia de Sta. Eulà
lia, de Maó, els escoltes de Me
norca, el Centre cristià de SL 
Miquel, de Ciutadella, i la Taula 
diocesana de joventut, conjunta
ment amb altres associacions, 
han enviat al «Diari de Menor-

136 

ca» (\3 de març de I 992) un ma
nifest per l'acampada. 

La seva reflexió gira entorn de 
la situació actual, en què no es 
permeten acampades, tal com 
s'havia fet sempre, per manca 
d'una normativa que les reguli 
en els espais naturals protegits i 
per l'actitud negativa dels grans 
propietaris de la terra. Açò, 
diuen amb to categòric, és greu, 
negatiu i frustrant. 

Ells volen que es conservi la 
natura i són partidaris dels es
pais o àrees naturals protegides. 
Però veuen la necessitat urgent 
de fer-ho compatible amb l'accés 
a la natura d'una forma respec
tuosa i d'acord amb unes normes 
clares que afavoreixin i facin 
possible la relació natura-home, 

Els campaments juvenils, re
marquen, han suposat no tan 
sols un esplai, sinó tot un instru
ment de formació, una pedago
gia elaborada anys darrera anys 
per moltes persones i molts edu
cadors de Menorca. 

La seva demanda constitueix 
una seriosa urgència per a totes 
les institucions: Consell insular 
de Menorca i ajuntaments de to
ta l'illa, perquè es preocupin de 
solucionar aquest greu proble
ma. 

Les comunitats cristianes de 
Menorca, especialment els grups 
de joves, es mouen, tenen cons
ciència social. La seva veu és crí
tica. El seu compromís és en bé 
de la societat menorquina. Jo 
vull donar gràcies pel seu testi
moni i la seva empenta social 



enmig d'una societat que, tantes 
vegades, no es preocupa pels as
sumptes que ens afecten a tots. 

•• .1 ja són tres! 

Sí: ja són tres els funerals que 
hem celebrat en poc temps per 
germans preveres. Aquesta vega
da ha sentit la crida de Déu mos
sèn Martí Domingo Pons als se
tanta-vuit anys. 

«El senyor Martí Domingo», 
que així l'anomenàvem entre no
saltres, havia estat ordenat l'any 
1935. Ell mateix ens contava 
com durant la guerra civil fugí a 
Mallorca tot sol, acompanyat 
d'una barca i dos rems. Una ex
periència duríssima que, quan 
nosaltres la sentíem de petits al 
seminari, ens feia entendre l'an
goixa viscuda per aquells preve
res que vèiem grans i que ara, a 
poc a poc, essent els primers de 
la fila, fan el seu viatge, sense 
rems ni barca, cap al cel. 

El cel sia el senyor Martí Do
mingo, que fou durant molt de 
temps l'ànima del centre cate
quístic de Sant Miquel, de Ciu
tadella. 

* * * 

I res més per avui. Encara 
queden moltes coses per dir: la 
preparació de l'assemblea arxi
prestal de Maó, la interessant 
conferència d'en Salvador Car
dús i Ros a la Casa de Cultura de 
Ciutadella sobre «Els joves entre 

l'estima i el rebuig», la recapta
ció de la campanya contra la 
fam. Un altre dia serà. 

1. Bosco F aner 

TARRAGONA 
Continua essent not/cia la ce

lebració dels nou-cents anys de 
la restauració de la seu metropo
litana. Les dues darreres confe
rències han tingut lloc el mes de 
març a la Universitat, a càrrec 
de mossèn Antoni Pladevall i 
mossèn Josep Raventós. El pri
mer parlà, el dimecres 25, sobre 
els fets de la restauració. Ja ho 
havia fet l'any passat al seminari 
després de la missa crismal. Ara, 
davant un públic tarragoní i 
d'Església, va reivindicar la im
portància de la seu metropolita
na i com aquesta ha d'exercir el 
paper que li escau. Va fonamen
tar-ho en dades històriques, en el 
coneixement de les quals és mes
tre. 

L'endemà mateix, mossèn Jo
sep Raventós, vicari episcopal i 
rector de Sta. Maria de Cam
brils, va fer una excel·lent confe
rència sobre els concilis provin
cials de la Tarraconense: histò
ria, assistents, temes tractats, in
dependència del poder civil i 
caire pastoral. 

Pel mes d'abril hi ha projectat 
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el concert «El Messies», de 
Handel: es farà el matí del di
lluns sant a la catedral. A la tar
da, i després de la missa crismal 
tindrà lloc una conferència, com 
ja és costum. Enguany parlarà el 
pare Miquel Estradé, tarragoní, 
monjo de Montserrat, sobre «Es
perit, què dius a l'Església de 
Tarragona», que és el lema que 
presideix i centra les celebra
cions de l'aniversari de la restau
ració de la seu. 

El diumenge, dia 26, tindrà 
lloc a Tarragona una trobada, en 
la qual confluiran les «trobades 
de cristians» que els altres anys 
es feien als diferents arxipres
tats. Per tal de visualitzar que 
som Església de Tarragona, s'ha 
fet, enguany, aquesta convocatò
ria conjunta. La diada s'iniciarà 
a l'amfiteatre romà, amb un re
cord del primer bisbe conegut de 
Tarragona, sant Fructuós, i els 
seus dos diaques, Auguri i Eulo
gi, martiritzats a mitjan segle III. 
Després, a la catedral, cada arxi
prestat expressarà d'una manera 
gràfica -amb un cant o amb un 
mim- el treball del consell arxi
prestal sobre el lema del IX ani
versari. Es dinarà al seminari. I 
la jornada es clourà amb la cele
bració de l'eucaristia, a la cate
dral. 

El 4 de maig hi ha programada 
una trobada a Poblet, per al cler
gat de tot Catalunya, presidida 
pels bisbes i abats. La invitació 
n'expressa els motius: comme
morar una fita important en la 
història de les diòcesis catalanes; 
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manifestar el nostre desig de 
continuar caminant junts; refle
xionar sobre els reptes del nostre 
present; i mirar el futur amb rea
lisme, però també amb il· Iu sió i 
esperança. Després de la celebra
ció de l'eucaristia a l'església del 
monestir, hi haurà una conferèn
cia de l'arquebisbe de Burdeus, 
Pierre Eyt, sobre «Presbiteri, 
bisbe i preveres. Visió teològica 
i reptes actuals», que es clourà 
amb unes paraules de l'arquebis
be de Tarragona. La trobada 
acabarà amb un dinar de germa
nor al casal de l'Espluga de Fran
colí. 

