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CAP A UN CONCILI PASTORAL 

El primer diumenge d'advent, dia 29 de novembre, va ser llegit a to
tes les esglésies de vuit diòcesis de Catalunya el document de convo
catòria del «concili provincial tarraconense». signat per l' «arquebisbe 
metropolità de Tarragona i primat", Ramon Torrella. El mateix docu
ment precisa que la metròpoli tarragonina -que havia estès els seus lí
mits molt més endins i molt més al sud- va ser amputada, l'any 1964, 
d'una part tan important i significativa -i tan central, geogràficament i 
sociològicament- com és Barcelona, que va passar a constituir -anòma~ 
lament- un arquebisbat autònom, sense diòcesis sufragànies, depenent 
directament de la Santa Seu. Es tracta, doncs, d'un concili provincial i 
alguna cosa més. També es parla, habitualment, de concili «català", o 
«per a 'ata/unya», o «de les diòcesis catalanes», Igualment aquí es
cauen matisacions ulteriors. D'uno banda, les diàcesis de Lleida i Tor
tosa inclouen territoris que, civilment, no pertanyen a la «comunitat 
autònoma" de Cata/¡, nya, sinó a les de València i d'Aragó. D'altra ban
da, no podem pas oblidar que el bisbat de Perpinyà -la Catalunya del 
nord- és també territori català. De manera que, si volem ser precisos -i 
bé caldria que ho fossin els documents oficials- hauríem de parlar de 
concili «de les actuals diòcesis del Principat de Catalunya» o -més 
exactament- de les "diòcesis, els prelats de les quals conflueixen en la 
Conferència Episcopal Tarraconense actual". Tots aquests matisos són 
indicadors d'unes anomalies que no són pas cosa d'avui, però que no 
sabríem passar per alt. l poden tenir alguna repercussió en el concili en 
marxa; per exemple, no és clar l'entusiasme amb què el seu anunci ha 
estat rebut a Lleida i a Tortosa entre el clergat d'extracció aragonesa o 
castellonenca. 

Amb aquestes limitacions i tot, el concili provincial tarraconense és 
un fet eclesial de prou volum, al qual convé estar atent. I enllaça amb 
una llarga tradició de les nostres esglésies que no troba punt de compa
ració a cap" altra indret de r Església catòlica de ritu romà. 

1. El PORTiC precisa la nostra posició, amb el títol prou expressiu 
«Concili: d'entrada, sr». 

2. Sota l'epígraf CONCILI s'inclouen textos d'abast diferent. En pri-
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mer lloc, la convocatòria oficial, datada el 29 de novembre; també aquí 
notarem l'anomalia: la signa l' "arquebisbe metropolità de Tarragona i 
primat», Ramon Torrella; però sense gosar especificar d'on ho és, de 
primat. Segueix el text integre de la lliçó inaugural del curs 1992193 del 
Centre d'Estudis Pastorals que va pronunciar-hi el dia 7 d'octubre el 
Dr. Lluís Martínez i Sistach, bisbe de Tortosa. 1 vénen finalment les in
tervencions dels participants a la taula rodona sobre "El concili català: 
desafiaments i expectatives», amb què es va cloure el dia 2 de juny el 
curs 1991192 del mateix Centre: mossèn Joan Bada, professor d' història 
eclesiàstica; el senyor Pere Lluís i Font, professor d' història de la filoso
fia, el pare Genis Samper, secretari de la Unió de Religiosos de Cata
lunya, i mossèn Jaume Riera, canonista. El lector farà bé de tenir-ne en 
compte la data: els qui van parlar no tenien altra informació, aleshores, 
que el simple anunci de la voluntat de convocar un concili. 

3. La secció QÜESTIONS recull la conferència del senyor Àngel Cas
tíñeira pronunciada el 29 d'octubre de 1991 a la Facultat de Teologia 
de Catalunya, dintre del curs "Economia i ètica a la llum de la Centes
simus Annus», organitzat pel Departament de Moral de la Facultat amb 
la col·laboració d'ESADE. 

4. Figuren a TEST/MONI dues experiències de corresponsabilitat: la 
constitució del consell parroquial de Gelida (a la ratlla de quatre mil 
habitants), i els "ministeris laïcals» al Poble nou. Mossèn Jaume Duch 
havia estat rector de Gelida i ho és, actualment, de la parròquia de Sta. 
Maria del Taulat, al Poble nou. 

5. 4 VENTS, a més de la crònica de Girona, Lleida, Mallorca, Menor
ca, Tarragona i Tortosa, parla de la trobada de la JARC amb motiu del 
Xè aniversari del moviment, presenta una breu notícia sobre el monestir 
de Solius, que ha celebrat els vint-i-cinc anys de vida, i un balanç dels 
darrers deu anys de vida eclesial a Igualada, que ha escrit el rector de 
Sta. Maria, mossèn Joan Rourell. 

5. Finalment, VIDA DEL CENTRE conté la memòria de Secretaria 
del curs 1991/92, llegida a l'acte d'inauguració del curs actual el dia 7 
d'octubre. 

Enllestim aquest número tot just encetat el mes de desembre, mentre 
fruïm encara d'una tardor extraordinàriament benigna. I com que els 
lectors el rebran a les portes de Nadal, els desitgem ben de cor aquella 
joia pregona que només pot comunicar.aquell que és el Déu-amb-nosal
tres. 

J.T. 
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, 
PORTIC 

CONCILI: D'ENTRADA, sí 
D'un temps ençà sembla que l'Església catalana viu una 

mena de «moguda»: que ens sigui permès de dir-ho amb 
aquesta expressió popularitzada, Primer va ser la revifalla 
-que va resultar polèmica- del vell tema de la Conferència 
Episcopal; després va venir el Concili provincial; i final
ment el Congrés de catequesi, Per a no parlar d'altres pro
jectes o realitzacions particulars de cada bisbat: la celebra
ció dellXè centenari de la restauració de la seu tarragonina 
o del IV de l'erecció de la solsonina i els plans d'acció pas
toral en marxa a Lleida i Barcelona, Dir fins a quin punt tot 
aquest moviment és manifestació de vitalitat i avenç o bé 
simple agitació de superfície no és cosa que ens pertoqui a 
nosaltres, almenys des d'aquesta plataforma, sr que volem 
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deixar constància, tanmateix, que la valoració que se' n fa 
no és uniforme, I en dir-ho, ens referim a les tres iniciatives 
que posen en joc la totalitat de les nostres esglésies, 

Cenyint-nos ara al concili provincial, la convocatòria 
oficial del qual ha tingut lloc e/29 de novembre, primer diu
menge d'advent, hem de dir que la seva primera notícia va 
trobar un acolliment ambivalent: més càlid en uns i més 
fred en altres, que hi veien una manera d'obviar la qüestió 
que es trobava aleshores damunt la taula: la constitució 
d'una Conferència Episcopal Catalana «independent de 
Madrid», per aformular-ho en els mateixos termes polèmics 
en què es va presentar ara fa un any i mig escàs, Per bé que 
no s' hi ha dibuixat cap oposició frontal, que sapiguem, sí 
que es pot dir que, a hores d'ara, l'anunci del concili no ha 
galvanitzat pas la nostra Església, Esperem, tanmateix, que, 
amb el pas de les setmanes i els mesos, i a mesura que la 
consulta inicial vagi prenent cos, tots plegats anirem entrant 
en estat de concili, 

Per buscar una referència suggerent, per bé que llunya
na, recordarem que el primer anunci del concili Vaticà 11 va 
agafar tothom per sorpresa i que les primeres reaccions van 
ser, més aviat, de desconcert, Però no van trigar gaire a es
calfar-se els esperits, I el concili va comptar, de seguida, 
amb una opinió sensibilitzada i atenta, que va esdevenir -en 
alguns sectors- exultant. Arreu; i, en concret, entre nosal~ 
tres, Bé és veritat, però, que, lluny d'aparèixer com un acte 
únic i isolat, el concili s'inscrivia en un pontificat que havia 
pres, des dels seus primers passos, aires d'obertura i de re
novació, i que li comunicava, per això mateix, el significat 
d'una mena d' «estats generals» que havien d'afrontar els 
problemes reals de l'Església catòlica, alguns dels quals 
s'arrossegaven des d'uns quants segles enrera, Clar i net: 
aquell concili seria el d'una Església travessada per aires 
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primaverals, paradoxalment aixecats per un home que 
s'acostava a la vuitantena. 

La comparació amb el concili Vaticà II i amb tot l'am
bient que el va envoltar ens mostra de seguida -tot i les se
ves limitacions- que els temps han canviat qui sap-lo i que 
l'ambient en què ara es convoca el nostre concili provincial 
es troba força allunyat d'aquell en què va ser convocat el 
darrer concili ecumènic. Per això alguns es pregunten, te
merosos i un punt escèptics, si es limitarà a apuntalar -i en 
quin sentÍl- allò que ja tenim, O bé serà capaç d'obrir ca
mins de futur; si hi vigiran el pudor i la por, a l' hora de par
lar i d'afrontar els problemes, o bé la llibertat d'esperit i de 
paraula; si les aportacions de tots seran tingudes realment 
en compte, o bé s'exercirà una tria seguint unes determina
des preferències, que conduirà a una visió esbiaixada de la 
nostra realitat que deixarà a l'ombra tot un sector de qües
tions i d'opinions tingudes per inconvenients, si no per «ta
bús". En definitiva, doncs, si s'hi podran encarar oberta
ment -o na- tots els problemes que té plantejats l'Església a 
Catalunya en aquest tombant de mil·leni, inclòs aquell que 
s'expressa entorn de la reivindicació d'una Conferència 
episcopal pròpia. I encara, si totes les aportacions, tots els 
debats i totes les conclusions tindran alguna traducció 
pràctica, o bé si tot s'acabarà així que es clogui el concili 
amb la darrera celebració solemne. 

Malgrat tots aquests interrogants que en diversos graus 
són presents entre nosaltres, diem sí al concili. U 11 sí d'en
trada. Un si com a actitud prèvia i com a marc on es podran 
inscriure -si és el cas- tots els temors, tots els recels, totes 
les objeccions que es vulgui. Diem sí al concili, com diem sí 
al congrés de catequesi, sí a la Conferència episcopal prò
pia, perquè són iniciatives que neixen a casa i que ens retor
nen a casa: és a dir, a la nostra casa pairal comuna. Que no 
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ens reclouen en el petit món de cadascú (o de cada diòcesi, 
que tendeix fàcilment a esdevenir un petit món tancat) ni 
ens dispersen en un «universalisme» on no ens retrobem. 
començant, hem de dir-ho, pel d'una «Església espanyola» 
que tendeix continuament a robar-nos energies, temps, i di
ners, a fer-nos anar a remolc i a desnaturalitzar-nos, bo i 
diluint els nostres problemes en un conjunt que ens resulta 
aliè i pastis, a canvi de ben poca cosa. Si aquesta poca cosa 
es disfressa ara de cosa gran, oferint la presidència de la 
Conferència Episcopal Espanyola a un bisbe d'una de les 
nostres diòcesis, hem de dir: «No; gràcies» i fer saber ober
tament als qui ho patrocinen que s'enganyen i ens enga
nyen. Allò que volem -i amb què en tenim ben bé prou- és 
una Conferència episcopal pròpia! 

Aquest és el nostre sí al concili. Un si que és també un 
compromís per a fer-lo allò que ens plauria que fos: un acte 
d'Església que s'assumeix ella mateixa, amb llibertat cris
tiana, que es posa dòcilment sota l'acció de l'Esperit i quI! 
s'interroga amb veritable actitud de conversió: «Esperit, 
¿què dius avui a l'Església que viu a Catalunya? ». 

Ja tindrem temps de continuar-ne parlant 
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CONCILI 

LA CONVOCATÒRIA 

En nom de la Santíssima i Indivisa Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. 
Amén. Així ho feren els meus predecessors i així ho faig avui, aquest 
primer diumenge d'advent. 

Germans en l'episcopat, pares i pastors de les esglésies particulars 
que tenen les seus a Catalunya -Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, 
Tortosa, Urgell i Vic-, us dirigeixo un anunci joiós, a vosaltres, i, amb 
vosaltres, a tot el poble de Déu que tenim encomanat, que pelegrina cap 
a la plenitud del Regne amb la força de l'Esperit, tot esperant el retom 
del nostre únic Salvador Jesucrist, llum de tots els pobles. 

Segons una tradició atendible, vam rebre del mateix sant Pau l'anun
ci de l'Evangeli. Des dels primers segles, les nostres Esglésies, regades 
amb sang martirial, com la del bisbe Fructuós i dels seus diaques, van 
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iniciar ben aviat un camí d'agermanament -<:onciliar-, un fer camí junts 
-sinodal-, per tal de donar resposta adient als interrogants profunds de 
les persones i a les necessitats de les comunitats cristianes que han 
d'anunciar la Paraula, celebrar la fe, testimoniar-la i servir els germans, 
sobretot els més pobres i necessitats, És el camí que s'emmiralla en els 
apòstols reunits amb els preveres i amb la comunitat a Jerusalem (Fets 
15,22). Per tot això ha estat molt important l'aportació dels més de 160 
Concilis Provincials Tarraconenses, celebrats al llarg de 1.600 anys. 
Quan han estat interromputs, se n 'ha servat la memòria. 

Per segona vegada en la nostra història, després de 235 anys els po
dem reprendre, als 30 anys del concili ecumènic Vaticà II, amb l'intent de 
ser fidels a les seves decisions i intuïcions. Amb la mirada vigilant i aten
ta als signes dels temps, fem ressonar la crida a l'aggiornamento de Joan 
XXIII, a la renovació de Pau VI, a la joia de Joan Pau I i al renovat im
puls de nova evangelització de Joan-Pau IL La celebració del IX centena
ri de la restauració de la seu metropolitana de Tarragona ens hi ha espero
nat. Tot això ens mena a una revisió en profunditat de la nostra pastoral a 
la llum de la Paraula de Déu i en comunió amb l'Església universal. 