Les celebracions del IX ani
versari de la restauració de la 
seu es clouran el dia 28 de juny 
a la catedral de Tarragona. 

Mirant la setmana santa 

Ja fa unes setmanes que els 
diaris locals parlen, amb certa 
freqüència, de la preparació de la 
setmana santa. Un d'ells, aquests 
dies, en què disminueixen les no
tícies polítiques i les esportives, 
dedica moltes pàgines als actes 
de la setmana santa, amb profu
sió de fotografies. Sembla una 
ampliació d'un full parroquial de 
baixa qualitat. Per als diaris sem
bla que tot consisteixi en les pro
cessons i en- els instruments ne
cessaris. Així, expliquen que es 
restauren «passos» i que se'n fan 
de nous: alguns, reproducció dels 
que van desaparèixer durant la 
guerra civil, altres, nous del tot. 



També parlen dels assajos dels 
«armats» i dels «portants» dels 
misteris. A les processons del 
país s'hi van afegint elements fo
ranis; la cosa s'agreuja quan no 
es tracta solament d'afegir-hi ex
pressions diferents, sinó de mun
tar altres processons. De fet, la 
setmana santa, que va prenent 
progressivament aires de vacan
ces i de dies aptes per a rondar, 
enclou també aquesta mena de 
manifestacions religioses exter
nes, pels carrers. 

Pel que fa a les celebracions li
túrgiques, hem de dir que en ge
neral són força reeixides i parti
cipades, cosa afavorida perquè a 
cada parròquia només hi ha una 
sola celebració. La falta de pre
veres fa que els vicaris de les 
parròquies de la ciutat es disper
sin per tal de presidir les celebra
cions dels pobles petits, assistits, 
durant l'any per un prevere que 
s'ocupa d'uns quants. 

Jordi Figueras 

Post-scriptum 

El nostre cronista, en Jordi Fi
gueras i Juvé, que és un capellà 
jove i trempat, ens parla de la 
commemoració del IXè centenari 
de la restauració de la seu tarra
gonina i de les conferències que 
es fan amb aquesta ocasió. Però 
no ens diu que ell mateix acaba 
de publicar un opuscle de cin
quanta pàgines (Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, col· Iee-

ció l'Espiga, n. 49, 1992), que 
duu per títol «La restauració de 
la seu de Tarragona>!. Es tracta 
d'un treball de curs presentat a la 
Facultat de Geografia i Història 
de la Universitat de Barcelona, a 
Tarragona (la Universitat Rovira 
i Virgili). Perquè el nostre amic, 
a més d'escriure a QUADERNS i 
de fer de vicari del Vendrell i de 
rector d'Albinyana i les Peces, al 
Penedès extrem, s'ha llicenciat 
en Història. Ja sabeu, doncs, 
quin llibret heu de llegir. L'en
llestireu en un tres i no res i us 
fareu una bona idea de com van 
anar les coses, les forces que hi 
havia en joc i la significació del 
fet en una època especialment 
clau en la història de l'Església 
(en concret, del pontificat romà) i 
del nostre país (i aquí ja sabeu 
que no hi ha ambigüitat possible: 
Catalunya!). Uns dibuixos us ale
graran la vista, un vocabulari us 
aclarirà algunes paraules diguem
ne especialitzades, i una cronolo
gia us resumirà el fil dels esdeve
niments. No es podia demanar res 
més. Però sí que es podia esperar 
d'un treball universitari, ni que si
gui senzill i de bon llegir, el que 
advera el professor Javier Faci, 
que el prologa: «S'ha de reconèi
xer l'equilibri i la serietat amb 
què l'autor es mou en el treball 
històric ... És capaç de donar a co
nèixer al lector una visió seriosa i 
rigorosa dels problemes, demos
trant estar en possessió de la prin
cipal qualitat d'un bon investiga
dor, com és l'amor a la verital». 
Jordi, per molts anys!.- J.T. 
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TORTOSA 
En arribar a la seu de Tortosa, 

el bisbe Lluís ha començat pel 
més simple i el més casolà: el 
diumenge. Revifar el dia del 
Senyor és la consigna a tots els 
nivells d'acció pastoral del bis
bat. U n bisbe ha de conèixer el 
seu ramat. Però cal conèixer-lo 
fent alguna cosa i past orejant en 
alguna direcció. Amb el seu estil 
directe i pràctic, el nostre nou 
bisbe ha emprès la feina de cara 
al diumenge, revisant com cele
bra el dia del Senyor la comuni
tat cristiana. Analitzar la cele
bració de cada diumenge pot ser 
una manera eloqüent per a anar 
descobrint el nivell en què ens 
trobem a la diòcesi. 

La missa dominical, 
a Tortosa 

Són molts els passos que enca
ra cal fer: anar a missa cada diu
menge no ha de voler dir treure's 
una obligació de sobre, soltant 
amb un sospir a la sortida un «ja 
hem complit!». Ni ha de signifi
car fer content el clero perquè ai
xí se'ls omplen els temples. Tam
poc no ha de voler expressar que 
l'Església té un poder social o 
fins i tot polític. 

A moltes parròquies potser ja 
s'ha arribat en aquests nivells 
tan rudimentaris i ara s'aspira a 
un servei litúrgic en què l'estèti
ca i l'espectacle «religiós» asso-
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leixi major vistositat que abans 
del Concili, però quedant-se, al 
cap i a la fi, en un espectacle. 