Per fidelitat a Déu i als germans, creiem oportuna altre cop la cele
bració d'un Concili Provincial Tarraconense, per tal de perseguir les se
güents finalitats que ens vam proposar a la nostra reunió de l'octubre 
passat: 

renovar i mobilitzar totes les energies i tota la capacitat d'acció de 
les nostres diòcesis, a la llum de l'Evangeli, 

- aconseguir que tots els cristians, personalment i comunitàriament, 
s'animin a seguir més Jesús i es comprometin a construir l'Església i a 
ser testimonis compromesos al servei del nostre poble; 

- fer arribar l'anunci de la Bona Nova fidelment i de manera entene
dora als homes i dones del nostre temps; 

- potenciar la coordinació de l'activitat pastoral de les diòcesis catala
nes i la comunió de tots els seus membres. 

Des del 1964, l'Església germana de Barcelona té l'estatut d'arque
bisbat directament depenent de la Santa Seu. Cinc anys després, el 1969, 
es van iniciar, per al millor servei de les nostres esglésies, les reunions 
periòdiques de la província eclesiàstica i l'arquebisbat de Barcelona en 
Conferència Episcopal Tarraconense. Per tal de poder celebrar un conci
li, l'arquebisbe Ricard-Maria Carles, amb els seus bisbes auxiliars, va 
demanar i obtenir el consentiment del Papa per ser membres a ple dret 
del Concili ad casum -per a aquest cas. 
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Amb el vostre consentiment i amb l'esmentada autorització papal, us 
anuncio, germans en l'episcopat, i anuncio amb vosaltres a totes les nos
tres Esglésies particulars, que he decidit de convocar un Concili Provin
cial Tarraconense i que us convoco a tots, ja des d'ara, a fer-ne una 
acurada preparació, Les sessions conciliars pròpiament dites es desen
voluparan d'acord amb la normativa vigent, seran convocades en el mo
ment oportú i se celebraran entre els anys 1995 i 1996. A l'esmentada 
reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense vam constituir la se
cretaria general del concili i vam decidir la constitució d'una comissió 
preparatòria, 

Els germans en l'episcopat ens comprometem a preparar seriosament 
el concili. Per això, tots junts demanem als preveres, diaques, religiosos 
religioses i seglars (laics i laiques) que des d'ara us el sentiu com a cosa 
pròpia: amb esperança, amb interès, amI? solidaritat, amb participació 
activa i, principalment, amb la pregària. Es desig de tots els bisbes que 
hi hagi una àmplia participació de tot el poble de Déu, després de la qual 
es podran determinar els temes d'estudi del concili, 

Aquest concili, l'hem de viure com un kairós, un temps especial de 
gràcia de Déu. Volem que sigui una alenada fresca de l'Esperit que ens 
converteixi i ens vivifiqui, El posem sota l'advocació de la Mare de Déu 
de MontselTat, patrona de les diòcesis catalanes. 

Volem ser testimonis de transcendència, del Déu vivent; volem dir 
una paraula encoratjadora del sentit de la vida als homes i dones del llOS

tre temps i a tota la nostra societat; volem viure estimant. Que Déu ens 
beneeixi i ens faci veure la claror de la seva mirada. 

TaITagona, 29 de novembre de 1992, primer diumenge d'Advent. 

Ramon Torrella i Cascante, 
arquebisbe de metropolità de Tarragona i primat. 
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UN CONCILI PASTORAL PER A CATALUNYA 
LLUís MARTíNEZ I SISTACH 

I. INTRODUCCiÓ 

1. El concili Vaticà II va posar en relleu la importància que els conci
lis particulars -<oom el que volem celebrar a Catalunya- han tingut en la 
història de l'Església. Alhora formulà el desig que els esmentats concilis 
«gaudeixin d'una nova força» perquè «siguin atesos l'augment de la fe i 
la conservació de la disciplina de les diverses esglésies» (Ch.D. 36). 

2. El tema d'aquesta lliçó és de molta actualitat, perquè la imminent 
convocatòria del concili provincial a casa nostra és notícia. Tema, per 
tant, interessant i eminentment eclesial. Aquest acte que fem és com una 
activitat ante-preparatòria de l'esmentat concili. Tasca molt pròpia 
d'aquest estimat Centre d'Estudis Pastorals. 

3. La celebració d'un concili provincial és un fet gairebé insòlit a 
l'Església des de fa uns segles. El darrer de la Tarraconense se celebrà 
l'any 1757. Suposarà repescar una llarga tradició eclesial i d'una manera 
especial al nostre país. El nostre concili serà un dels primers després del 
Vaticà II i del codi de dret canònic de 1983, que ha donat a aquesta insti
tució dels concilis particulars -és a dir, no ecumènics- una nova confi
guració, adient amb la naturalesa del Poble de Déu. 

Il. ELS CONCILIS SÓN INSTITUCIONS TRADICIONALS A 
L'ESGLÉSIA. 

I. Els concilis ecumènics plenaris, provincials, són eminentment ecle
síals. Obeeixen a la naturalesa sinodal de l'Església, a la sol· licitud 
d'unes esglésies diocesanes per les altres. 

L'Església de Jesucrist és una comunió. Aquest, juntament amb la mis
síó, són els dos conceptes que vertebren l'eclesiologia del Vaticà Il. Joan 
Pau II ens diu que el concepte de comunió està «en el cor de l'autoconei
xement de l'Església» (discurs als bisbes d'EEUU, 16-IX-1987, n. I). 

La dimensió de col·legialitat, de sinodalitat, de sol· licitud és connatu
ral a la vida eclesial. En un sentit teològic ben propi, hi ha la col·legiali
tat episcopal. Els bisbes, per l'ordenació episcopal i la comunió jeràrqui-
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ca, fonnen part del col·legi episcopal que té com a cap el bisbe de Ro
ma. Això fa que tots els bisbes hem de ser sol·lícits pel bé de tota l'Es
glésia una i única del Crist, hem de ser sol·lícits de l'evangelització 
arreu. Els sacerdots, per l'ordenació sacerdotal, fonnen l'orde del pres
biterat i són col·laboradors de l'orde episcopal. Cal que tots els preveres 
-com recorda el Vaticà II- «tinguin al cor la preocupació per totes les 
Esglésies» (PO, 10). Aquesta sol·licitud incideix també en la vocació de 
tots els fidels, puix pel baptisme som Poble de Déu i participem de l'úni
ca missió que aquest ha de realitzar arreu. 

L'Església universal és el cos de les esglésies particulars. Tot això fa 
que les esglésies diocesanes no poden tancar-se mai en si mateixes. Fo
namentalment perquè, com ens recorda el Vaticà lI, en cadascuna d'elles 
hi ha present i operant tota l'Església una i única de Jesucrist. 

Les diòcesis han de viure la comunió eclesial, i això significa viure la 
sol·licitud per totes les altres esglésies diocesanes, especialment les més 
veïnes. L'Església diocesana té una importància cabdal, juntament amb 
l'Església universal. La legítima i necessària autonomia de cada Església 
particular s 'ha de respectar, i així ho ha fet el concili Vaticà II i el nou 
codi de dret canònic. Però per la pròpia naturalesa de l'Església particu
lar, aquesta no viu sola, aïllada; deixaria d'ésser sagrament de l'Església 
de Jesucrist, deixaria d'ésser sagrament de l'Església una i única del 
Crist. Cada Església diocesana ha de viure ben unida amb totes les altres 
i especialment amb les esglésies veïnes. D'una manera particular, amb 
les que constitueixen la mateixa província eclesiàstica. 

Aquest és el fonament eclesiològic dels concilis. Com ens recorda el 
Vaticà lI, «des dels primers segles de l'Església, els bisbes, tot i essent 
rectors d'esglésies particulars, enllaçats perla comunió fraternal de la 
caritat i moguts per l'interès envers la missió universal confiada als 
apòstols, han aplegat les voluntats i les forces per procurar, adés el bé 
comú, adés el de les esglésies particulars. Per aquest motiu s 'han cele
brat sínodes, concilis provincials i fius i tot concilis plenariS» (Ch.D. 
36). 

La producció de concilis fins el concili de Trento ha estat molt rica i 
fecunda. Pel que es refereix als concilis provincials, el concili de Nicea, 
al s. IV, prescrivia que se'n celebressin dos a l'any. Posterionnent es 
passà a un anyal. Fou el concili de Trento que establí que se celebrés un 
concili provincial cada tres anys. El concili Vaticà l ho passà a un cada 
cinc anys i el codi de dret canònic de 1917, a cada vint anys. Com 
veiem, a partir de Trento es va anar espaiant la periodicitat prescrita. Fo
namentalment perquè se'n celebraren molt pocs, fent excepció dels tar
raconenses que tingueren una periodicitat mitjana de cada cinc anys fins 
al 1757. 
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Diverses raons motivaren la no celebració de concilis malgrat la seva 
obligatorietat. La província eclesiàstica ja no era en molts casos, a finals 
de l'edat mitjana, una unitat nacional, lingüística, cultural, etc. En 
aquestes condicions, els bisbes sufraganis no tenien problemes comuns 
per a tractar en un concili provincial. En segon lloc, les monarquies ab
solutes modemes s'immiscien e)1 els concilis, prohibint la seva celebra
ció sense permís regi i imposaven la presència d'un delegat de la corona 
en l'assemblea conciliar, així com l'aprovació dels acords. En tercer 
lloc, el centralisme de l'Església en l'ambient de la contrareforma impo
sava uns excessius controls als concilis particulars, cosa que feia 
d'aquests uns instruments poc àgils i d'incerta utilitat. Finalment, els 
bisbes es reunien sense convocar concili, per tractar temes de relacions 
Església-Estat en el context regalista, puix aquestes reunions no podien 
celebrar-se sota la mirada del delegat regi, sinó en assemblees no conci
liars (cf. A. Garcia Garda, Las Conferencias Episcopales a la luz de los 
concilio.\' particulares en el segundo milenio, a Natura/eza y futuro de 
las Conferencias Episcopales, Salamanca 1988,96-97). 

Les circumstàncies eclesials i polítiques han canviat. Però el nou codi 
de dret canònic de 1983, no ha establert l'obligació de celebrar concilis 
provincials periòdicament. El cànon 480 § 1 determina que se celebri un 
concili provincial «cada vegada que, segons el parer de la majoria dels 
bisbes diocesans de la província, sembli oportú». Considerem que 
aquesta norma és sàvia i prudent, alhora que realista, atesa]' experiència 
eclesial sobre aquesta temàtica. 

111. ÉS OPORTÚ CELEBRAR UN CONCILI PROVINCIAL A 
CATALUNYA 

Els bisbes diocesans de la Tarraconense, inclòs l'arquebisbe de Barce
lona, considerem oportú convocar i celebrar un concili provincial. 

Aquesta oportunitat eclesial no s'ba improvisat. És fruit d'un treball 
pastoral que des de fa molts anys van realitzant conjuntament les vuit 
diòcesis del país, atesa la realitat nacional, cultural i religiosa de Cata
lunya. 

Aquest mes d'octubre celebrarem la reunió n. 115 dels bisbes de la 
Tarraconense i a partir de la conclusió del concili Vaticà II s 'han anant 
constituint una vintena de secretariats interdiocesans de diversos àmbits 
de la pastoral. La Conferència ha publicat documents, els darrers han es
tat «Les arrels cristianes de Catalunya» i «Església i món rural>,. Molts 
moviments i associacions diocesans estan coordinats, federats i vinculats 
a nivell de Catalunya i tenen una relació institucional amb la Conferèn-
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cia. En virtut dels acords Església-Estat Espanyol. la Tarraconense ha 
signat acords i convenis amb la Generalitat de Catalunya sobre serveis 
religiosos en els hospitals, en les presons i en les universitats. Anual
ment se celebra una reunió conjunta amb superiors majors dels instituts 
religiosos. Així, doncs, com va afirmar l'arquebisbe de Tarragona en la 
reunió sacerdotal de Poblet, els bisbes s 'han preocupat de ,<l'estudi dels 
problemes comuns de totes les diòcesis catalanes i de la coordinació de 
les activitats pastorals segons ho exigeix el bé comú de les esglésies par
ticulars a Cataluoya». 

Tot això ha contribuït a preparar l'oportunitat de la celebració d'un 
concili pastoral. Recentment, amb motiu del IX centenari de la restaura
ció de la seu metropolitana de Tarragona, a iniciativa de mons. Torrella, 
es reflexionà en les reunions de la Conferència sobre la conveniència de 
preparar unes jornades pastorals, o un congrés o bé un concili provin
cial. Així ho expressàvem els bisbes en el comunicat de la reunió de 4 de 
febrer de 1992: «La personalitat cultural i històrica i la problemàtica pe
culiar de les nostres diòcesis justifiquen i demanen potenciar una respos
ta pastoral comuna. En aquesta línia vam reflexionar sobre la possibilitat 
de celebrar unes jornades o congrés pastoral de la Tarraconense, o fins i 
tot un concili provincial». 

La idea de convocar un concili portà a constituir una comissió, en la 
reunió de Montserrat, la qual va preparar una ponència que tenia quatre 
parts: 1) la conveniència de convocar un concili, la finalitat i els objec
tius; 2) la temàtica del concili; 3) la configuració i el procés des de la 
convocatòria fins a l'aplicació; i 4) l'organització i el pressupost. 