Pertànyer a l'Església encara 
té un caire sociològic més que no 
pas espiritual. Els nostres tem
ples els diumenges són buits, 
però es manté una relació de 
pertinença a l'Església seguint 
els cicles vitals de naixença (bap
tisme), creixement (primera co
munió i confirmació), maduresa 
(matrimoni) i mort (funerals), 
afegint-hi l'aspecte lúdic de les 
festes religioses que, tot i que 
perden el seu contingut sagrat, 
mantenen la nomenclatura i 
constitueixen com una mena de 
folklore -fins i tot comercial- de 
color religiós: Nadal, la Immacu
lada «<dia de la mare»), sant Jo
sep «<dia del pare»), santa Llú
cia, sant Jordi, Tots Sants ... 

Hi ha gent que s'acontenta 
amb aquests tipus de contactes i 
freqüències cada cop amb menys 
contingut cristià, però que fan 
de les parròquies uns centres de 
serveis que tenen un mercat es
table. 

Revifar el diumenge no pot re
duir-se doncs, a pressionar un al
tre cop aquells que tenen la fe 
afeblida però que encara es con
sideren sociològicament cris
tians. Revifar el dia del Senyor 
vol dir animar la parròquia com 
a comunitat cristiana o com a 
conjunció de les diverses comu
nitats de base, fent-se així un mi
rall per a la resta de la gent. 

Revifar la parròquia no vol dir 
«aquí mano jo», com el rector 



clàssic, que feia observar zelosa
ment les regles de joc imposades 
per ell mateix com a governant 
d'un petit ramat. Vol dir usar in
tel·ligentment l'esperit de servei 
amb una paternitat que convoca 
una comunitat que, com a tal, 
celebra la fe fraternalment. Pre
sidir una parròquia no vol dir 
mai dominar, sinó coordinar els 
di versos carismes dels germans 
per celebrar la fe conjuntament. 

Quan la missa de cada diu
menge respongui a la necessitat 
de la trobada sacra dels germans 
que tenen consciència d'Esglé
sia, on cadascú té el goig de tro
bar-se amb els altres en la comu
nió amb el Senyor, no caldrà 
pressionar consciències per com
plir obligacions. Però el fet és 
que això està per fer. 

Algunes parròquies han entès 
que el crit del bisbe apunta a revi
far el poder de convocatòria sense 
que hagi canviat l'estil litúrgic i 
celebratiu. S'ha d'emprendre des 
de les arrels l'estil d'una Església 
que es convoca amb la seva pre
sència senzilla però eloqüent da
vant del món. L'esperit de co
munitat agerrnanadora ha de 
manifestar-se en el món de la te
nebra i de la individualitat ferot
ge; ha de ser la llum posada al ca
nelobre de la fe i de l'amor i que 
¡¡·lumini tothom que no dugui els 
ulls tapats voluntàriament. 

Setmana de teologia 

La Fundació Manyà, atenta a 

la veu del bisbe, ha convocat la 
primera setmana de teologia del 
17 al 20 de febrer amb el tema 
«Dignifiquem el dia del Se
nyo[», en quatre lliçons: Josep 
Lluís Arín, biblista, presentà el 
tema «Textos bíblics sobre l'eu
caristia». El P. Artur Juncosa 
dissertà sobre «La festa cristia
na: creixement i obertura al 
proïsme». El P. J. Aldazabal, sa
lesià explicà convincentment 
«La celebració en el diumenge 
cristià». Finalment, el senyor 
bisbe, Lluís Martínez Sistach, 
delectà els assistents amb el te
ma «L'eucaristia, manifestació 
de l'Església». 

La setmana la patrocinaven, a 
més de la Fundació Manyà, el 
Patronat obrer de la sagrada Fa
mília i les parròquies de la ciu
tat. 

La ciutat té un problema que 
caldrà afrontar tard o d'hora, i és 
que la gran majoria de les famí
lies treballadores provenen, ja si
gui en l'actual generació o en an
teriors, del món rural; tot i 
treballar en el sector de la indús
tria o dels serveis, enyoren enca
ra els seus orígens camperols i 
no poden exercir el conreu del 
seu trosset de terra si no és en 
diumenge, dia que aprofiten per 
anar a esbravar les seves apti
tuds de pagesos a la petita finca 
rural, que a Tortosa se'n diu (da 
muntanya». 

Essent així, ¿què en fem, de la 
celebració eucarística?; ¿caldrà 
tenir-ho en compte i convocar 
els fidels per a celebrar la fe un 
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dia d'entre setmana, quan la 
gent és a la ciutat? 

El que succeeix a Tortosa tam
bé passa a les grans ciutats: els 
ciutadans exerceixen el culte del 
lleure i no es queden al seu lloc 
de residència per a poder cele
brar-hi la fe. ¿Quin serà, doncs el 
moment setmanal adient per ce
lebrar la fe? ¿Haurem de retor
nar a una certa catacumba i dei
xar per al món el que fins ara ha 
estat el dia del Senyor? D'altra 
banda, tots els conferenciants 
que ens han alliçonat aquesta 
setmana -tots- han remarcat des 
de diferents perspectives la cen
tralitat cristiana del diumenge: 
el mateix nom d'aquest dia, el 
primer de la setmana cristiana, 
ja vol dir precisament «dia del 
Senyam (dies dominica). 

Aquesta és la qüestió que es 
planteja el bisbat. De moment 
sembla, doncs, una realitat con
tradictòria, que està pendent de 
solució. Caldrà tenir el cap clar 
per a mirar on és el problema. 
Però potser caldrà també més 
gosadia per a plantejar i realitzar 
pastorals més en sintonia amb el 
nostre temps. 

«Natres estem contents)) 

A viat farà un any que el bisbe 
Lluís arribava a les nostres ter
res. Com passa el temps! Va arri
bar somrient i jovenívol. A tot
hom va resultar simpàtic, aquell 
home que presidiria, d'aleshores 
endavant, la nostra Església i 

142 

que d'antuvi no es mostrava gar
ratibat ni solemniós. El seu som
riure no era tampoc el del firaire 
groller, que vol fer-se simpàtic 
per vendre la seva pomada mi
raculosa. traspuava una joia ín
tima que donava entenent que 
estava content de ser bisbe de 
Tortosa. Amb el seu somriure 
venia a dir: Encara no us conec, 
però us estimo; vull ser el vostre 
bisbe! 

El dimecres sant va presidir la 
consagració dels sants olis a la 
catedral i va escoltar la promesa 
de fidelitat del presbiteri tortosí. 
Em va semblar com la signatura 
de l'escriptura de donació, el se
gell d'una aliança sagrada. Tot 
va ser senzill: el bisbe dóna ente
nent que la litúrgia és el diàleg 
sagrat amb el poble de Déu, de 
manera directa i entenedora, 
creativa, però poc barroca. Les 
cerimònies protocolàries i auto
ritàriament rubricades sonen a 
mentida i compliment, i els 
temps no estan per falòrnies. 

Ningú no es va preguntar si en 
castellà o en català. Semblava ja 
tan normal, que la nostra llengua 
fos vehicle d'una comunicació 
que crea comunió, que ningú no 
va dir ni piu. Havíem assolit un 
nivell de celebració religiosa 
prou alt per venir amb qüestions 
paral·leles a la celebració. Tot 
era suau, natural i ple de signifi
cació simbòlica, com el mateix 
oli que es consagrava i la unció a 
què era destinat a totes les co
munitats cristianes. 

El nostre bisbe tampoc no té 



una oratòria encesa, ampuHosa i 
gesticulant. Parla amb to confi
dencial, com qui diu les coses en 
la intimitat; cal fer l'esforç d'o
brir el cor i l'orella, per a escol
tar-lo. No fa sermons: fa medita
cions en veu alta. Així va ser 
l'homilia de la missa crismal. 

Potser no tots els qui hi eren 
presents van adonar-se que va 
usar el «natres» i el «natros» dia
lectal i no l'acadèmic «nosal
tres», corrent a Barcelona. A mi 
em va corprendre. Era un signe 
que el bisbe «se situa», en el sen
tit filològic de l'expressió: estar 
in situ (al seu lloc). No té ma
nies, vol ser un de <<natres», o de 
«natros», i per això «natres» i 
«natros» estem contents. I no te
nia cap ressò oratori: hem dit 
que el nostre bisbe no té oratò
ria. Per tant era el signe de la 
confidencialitat acceptada com a 
instrument de comunicació. 

Al final de l'homilia, va fer es
ment dels preveres que feien les 
noces d'argent i dels qui feien les 
noces d'or. Ados va anomenar 
els qui ja han mort, com mossèn 
Vinya, el rector de Jesús, tan co
negut a les nostres contrades. A 
l'hora de donar la pau, somrient, 
els' va abraçar, incloent-hi també 
el nou Vicari general, mossèn Jo
sep Maria Tomàs i Prats. 

Aquest nomenament porta 
també la signatura del tarannà 
del bisbe. Primer va consultar 
tots els sacerdots del bisbat, i 
després, amb provocadora lliber
tat d'esperit, ha nomenat com a 
Vicari general un home nou 

-nou dintre els tripijocs de la cú
ria-, sense títols acadèmics, però 
carregat de treball pastoral i 
d'experiència, amb personalitat i 
bon seny, que li ve de la seva es
tima a l'Església. Mossèn Tomàs 
pot fer-li un bon servei, al bisbe 
Lluís. El seu govern serà de poc 
llustrí, però de molt de realisme 
i efectivitat. Mossèn Tomàs és 
dels qui observen amb tots dos 
ulls i parlen per una sola boca, i 
poc. El poc que parla, però, ho 
sol encertar. 

Tots els qui tenien por al «no
saltres sols» de Barcelona i veien 
catalanismes militants en la mi
tra que ens arribava ara han vist 
amb el <matros» i el «natres» el 
bisbe germà que es pren les coses 
seriosament, però que sap «si
tuar-se», sap ser bisbe de Torto
sa, i que aviat farà un any que ho 
és. Que sigui per molts anys, se
nyor bisbe! 

Joan A. Martínez 

URGELL 
Coordinació i especialització 
davant la nova pobresa 

Els serveis als pobres creixen, 
una acció eficaç redama la coor
dinació entre persones i institu
cions responsables. Avui hi ha 
noves pobreses, això exigeix 
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nous plantejaments i especia
lització en cada tema. Per això 
Joan Massa, el Director de Càri
tas diocesana, en una trobada 
dels delegats diocesans, reclama
va la coordinació de les institu
cions eclesials entre elles i amb 
l'administració pública. Per altra 
banda insistia en la necessitat de 
disposar de persones especia
litzades per a donar una resposta 
adequada als nous planteja
ments. 

Càritas diocesana darrera
ment ha convocat les assistents 
socials de l'administració públi
ca per a coordinar la feina i in
formar-se mútuament. Les assis
tents socials s'han reunit per 
zones a tres caps de comarca del 
bisbat. Elles mateixes aproven la 
iniciativa i agraeixen els resul
tats de les trobades. La tasca 
d'especialització possiblement, 
en canvi, trobarà més dificul
tats. 

Els transeünts, els magrebís, 
l'habitatge i la limitació de pla
ces a les residències d'avis confi
guren, segons els delegats comar
cals de Càritas, el mapa diocesà 
de la pobresa. L'atenció als tran
seünts i als treballadors negres 
preocupa particularment a les 
comarques del Pla d'Urgell, la 
Noguera i la Segarra. El delegat 
d'Andorra esmentà els traumes 
familiars i la carència d'habitat
ges assequibles entre els proble
mes socials del Principat. L'A
ran i al Pallars van fer avinent la 
urgència d'ampliar la capacitat 
de les residències geriàtriques. A 
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Balaguer promouen l'atenció a la 
infància. 

Els dirigents de Càritas són 
conscients que han d'oferir nous 
serveis als problemes d'avui i 
volen que la seva acció «abasti 
l'educació en un nou estil de vi
da, solidari i sensible als po
bres». El tryball ha de tenir tam
bé un nou estil perquè «cada 
persona pugui tornar a ser prota
gonista de la seva promoció inte
gral». 

Vint-i-cinc anys de servei 
a l'Església i al país 

Més de dos mil alumnes han 
rebut formació humana i cristia
na al col·legi Sant Ermengol 
d'Andorra la Vella, des que va 
ser inaugurat fa 25 anys. L'efe
mèrides ofereix una bona ocasió 
per a revisar el funcionament del 
centre i ampliar-ne l'oferta cul
tural. 