Aquesta ponència era necessària abans de prendre la qecisió de con
vocar el concili provincial. Aquest és sempre un mitjà. ¿Es l'instrument 
adequat i oportú per al fi que desitgem? Per això la primera part de la 
ponència fou estudiada especialment en la reunió de la Conferència del 
propassat més de juliol al Brull. 

Calia alhora assegurar la participació de l'arxidiòcesi de Barcelona, 
com a membre del concili. En ser aquest arquebisbat exempt, és a dir 
no sufragani de Tarragona, els arquebisbes de Barcelona i de Tarragona 
demanaren l'autorització a la santa Seu. 

IV. QUÈ ÉS UN CONCILI PROVINCIAL 

Naturalesa 

El concili provincial és la reunió de bisbes, sacerdots, diaques, reli
giosos, religioses i laics d'un territori supradiocesà --<l'una província 
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eclesiàstica- que té per objecte vetllar per les necessitats del Poble de 
Déu. 

El nou codi de dret canònic regula aquesta institució, en els cc. 439-
446, i ho fa amb sensibles diferències respecte a l'anterior legislació 
canònica. La diferència més important és que actualment els membres 
del concili provincial no són només bisbes i sacerdots, sinó també la res
ta dels membres del Poble de Déu. Això és una conseqüència de l'ecle
siologia del concili Vaticà lI, que ens parla del baptisme com a fonament 
de la nostra participació a l'única missió de l'Església, de la igualtat ra
dical entre tots els batejats, i de la diversitat i complementarietat de mi
nisteris i serveis eclesials. És doctrina comuna i no cal pas explicitar-ho 
més. 

Cal subratllar la novetat de la participació dels laics com a membres 
del concili. Aquí rau segurament una de les causes per les quals abans 
del Codi de 1983 no se celebraven concilis particulars: no podien parti
cipar-hi com a membres els laics. Tots els membres del Poble de Déu 
són corresponsables de les necessitats pastorals de l'Església. Laics i 
pastors. Cadascú segons la seva condició sacramental. 

Els bisbes tenen vot deliberatiu. La resta dels membres tenen vot con
sultiu. Això té un fonament eclesiològic. Les decisions del concili vin
culen jurídicament totes les diòcesis que el celebren i aquesta potestat 
legislativa correspon als bisbes. No és, però, correcte oposar el valor del 
vot deliberatiu i del vot consultiu. Aquest últim té una força moral molt 
important, puix quan és majoritari o gairebé unànime, cal que sigui tin
gut molt en compte i només es podrà actuar en contra si es tenen raons 
molt greus. 

El concili ha de mantenir i enfortir la comunió eclesial amb les altres 
esglésies particulars i amb l'Església universal. Perquè el concili és una 
institució eclesial i per tant participa de la naturalesa comunional de 
l'Església mateixa. La norma canònica ho explicita en determinar que 
les decisions del concili han de salvar sempre el dret universal de l'Es
glésia. Han de mantenir sempre la comunió de fe, de sagraments i de 
praxi eclesial. 

Però la comunió és per a la missió. Per això els continguts conciliars 
han d'inculturar la fe i la vida de l'Església en l'ara i l'aquí. 

Algunes característiques 

Finalitats. Les finalitats del concili vénen explicitades en el c. 445: 
«Té cura de vetllar per les necessitats del Poble de Déu del seu territori i 
té potestat de règim, especialment legislativa, de tal manera ( ... ) que pu-
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gui establir allò que sembli oportú per a l'increment de la fe, la coordi
nació de l'activitat pastoral, la regulació dels costums i l'observança, 
l'establiment o la protecció de la disciplina eclesiàstica», 

Com veiem, la finalitat és pastoral. En relació a la potestat legislativa 
cal tenir present que els seus decrets legítimament aprovats i promulgats 
són llei per a tot el territori de la província eclesiàstica. Per tant vigeixen 
també en les diòcesis en què -posat el cas- el seu bisbe hagi votat en 
contra del decret conciliar. 

Membres. El codi determina la composició del concili provincial. Ho 
regula en el c. 443. La norma estableix que són membres del concili tots 
els bisbes diocesans, coadjutors, auxiliars i els titulars que exerceixen 
una funció peculiar en el territori per encàrrec de la Seu Apostòlica o de 
la conferència episcopal; poden ser cridats al concili els bisbes emèrits. 
Tots aquests membres tenen vot deliberatiu. 

La norma determina que han de ser convocats al concili els vicaris ge
nerals i episcopals, els superiors majors dels instituts religiosos i de les 
societats de vida apostòlica, en el nombre, tant per als homes com per a 
les dones, que els bisbes determinin. També han de ser convocats el degà 
de la facultat de teologia, alguns rectors dels seminaris i dos membres 
-designats col·legialment- de cada capítol catedral, consell presbiteral i 
consell pastoral diocesà. Tots aquest membres gaudeixen de vot consul
tiu. 

La norma estableix que els bisbes poden cridar com a membres del 
concili laics, religiosos, religioses, diaques i sacerdots en un nombre 
proporcionat respecte dels altres membres abans esmentats. Tenen vot 
consultiu. 

Finalment, al concili provincial, també hi poden ser invitades altres 
persones si sembla oportú als bisbes. 

Organització. El codi regula només alguns aspectes de l'organització 
del concili. Concretament, detennina en el c. 442 que correspon al Me
tropolità, amb el consentiment de la majoria dels bisbes de la província: 
designar el lloc de la celebració del concili dintre el territori de la pro
víncia; determinar el reglament i els temes del concili; determinar la da
ta del començament i la durada del concili, traslladar-lo, prorrogar-lo i 
cloure'l. 

Actes conciliars. Els decrets conciliars es promulguen després d'haver 
obtingut el reconeixement o revisió de la Seu Apostòlica, com una ex
pressió més de la comunió eclesial. El concili determina la manera de 
promulgar els esmentats documents conciliars i deixa un temps abans 
d'entrar en vigor les decisions vinculants conciliars, per tal que els fidels 
les puguin conèixer i s'afavoreixi, així, l'eficaç aplicació del concili. 
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*** 

Com podem observar, el concili provincial és diferent de la conferèn
cia episcopal. Entre d'altres raons, perquè el concili està integrat per bis
bes, sacerdots, religiosos, religioses i laics, mentre que la conferència 
episcopal només està formada per bisbes, com indica el seu mateix nom. 

V. UN CONCILI AMB PARTICIPACiÓ DE TOT EL POBLE DE 
DÉU DEL TERRITORI. 

És voluntat explícita dels bisbes que hi hagi una amplíssima i activa 
participació dels diocesans. Així ho manifestàrem en el comunicat de 
premsa de la reunió de juliol d'aquest any. Aquesta participació es desit
ja per diverses raons, totes elles eclesials. Cal que tots els fidels cristians 
sentin el concili com una celebració de tots, pròpia de cadascú i de ca
dascuna de les institucions í comunitats. 