«Data discreta, però significa
tiva», la dels 25 anys, segons 
l'actual director, Joan Lluís Pla
yà, i bona per a recordar el camí 
fet, agrair l'ajuda de les persones 
que han col· laborat en el funcio
nament del centre i obrir noves 
perspectives. Entre els progra
mes immediats de futur, el cen
tre vol inaugurar uns mòduls 
d'ensenyament professional. A 
part de respondre a les necessi
tats del país, l'oferta que s'hi fa
rà serà diferent dels cursos que 
actualment imparteixen altres 
institucions. 



El col·legi Sant Ermengol és 
una institució creada el 1966 pel 
bisbe i co-príncep Ramon Iglé
sias. El bisbe n'encarregà la di
recció als pares salesians, que ac
tualment, amb l'ajuda de 
cinquanta professors, es respon
sabilitzen de la formació dels 
seus set-cents alumnes entre 
educació infantil, EGB, BUP i 
COU. 

Els deu anys darrers, 
set ordenacions sacerdotals 

No ho acusen solament les es
tadístiques: també ho proclama 
la multiplicació de la feina i la 
necessitat d'anar aquí i allà per 
atendre els serveis pastorals. 
S'ha produït un miracle: avui 
amb la meitat de preveres s'ate
nen els mateixos serveis de fa 
deu anys. La crisi vocacional, 
però, s'acusarà a les parròquies. 

Els darrers deu anys set joves 
han estat ordenats preveres al 
servei de les parròquies del bis
bat. Actualment hi ha quatre se
minaristes al seminari interdio
cesà, a Barcelona, i quatre més a 
la residència vocacional, a la Seu 
d'Urgell. D'aquests joves, un 
acabarà els estudis eclesiàstics el 
juny que ve, un altre el 1993 i 
dos l'any 1995. Els darrers anys 
s'ha notat una incipient recupe
ració de les vocacions sacerdo
tals, els quatre diaques ordenats 
aporten un valuosa ajuda i la 
presència de joves als movi
ments apostòlics infon esperança. 

L'estadística del clergat preo
cupa. Actualment hi ha 124 pre
veres diocesans residents a les 
comarques del bisbat. Vint-i-sis 
són jubilats. L'edat mitjana, el 
1991, era de 62'61 anys. El nom
bre de fidels, segons el cens de 
1989, és de 165.400 habitants. 
La població no és nombrosa, 
però resideix en molts nuclis i la 
majoria amb comunicacions 
precàries. En total: 407 parrò
quies i 150 nuclis annexes. Un 
món a part. 

Sobre la possible Conferència 
Episcopal Catalana 

La Redacció m'ha fet avinent 
que el tema d'aquest número és 
la Conferència Episcopal Catala
na i em' demana el ressò que la 
qüestió ha tingut al bisbat d'Ur
gell. He fet passar per la meva 
memòria alguns dels comentaris 
més repetits i n'he redactat un 
resum. 

Algú ha dit que la Tarraconen-
. se funciona i encara no ha esgo

tat totes les possibilitats de tre
ball autònom. Quan els seus 
membres, els bisbes de Catalu
nya, acorden unànimament una 
resolució i és publicada als but
lletins diocesans, aquesta té for
ça normativa. 

També s'ha ressaltat que no 
han sorgit conflictes amb la Con
ferència Episcopal Espanyola. 

Els comentaris més amplis 
versen sobre l'entorn jurídic que 
faria possible la creació de la 
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Conferència Episcopal de Cata
lunya. Avui aquesta plataforma 
és inexistent i els responsables 
de bastir-la són la societat i els 
governants. 

Molta gent ha ressaltat que 
l'Església de Catalunya, al seu 
propi camp, ha col·laborat amb 
eficàcia i bons resultats a donar 
suport a les característiques que 
marquen la identitat nacional de 
Catalunya. En alguns aspectes, 
les institucions eclesials han es
tat pioneres, per exemple en l'ús 
oficial del català en la litúrgia i 
als arxius. 

Quant a les reivindicacions 
polítiques als mitjans de comu
nicació social de l'Església, les 
respostes configuren un ampli 
ventall. La majoria està d'acord 
que la polsegada la van protago
nitzar més els mitjans públics 
d'informació que els escrits ori
ginals. Un cop més s'ha demos
trat que el sensacionalisme mo
nopolitza la informació religiosa 
dels mitjans. 

Antoni Mirabet 

VIC 
Hola! 
Per si no n'he parlat encara, 

heu de saber que els de Vic te
nim capellans escamyats per to
coms d'Amèrica i d'Africa. Quan 
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el nostre seminari vessava pels 
quatre costats, hi havia gent de 
sobres i de la nostra abundància 
molts indrets n'anaven bé. 

De tant en tant fan una esca
pada fins aquí (que no és boig 
qui a casa torna). I és a primers 
d'any quan en compareixen de 
tot arreu. Ens assabentem de les 
seves trifulgues i, cal fer-ne es
ment, en algun lloc del bisbat els 
«argentins», capitanejats per en 
Jaume Soler, de Castellcir, fan 
un «asado», amb gresca, traça i 
bon humor, que hi canten els àn
gels a pleret. 

Enguany, a Bellmunt, al vol
tant de l'«asado» van trobar-se 
un vint-i-cinc missioners d'ultra
mar, ex-missioners i una colla de 
fans de la causa. U na trobada 
que fa profit a l'estómac i dei
xondeix l'esperit. Es confronten 
mentalitats i es repassa un temps 
llunyà fent esment de mil de
talls, des dels inefables «supe
riors» fins a les llenties farcides 
amb jaumets. 

La catequesi d'adults es va in
troduint en moltes comunitats 
amb adaptacions de tota mena. 
Suara a Manresa, com també a 
Vic i a Igualada, s'han fet troba
des destinades especialment a 
grups d'organització. 

Quant a la pastoral juvenil, 
s'ha publicat un plec de propos
tes dirigides als organismes di
rectius del bisbat, als capellans, a 
les comunitats parroquials, als 
moviments cristians, als adults, 
als consells pastorals, als matei
xos joves, als religiosos i als edu-



cadors cristians. Pel que fa a 
l'organització, des del capda
munt, no hi manca res; ara cal
drà esperar una resposta i una 
oberta acceptació des de baix. 

Hem tingut la II Trobada dio
cesana de Càritas. Hi han pres 
part unes cent cinquanta perso
nes d'arreu del bisbat. El tema 
d'enguany fou l'acolliment. Sem
bla que ha tingut èxit. La premsa 
se n'ha ocupat llargament. Va 
ser a la Gleva, a finals del 91. 

Amb el títol <<Viure i morir 
amb dignitat», el secretariat de 
pastoral de la salut ha programat 
unes jornades sobre l'eutanàsia i 
l'angoixa davant la mort prolon
gada i dolorosa. Hi ha pres part 
personal de la unitat de cures 
pal'liatives de l'hospital de Santa 
Creu, de Vic. 

S'intenta donar vida als arxi
prestats. No sé si enS en sorti
rem. Cal provar-ho. Els de l'A
noia en una de les revistes 
igualadines exposen i fan valora
ció d'una gran varietat d'activi
tats pastorals que es desenvolu
pen a les seves comarques. Això 
marxa del corrent. Sovint es dò
na l'estat de comptes, però ben 
poques vegades es fa conèixer la 
tasca en l'àmbit de l'evangelitza
ciò i la catequesi, la celebraciò 
de la fe, les tasques assistencials, 
etc. I és precisament això el que 
els de l'Anoia ens fan saber. 

Enguany, en comptes de con
centrar la gent en massa (Con
sells de pastoral, d'economia, de 
catequesi, etc.) s'ha determinat 
fer trobades a nivell d'arxipres-

tat de gent compromesa i activa 
en la pastoral a les parròquies. 
Alguns ja ho han encetat; altres 
estan enfeinats concentrant les 
forces vives al voltant d'algun 
santuari de relleu. 

Els escolapis de Moià ens aca
ben d'oferir un petit opuscle ti
tulat <<Apa, somriu, que Déu t'es
timm,. Es tracta d'un llibre del 
pare Joan Trenchs, home de 
gran imaginació i sol· lícit anima
dor de les comunitats, que va 
morir, ben jove, el 1989. 

La portada de Ripoll està ma
lalta. L'atmosfera àcida del Ri
pollès i l'enfutimada boira, que 
no se'n mou, són les culpables 
del deteriorament d'aquesta bí
blia catalana de pedra. Hi ha un 
equip de recerca que assaja solu
cions per a impedir una degrada
ció que sembla irreversible. 

I la Conferència Episcopal 
Catalana? 

Suara en parlava el bisbe 
Deig. Fou a Prada, en aquell tros 
de Catalunya que un dia l'estat 
espanyol va regalar a França o 
que l'estat francès ens va pren
dre, pel cas és el mateix. El bisbe 
Deig va engrescar molts catalans 
amb una proposta que ha portat 
enrenou: la possibilitat o conve
niència de crear una Conferèn
cia Episcopal Catalana amb tots 
els ets i uts i amb els deures in
herents al cas per a poder decidir 
legalment i fer de cara a Cata
lunya una força eclesial sensible 
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a les necessitats diferenciades de 
casa nostra. 

La idea no tingué l'acceptació 
que gosàvem esperar de la majo
ria dels mitrats de Catalunya. Es 
veu que no els va fer gaire grà
cia. Els va semblar que ja anà
vem fent amb la Tarraconense i 
que Déu n'hi do. Així ho varen 
confessar alguns, visiblement 
convençuts. 

També políticament hi ha qui 
creu que amb l'autogovern mi
grat i limitat que tenim ja n'hi 
ha ben bé prou per a poder anar 
fent la viu-viu i respirar una mi
ca en català. 

Enllà de l'estat es va armar la 
de «San Quintín», que diuen 
ells. Es va esverar el galliner es
panyol i les revistes gràfiques i 
els diaris de l'altre cantó publi
caven a tota plana la figura ferre-
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nya del bisbe perillós i separatis
ta de Solsona. 

Qualsevol signe cultural dife
renciat del castellà els espanta i 
atordeix, perden el seny i proli
feren tota mena de frases pu
nyents, sense deixar res per verd. 

La seva cultura i llengua és l'ú
nica que es cotitza i fins sembla 
que pOdrfa donar-se el cas que la 
seva fos la llengua oficial de cel. 
Malament rai pels que no la te
nim com a pròpia: haurem de 
portar sempre i per tota l'eterni
tat algun àngel de Murillo a coll
i-bè perquè ens faci d'intèrpret a 
cada moment per tal d'evitar fer 
el ridícul davant la «cultura uni
versal hispana, madre de razas y 
pueblos ... ». 

Sebastià Codina 



Església pare i mare 

Ho he pensat moltes vegades i 
no fa gaire que ho comentàvem 
amb un germà prevere preocu
pat com jo per la imatge que 
l'Església està donant de si ma
teixa. En l'Església, conveníem, 
ha predominat massa el Pare; 
convindria que hi prevalgués 
més la Mare, o almenys que un i 
altra es complementessin com en 
una família ben constituïda. Per 
Pare enteníem: dogmatisme, au
toritarisme, lleis, distanciament, 
por... Per Mare: misericòrdia, 
comprensió, amabilitat, confian
ça, amor... Diem la Santa Mare 
Església, i mai no l'estimarem 

RETALLS 

prou, però el Déu que ens ha do
nat a conèixer és més el Déu de 
l'antic testament que no pas el 
Pare de Jesús. Avui que ha can
viat tant la sensibilitat de la 
gent, caldria que es presentés 
amb una cara molt més atractiva 
i maternaL Més femenina, que 
diguéssim. Hi hauria de manar 
més la Mestressa, la Verge Ma
ria, corn manava a Natzaret. A 
Canà de Galilea, per exemple, va 
ser ella la primera d'adonar-se 
que aquells pobres nuvis s'esta
ven quedant sense vi; els apòs
tols feina devien tenir a passar
se el porró i a discutir a veure 
qui ocuparia els càrrecs més im
portants en el Regne del ceL És 

149 



bonica aquella frase de Joan Pau 
l, el papa que només va tenir 
temps de somriure: Déu és Pare 
i Mare. - Climent Forner 

No sobren capellans? 