Aquesta participació s'ha de realitzar especialment en l'etapa prepa
ratòria i d'aplicació del concili. En la primera etapa s'ha de sensibilitzar 
totes les diòcesis, totes les comunitats, perquè participin en els treballs 
preparatoris conciliars. Es desitjable que tots participin amb la pregària, 
l'estudi, la reflexió i amb aportacions en l'elaboració dels documents 
conciliars. 

Sembla també adient que per a certs tipus de consulta, com pot ser la 
temàtica del concili, es demani parer especialment a instàncies eclesials 
creades pel concili Vaticà lI, com són els consells episcopals, pastorals, 
presbiterals, i els secretariats diocesans i interdiocesans. , 

L'etapa preparatòria del concili és sempre la més important. Es a dir, 
aconsegueix uns resultats pastorals d'un valor considerable, puix sensi
bilitza, esperona, anima i mou els cristians a sentir-se més Església, a 
reunir-se per treballar el concili, a sortir molts d'ells de l'anonimat en el 
si de la comunitat. Aquests resultats són molt positius no només pel con
cili, sinó també per la vida de les comunitats cristianes i de les diòcesis. 

La participació dels fidels en general en els temes del concili podria 
fer-se d'una manera semblant a com es preparen els sínodes episcopals, 
mitjançant uns lineamenta, és a dir, uns breus documents, com avant
projectes, que inclouen en el text preguntes i demanen suggeriments. 

Aquesta àmplia i activa participació caldria que fos també una realitat 
en l'etapa d'aplicació de les decisions conciliars. I això -a la llum de 
l'experiència de celebracions similars- sabem que no és ben bé així. No 
cal dir només què cal fer, sinó també qui ho ha de fer. Perquè no es con
voca un concili, que és una realització complexa, per obtenir només 
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aquells resultats d'animació de l'etapa preparatòria. El concili és per a 
donar a les diòcesis unes conclusions pastorals i, per tant, operatives. Hi 
ha però el risc, que cal evitar, que les conclusions puguin quedar ben im
preses en un llíbre per enriquir les biblioteques. 

VI. OBSERVACIONS FINALS 

1. Un concili és sempre un esdeveniment d'Església i per tant 
religiós. Hem de ser ben conscients que el protagonista del concili és 
l'Esperit Sant. Ens reunirem en assemblea sinodal en el nom del Senyor. 
La temàtica més important del concili bauria de ser: Esperit, què ens de
manes, què demanes a l'Església que peregrina en les vuit diòcesis cata
lanes? 

Per això hi ha una participació que tots haurem de realitzar: la pregà
ria pel concili. Les celebracions litúrgiques en les diferents etapes conci
liars han d'ocupar un lloc preeminent. 

2. Un concili pastoral. Tot concili ho ha de ser. Els seus possibles 
continguts doctrinals i normatius han de ser pastorals. El concili Vaticà 
II fou un concili eminentment pastoral. També ho ha d'ésser el nostre. 
Pastoral, perquè ha de constituir un kairós en aquestes acaballes del nos
tre segle i començament del XXI. Pastoral perquè animi i encoratgi. Pas
toral perquè susciti interès en moltes persones allunyades. Pastoral per
què amb visió de futur, ofereixi a les esglésies diocesanes camins per a 
la nova evangelització, a la qual ens invita Joan Pau lI, i que facin efec
tius els continguts del document de Pau VI: «Evangelii nuntiandi». Pas
toral perquè sigui bèn eclesial en els seus continguts d'Església ad intra 
i ad extra i en les seves motivacions. Pastoral perquè estigui vertebrat 
per la comunió i la missió. 

3. Un concili de tota i per a tota l'Església tarraconense. Només po
díem convocar un concili amb la participació de les vuit diòcesis, per ra
ons òbvies. Hi ha la unitat pastoral de Catalunya. Hi ha, però, desigual
tats entre les diòcesis, per raó del nombre de fidels, ambients, sociològi
ques, rurals, urbanes. Cal que sigui el concili de totes les diòcesis. Per 
això és interessant una intensa i àmplia participació de tots, especial
ment en l'etapa de preparació dels treballs conciliars. 

4. Un concili que tingui present que cada diòcesi ha recorregut ja un 
llarg camí, especialment en l'aplicació dels documents del concili Vaticà 
Il. Aquí cal tenir en compte, en primer lloc, la teologia de l'Església par
ticular amb la seva legítima autonomia. La seva naturalesa sinodal de
mana també una límitació a aquella autonomia per a un treball pastoral 
de conjunt amb les esglésies particulars veïnes. Però aquesta relació au-
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tonomia-dependència s 'ha de tenir present pel que es refereix als plans 
pastorals, a les prioritats que la diòcesi, les zones i arxiprestats s'han 
marcat. 

5. Un concili que susciti la participació dels moviments i associacions 
eclesials. Em refereixo principalment als moviments d'acció catòlica es
pecialitzada i als nous moviments. Tots ells són una realitat dinàmica i 
viva en les nostres esglésies. La seva participació és una expressió més 
de la seva inserció en la pastoral eclesial. La seva participació ha de tenir 
sempry ben present que es tracta d'un concili per al Poble de Déu. 

6. Es un concili més a la Tarraconense. No es tracta de celebrar «el» 
concili, l'últim concili. Això relativitza. també una mica el valor del con
cili provincial. És un instrument, un mitjà, una eina. No se li pot dema
nar més del que pot oferir. Per altra part, es poden celebrar més concilis 
provincials en el futur. Això fa que la temàtica no cal que sigui exhausti
va, massa ambiciosa. Cal cenyir-la degudament. 

7. Un concili no massa llarg. Des de la convocació del concili fins a 
la seva conclusió no haurien de passar més de tres anys. Fonamental
ment perquè no és gens convenient separar massa l'etapa preparatòria 
amb molta participació dels fidels, de la conclusió. Les bases podrien 
desinteressar-se de les conclusions i podrien tenir la sensació que allò 
que treballaren no ha servit per res. 

A més hi ha una altra raó: celebrar un concili provincial és força com
plex. Demana posar en marxa vuit diòcesis i mantenir el ritme. Això re
presenta uns esforços que no és convenient perllongar massa temps. 

8. La finalitat primordial del concili provincial de les diòcesis catala
nes ha de ser continuar posant la potencialitat de l'Església al servei de 
l'Evangeli. Això vol dir que els cristians ens engresquem personalment i 
comunitàriament a seguir a Jesús; que ens comprometem en l'edificació 
del Regne de Déu i que fem arribar de manera ben entenedora la Bona 
Nova a la gent del nostre temps, preferentment als pobres i marginats, 
als malalts i als qui sofreixen. 

En relació a la temàtica, el concili haurà de marcar línies i donar 
orientacions de present i de futur per ajudar-nos com a Església i com a 
clistians. L'actitud de fons dels possibles temes conciliars ha de ser 
aquesta pregunta: Què demana a l'Església a Catalunya l'Esperit, en 
aquest cap de segle, per a una nova evangelització de la nostra societat i 
per a un diàleg i1·luminador entre la fe cristiana i la cultura d'avui? 