La campanya del dia del semi
nari ens recorda, cada any amb 
més patetisme, la manca de vo
cacions sacerdotals. Mirat de 
teules en avall, semblem real
ment una espècie a extingir. 
Però jo em pregunto: ¿Voleu dir 
que no en sobrem de capellans, 
encara? Bé ho sembla. Fem en
cara moltes feines que podrien i 
haurien de fer els laics: de des
patx, d'administració, de cate
quesi, etc. ¿Per què no els do
nem molt més joc i molta més 
confiança? Què esperem? Lla
vors nosaltres, els preveres, a 
semblança dels apòstols un cop 
la comunitat va haver elegit els 
diaques, podríem dedicar-nos 
només a la nostra tasca específi
ca: la pregària i el servei de la 
Paraula. - Climent Forner 

Beatificacions 

Per molta gent la tan sonada 
beatificació del dia 17 de maig 
serà un escàndol, sembla que fa
rà més mal que bé. Sols Déu ho 
sap. Ara, mirant-ho amb un al
tres ulls, i no necessàriament irò
nics, jo la trobo exemplar, modè
lica. Aprenguem-ne, sí senyor. 
Avui dia, amb deu, quinze, vint 
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anys (en el cas de referència 
n'ban calgut disset) ja n'hi hau
ria d'haver prou per a canonitzar 
algú, si no deixar-ho córrer. Els 
sants, com més actuals o con
temporanis, millor, poden ser 
testimonis molt més vàlids, per 
més que el valor de la santedat 
sigui perenne. Fa una impressió 
penosa, molt penosa, tot el pro
cés que se segueix encara per po
der posar imatges als altars (la 
majoria, de fundadors i funda
dores d'ordes religiosos): fullets 
de propaganda, diners per aquí 
diners per allà, petició i obtenció 
de gràcies, suposats miracles, i 
vinga, durant anys i panys, sem
bla que sí, encara no, probable
ment... Planyo els pobres que 
han de decidir-ho, ja que es trac
ta d'una responsabilitat molt 
gran i delicada; però aviat ens 
faran creure que és més difícil 
«fer-te'fi» de sant, que no «ser
ne». Aquesta mala impressió 
que fan certs processos s'hauria 
de fer arribar a les més altes esfe
res de l'Església, no us ho sem
bla? Després ens queixarem si 
un grup de comediants se'n bur
la dalt l'escenari ... I mentrestant 
encara no podem venerar ofi
cialment com a sant Joan XXIII, 
l'home més bo que ha conegut la 
nostra generació! I per acabar de 
posar a prova la nostra fe qualse
vol dia se'ns apareixerà «Santa 
Isabel la Católica». Si continuem 
així, els fidels s'aniran «fenl» els 
seus sants particulars descon
fiant cada dia més dels «ofi
cials». ¿Per què no tornem, dig-



níssims monsenyors de Roma, a 
la pràctica de l'Església primiti
va tan directament inspirada per 
l'Esperit Sant? La Mare Teresa 
de Calcuta, santa per aclamació 
popular l'endemà de la seva 
mort. I el bisbe Pere Casaldàli
ga, si no l'endemà, l'endemà pas
sat. - Climent Forner 

Entesos! 

Després d'escoltar les declara
cions del senyor arquebisbe de 
Tarragona sobre la independèn
cia de la Conferència Episcopal 
Catalana (possible independèn
cia o hipòtesi de treball), em 
vaig reafirmar en les meves con
viccions utòpiques. 

El bisbe Deig va plantejar-ne 
la possibilitat a Prada de Con
flent.J o vaig comentar: «Gràcies 
a Déu que hi ha un bisbe va
lent!». I suposo que, com jo, mi
lers de catalans van pensar el 
mateix. 

En canvi, quan vaig sentir el 
senyor arquebisbe Ramon Tor
tella, que, d'això, res de res, «i 
punt!», un pessic d'amargor em 
va fiblar l'esperit. 

En aquest tema, com en molts 
d'altres, els catalans ho tenim 
molt pelut. De manera que no
més ens resta la utopia: un país 
independent i democràtic, una 
Església independent i democrà
tica. 

I, pel que he anat veient i vi
vint, cadascuna d'ambdues hipò
tesis es reafirma cada dia, més 

com a utopia, amb la qual hom 
viu i mor, però que no influeix 
gaire res en les condicions objec
tives d'un canvi. 

Suposo que m'és lícit mante
nir aquesta utopia com a pal de 
paller del meu pensament ecle
sial i polític. No hi puc renun
ciar. 

Pel que fa a les altres coses, 
entenc que el bisbe Deig faci allò 
que els castellans diuen: «donde 
dije digo, digo diego». Hi ha 
pressions que són de molt mal 
suportar. Ídem de ídem de l'ar
quebisbe Torrella o del bisbe de 
Girona. 

Entenc la jugada estudiada al 
voltant de la successió a l'arque
bisbat de Barcelona i els fets pos
teriors que s'han produït a l'arxi
diòcesi, i que mossèn Totosaus 
ha comentat amb molta agude
sa. 

Entenc que el Papa endegui la 
màquina vaticana per mor de ca
nonitzar el fundador de l'Opus 
Dei. 

Entenc que ens vulguin impo
sar un Catecisme mundial únic. 
Entenc que, cada dia més, les 
parròquies semblin un casal de ju
bilats. Entenc allò que no entén 
ningú. Ho entenc tot. - Quim Pla 

La TV alemanya i Catalunya 

Arran del conflicte entre el 
Full parroquial de Girona i la 
Generalitat de Catalunya, un 
meu company rector -conegut 
arreu de Catalunya i més enllà i 
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tot, com veureu tot seguit- va 
rebre la visita d'un equip de la 
televisió estatal alemanya, Vo
lien fer un reportatge de la 
parròquia on hi havia el rector 
que va provocar l'escàndoL 

El meu amic rector que, com a 
bon comunicador, coneix la im
portància dels mitjans de comu
nicació, va rebre l'equip germà
nic amb exquisida cortesia. Van 
fer el seu reportatge i se'n van 
tornar cap al seu país. 