9. Tot concili demana conversió. Ho demanà el Vaticà II, ho demanarà 
també aquest concili pastoral que amb l'ajut del Senyor celebrarem. 
Conversió personal, conversió institucional. 

Obrir-nos dòcilment i generosament a l'Esperit de Déu que parlarà a 
les uostres esglésies reunides en concili. 
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10. Convocar i celebrar un concili avui és sinònim d' esperança cris
tiana. L'Església camina enmig del món, l'Església té futur. El Senyor 
fonamenta la nostra esperança. El concili ens hauria d'ajudar a realitzar 
allò que demana Pere: «estigueu sempre a punt per donar a tothom raó 
de la vostra esperança». 

Enmig de l'actual cultura postmoderna, la celebració d'un concili pot 
ser motiu especial per fer renéixer l'esperança en el Crist, alfa i omega 
de la història. 

*.* 
Acabo amb les paraules que digué mons. Torrella en el seu parlament 

de Poblet: «El moment actual té el seu kair6s d'esperança al qual hem 
de correspondre tots amb lleial co].]aboració, sentit de responsabilitat i 
confiança mútua. Que l'Esperit ens hi ajudÍ». 

He dit. Moltes gràcies. 
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UNA CRuïllA DE lA NOSTRA ESGLÉSIA 
JOAN BADA I ELIAS 

Enguany, amb motiu de l'actualitat de Torras i Bages, que ha estat 
declarat venerable per les seves virtuts heroiques, m 'havia proposat de 
rellegir «La Tradició catalana». Im' interessava de veure què hi deia sobre 
els concilis provincials. Ho resumeixo, per començar, en quatre apartats: 

1. «L'Església és amiga de que sovint se reuneixin concilis provin
cials, i encara més sínodes o concilis diocesans. Perquè hi ha una vida 
religiosa a cada territori, que per si mateixa ha de reglar-se les coses, sal
va sempre l'autoritat i primacia del Vicari de Crist. l, cosa particular, 
que prova lo que hem dit al principi, no és per regla general amiga dels 
concilis nacionals, els quals moltes vegades li han fet experimentar fon
des amargures. Els provincials i diocesans han fet florir de tota mena 
d'excel-lències la vida religiosa de les diferents cristiandats». 

2. Els concilis provincials han donat «disposicions no enlaire, sinó se
gons les necessitats». 

3. Ell, personalment, no ha tingut temps d'estudiar detingudament les 
actes dels concilis de Tarragona; només les ha fullejades. Però -diu- un 
arqueòleg de Tarragona afirma que els concilis tarragonesos «tenen tanta 
importància que eHs sols bastalien per fer la glòria de la província que els 
produí; son esperit civilitzador, nascut de la llum cristiana, és evident». 

4. Però el cesalisme o jacobinisme polític va confiscar la llibertat dels 
altres en son profit i va paralitzar els concilis. 

El jacobinisme polític 

Torras i Bages té raó. La primera vegada que els concilis tarragonesos 
van tenir problemes va ser amb Felip II els anys 1564-66. L'arquebisbe 
Loaces va convocar el concili, com manava Trento, per a acollir el con
cili tridentí. Ho va fer, sense demanar cap permís a la Cort. 

El concili de Trento assenyalava un procediment per als nomenament 
de bisbes que no lligava amb el dret de presentació. Aleshores, l'arque
bisbe Loaces es va adreçar a la Cort per tal de preguntar què s'havia de 
fer. La resposta que en va rebre és molt interessant: Ens agrada molt que 
ens consulti això, va ser la resposta, però ens hauria agradat molt més 
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que ens hagués consultat si calia reunir el concili de Tarragona. La Cort 
va escriure també al virrei de Catalunya dient-li: Envio aquesta carta a 
l'arquebisbe de Tarragona; si ell no en fa cas i convoca el concili, tu el 
plegues «manu militari» (és a dir, per la força). 

Loaces no tenia cap vocació de màrtir. Va plegar el concili i, quan el 
va tomar a convocar, ara a Barcelona, ho va fer en presència d'un repre
sentant de la Cort, el marquès d' Aitona. A partir d'aleshores, sempre 
que es feia un concili provincial hi havia un representant de la Corona. 

Aquesta intervenció reial es va anar afeblint, sembla. Fins que va arri
bar el jacobinisme dels borbons. 

L'any 1759 no és que Carles III decretés l'acabament dels concilis, 
però va donar una ordre perquè els fiscals de l'Audiència territorial fos
sin presents a l'aula sinodal a fi de garantir les regalies de la corona. 

En aquestes condicions, el bisbe de Terol es negava a convocar el sí
node. Des de Madrid se li ordenà de fer-ho i que, un cop celebrat, hi en
viés les actes; aleshores donarien, o no, autorització per a publicar-les. 

L'episcopat català estava format per homes que procedien d'un rega
lisme curiós, tals Climent o Armanyà. Tanmateix, la seva reacció va ser 
de no convocar concili en aquestes circumstàncies. I l'arquebisbe Ar
manyà va intentar per dues vegades (a través del confessor de Carles IV, 
Fèlix Amat, que després seria arquebisbe) fer una gestió a la Cort. Però 
no va obtenir resultats i els concilis no Van tirar endavant. 

El centralisme eclesiàstic 

Però no tots els problemes dels concilis provenen de part civil. N'hi 
ha d'interns a l'Església, és a dir, del centralisme romà. Un primer mo
ment podem situar-lo als segles XIII-XIV, quan la Cúria romana co
mença a reservar-se el nomenament de bisbes. Amb aquest motiu, un 
concili de Tarragona del segle XIV va reclamar que els vicaris generals i 
els oficials de cúria fossin naturals de la corona d'Aragó (condició que 
després es restringirà al Principat). 

Un segon moment el constitueix Trento. El progrés del centralisme va 
disminuir les competències de les províncies eclesiàstiques. Per això els 
concilis d'aquesta etapa (segles XVII-XVIII), si reivindiquen amb molta 
força la llengua catalana tant en la predicació com en la catequesi, i si 
estan molt preocupats per la distribució de les càrregues econòmiques 
que la corona ha pactat amb Roma, en canvi deixen de banda molts as
pectes de què s'havien ocupat els concilis anteriors, perquè ara, per dir
ho així, ja no són competència dels concilis provincials. Un repàs a les 
actes posa de manifest aquesta reserva de temes. 
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L'any 1753 arriba el Concordat i la reserva de temes augmenta. A partir 
d'aleshores el dret de presentació ja és total; se n'exceptuen només 52 be
neficis que Roma es reserva per a poder agrair els serveis rebuts; tots els 
altres, siguin consistorials siguin parroquials, seran concedits a Madrid. 