Però la cosa que va sorprendre 
més el meu company fou l'inte
rès que van posar a enregistrar 
una part de la missa dominical 
de la parròquia. Perquè, van dir, 
els havia sorprès molt que no es 
fes en espanyoL Els periodistes 
alemanys, que entenien un xic el 
castellà, van quedar astorats 
quan es van adonar que la gent 
d'aquí parla una altra llengua. 
De cop i volta, se'ls van desmun
tar els clixés que tenien sobre Es
panya. 

I és que això és molt corrent 
més enllà de les nostres fronte
res. El fet diferencial català no és 
gaire conegut. En general, el 
món creu que tots els espanyols 
són baixets, morens i ai mants de 
les curses de braus. I s'astoren 
quan descobreixen un espanyol 
ros, alt, que balla sardanes i que, 
a més a més, parla una llengua 
que no entenen. 

Jo mateix formo part d'un or
ganisme internacional. I ja m'he 
cuidat de deixar ben clar què vol 
dir ser català. Però ara recordo 
una conversa amb un centreuro-
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peu ¡¡·lustre. Una de les «sàvies» 
preguntes que em va fer, fou: 
«Així, quan parleu tu i el teu bis
be, parleu sempre en català?» 

Ens ha fet molt de mal el cen
tralisme, tant el centralisme es
tatal com el centralisme eclesiàs
tic. Ens han intentat robar 
l'ànima, i nosaltres hem estat a 
punt de deixar-nas-la prendre 
per un vulgar plat de llenties. l, 
qui diu llenties, diu un sou que 
ve de Madrid. 

Per això, em dol tant que els 
meus bisbes no siguin més va
lents. Em dol que no diguin amb 
fermesa, allà on ho han de dir, 
que nosaltres som un poble dife
rent. - Quim Pla 

Per ara no hi haurà 
Conferència Episcopal 
Catalana 

La proposta feta pel bisbe de 
Solsona, Antoni Deig, de consti
tuir amb les diòcesis de Catalu
nya una Conferència Episcopal 
independent de l'Espanyola 
(CEE) fou desestimada en la tro
bada de prelats catalans reunits 
a Montserrat amb motiu de la 
celebració del quart centenari de 
la consagració de la basílica ac
tual. 

A molts de nosaltres ens havia 
il·lusionat aquesta idea de po
der-nos governar eclesiàstica
ment nosaltres mateixos, i fins i 
tot, havíem concebut certes es
perances que la proposta del bis
be Deig fos favorablement aco-



lIidà pels seus col·legues de la 
Tarraconense i aviat es comen
cés a posar fil a l'agulla per po
der anar fent camí en aquesta di
recció. 

Tanmateix no ha estat així i 
sembla que l'establiment d'una 
Conferència Episcopal Catalana, 
de moment, es considera invia
ble. 

Modestament em permeto 
opinar que les raons esgrimides 
pels nostres bisbes per justificar 
la seva decisió no les trobo gaire 
convincents, ja que el fet que 
l'Església de Catalunya hagi ma
nifestat que en aquest final de 
segle vol donar prioritat a <(Una 
nova evangelització de la nostra 
terra i a un diàleg il·luminador 
entre Ja fe cristiana i la cultura 
d'avui», penso que no ha de ser 
obstacle per assumir al mateix 
temps els anhels de la major part 
dels cristians del nostre País. Si 
més no, haurien d'haver donat 
suport a la proposta del bisbe de 
Solsona, expressant-hi la seva 
adhesió, i encarregar un estudi a 
fons per a poder veure fins on es 
podia arribar. Això hauria estat· 
ben vist per tothom. 

Els arguments exposats per 
monsenyor Deig en un dels se
minaris de la Universitat Catala
na d'Estiu, que van tenir lloc l'a
gost passat a Prada del Conflent, 
són de prou pes per tenir-los en 
compte. 

Entre les citacions que fa en la 
seva conferència, al meu enten
dre suficients per avalar la seva 
proposta, destaco les següents: el 

document emès pel mateix epis
copat català «Arrels cristianes de 
Catalunya», publicat l'any 1985; 
les paraules del Papa, Joan Pau 
li, pronunciades durant el seu 
viatge a Polònia i a Hongria pro
posant el respecte a les minories 
nacionals; i el que assenyala el 
dret canònic en el cànon 44812, 
que deixa oberta la possibilitat 
d'erigir una Conferència episco
pal per a un territori menor que 
l'estataL 

Com diu molt bé el bisbe 
Deig, «en l'aspecte jurídic l'Es
glésia catalana no està, ni de bon 
tros, a nivell de l'autonomia po
lítica: ni en la línia de la depen
dència espanyola, ni en la de la 
projecció exteriof». 

I jo em permeto afegir: ¿Que 
no funciona bé, a Catalunya, la 
convivència amb altres cultures, 
tot i tenir un Estatut d'Autono
mia, el Parlament que legisla i el 
govern de la Generalitat amb les 
seves competències? ¿Que ha 
provocat cap trauma seriós el fet 
que hagi estat reconeguda l'ofj.
cialitat de la nostra llengua? ¿Es 
que malgrat tot això no continua 
Catalunya formant part de l'es
tat espanyol? 

Doncs, semblantment, és de 
suposar que amb Conferència 
Episcopal pròpia, l'Església cata
lana continuaria mantenint lli
gams amb l'Espanyola i, evi
dentment, estaria sota la tutela 
del Vaticà, però com en el cas de 
l'autonomia política que té Cata
lunya, l'Església catalana gaudi
ria de l'avantatge de poder adap-
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tar el missatge evangèlic a la rea
litat i a les necessitats del nostre 
país, sense interferències alienes 
i sempre de manera solidària 
amb els diferents grups humans. 

Com a cristià i català em sento 
decebut per la «carpetada» do
nada a aquest afer. Caldria que 
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l'opinió pública en parlés una 
mica més abans que el tema resti 
finalment oblidat. Potser així al
gú el tornaria a posar damunt la 
taula. - Frederic Sagués (publicat 
a «Vacarisses. Balcó de Montser
rat», n. 282,feb. 1992). 
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