El jacobinisme eclesiàstic 

Em refereixo al centralisme episcopal espanyol. L'anomenat «fet dife
rencial» no és reconegut per l'Església. Personalment vaig haver-m'hi de 
barallar, de l'any 1973 al 1981 per la qüestió dels catecismes. Prou sabem 
que la Conferència episcopal espanyola ha volgut reduir pràcticament la 
«provincia» eclesiàstica (un terme romà) al concepte civilista del segle 
passat. De vegades per una preocupació econòmica: la independència 
eclesiàstica de Catalunya .tindria conseqüències en aquest camp. 

El concili provincial actual 

Aquí em plau de seguir les indicacions que dóna Torras i Bages: vida 
religiosa a cada territori; disposicions no enlaire, sinó segons les neces
sitats presents; esperit civilitzador nascut de la llum cristiana. 

Aquest concili ha de començar, doncs, veient les necessitats del Poble 
de Déu. Curiosament, el codi de dret canònic fa servir la mateixa parau
la: el concili, diu, ha de vetllar per les necessitats del poble de Déu. 

Per això, el primer perill que correm és el despotisme i!-lustrat dels 
nostres bisbes. Fa pocs dies, en una reunió del Consell Pastoral diocesà 
de Barcelona, el bisbe Carrera, que forma part de la comissió preparatò
ria d'aquest concili, va respondre a la pregunta que se li va fer que la 
proposta de temes a tractar la farien ell i una altra persona de la comis
sió. Si els temes ja surten de la comissió preparatòria o bé dels bisbes, 
serem en ple despotisme ¡¡·lustrat. 

El segon perill és el paternalisme. Si volem saber les necessitats del 
Poble de Déu el míllor és que ho digui ell; no són els bisbes els qui les 
determinen. Després del concili Vaticà II, preparat amb una consulta 
universal, no tindria sentit que, en una àrea tan petita com Catalunya, no 
es comencés per una àmplia consulta que parteixi de la base, és a dir, 
dels consells parroquials. Altrament, errem el camí d'entrada. 

Parlant dels perills, he indicat en negatiu allò que espero que sigui la 
tònica del concili: la participació de tothom. També hauríem de comptar 
amb la presència ecumènica. 
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Tres valors importants 

La simbologia. S'hauria de veure amb els ulls, que es IraCla d'un con
cili de tot Catalunya. Per això, el meu somni fóra que s'obrís amb una 
sessió solemne a Tarragona, la metròpoli; que tingués set sessions de 
caps de setmana a cada una de les altres set ciutats episcopals; i que es 
clogués amb una sessió solemne a Montserrat. 

La comunicaci6. Molts recordem el full multicopiat «Vida del conci
li», que es publicava durant el concili Vaticà II i que, després, va ser 
reprès amb ocasió del primer sínode universaL Un inslrument modest, 
però de gran ulililat: va ajudar que el concili Valicà II fos viscut a Cata
lunya. I de fet, el concili va parlar català. Per això de seguida va trobar 
entre nosallres un ambient favorable. També ara cal cuidar la comunica
ció i hem de mirar que arribi a tols els nuclis interessats. 

La pregària. El món contemplatiu també ha de ser-hi present. El con
cili és un moment clau per a connectar-hi. 

**. 
Els bisbes de Calalunya han co¡'¡ocat la nostra Església en una cruïlla. 

Han de ser-ne molt conscients i tots els hem d'ajudar a ésser-ho. Per 
això, o es prepara bé, i serveix per a reflexionar a fons sobre les necessi
tats del Poble de Déu i per a donar una revifalla a l'evangelització, a par
tir de l'encarnació, o cremem les darreres naus: n'hem d'ésser ben cons
cients. No es pot estafar el Poble de Déu anunciant una cosa i fent-ne 
una altra. Els nostres bisbes s 'han situat lliurement en una erui1la i ens hi 
han situat. Que en treguin les conseqüències. 

I per a acabar vull dir que desitjo ardentment que aquest concili sigui 
el Natzaret de l'Església. de Catalunya, en què la nostra Església atén la 
paraula de l'àngel que li proposa el misteri de l'encarnació i és invitada 
a respondre «que es faci en mi segons la teva paraula»: no segons la vo
luntat dels poders dels voltants, sinó segons la Paraula de Déu. I a partir 
d'aquí també podrem repetir la paraula de Maria: «el Senyor ha mirat la 
petitesa de la seva servenla i per això ha fet en mi meravelles». Som un 
«pusillus grex», un petit ramat. Però la Paraula de Déu continua essent 
poderosa i l'Esperit de Déu continua ple de força. Ara, si no sabem si
tuar-nos en aquesl Natzaret previ a l'encarnació, el Senyor no podrà fer 
coses grans en nosaltres a desgrat de la nostra petitesa. 
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PARTICIPACiÓ, LLIBERTAT, REALISME 
PERE LLUís FONT 

L:anunci i la preparació 

Jo també vaig celebrar, com la majoria -suposo- dels cristians del pa
ís, l'anunci de la convocatòria d'un concili de les diòcesis de Catalunya, 
anunci fet tanmateix amb prou prudència per a no excloure, si calgués 
(esperem que no calgui!) una possible retirada estratègica. 

Si dic que ho vaig celebrar, no és pas perquè vegi clar que la represa 
dels concilis provincials de la Tarraconense sigui la millor fórmula ac
tual (en comptes de, per exemple, un concili pastoral o una assemblea o 
un congrés de l'Església catalana), ja que el dret canònic no és que per
meti moltes alegries. Més d'una d'aquestes fónñules podria ser bona per 
a fer de revulsiu en la nostra Església, si és que es vol jugar lleialment el 
joc de la participació í de la llibertat. Perquè aquest és el punt clau. Tam
poc no cal dissimular-se que algun malpensat veurà en aquesta iniciativa 
un premi de consolació per la carpetada int1igida al tema de la Conferèn
cia Episcopal Catalana. Així i tot, la fórmula em sembla aprofitable si 
se'n fa un ús generós. 

He de dir, però, que la meva satisfacció inicial no està exempta d'una 
certa temença, precisament perquè, com diu l'anunci d'aquesta taula ro
dona, hi ha uns desafiaments importants, a què em referiré tot seguit, i 
unes expectatives encara boiroses, que s'hauran d'anar concretant i que, 
si no cristal.litzen en alguna cosa sòlida, deixaran la impressió de molt 
soroll i poques nous. Encara està molt a prop la semifrustració que es va 
experimentar després de l'Assemblea Diocesana de Barcelona i d'altres 
de semblants que es van celebrar en altres bisbats. Tothom n'esperava 
una empenta que després costa de veure que s'hagi produït. No fa sinó 
deu anys d'això: els joves no ho van viure, però els més grans ens en re
cordem, i fóra una llàstima que es repetís el cicle de l'entusiasme i la de
sil.lusió. 

El procés ha començat amb una comissió preparatòria molt oficiaUsta 
i exclusivament clerical i masculina. No sé si és el millor començament. 
Per sort, la qualitat personal dels membres que la componen i la seva 
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mentalitat oberta no fan témer que passi com amb el trebaU preparatori 
del concili Vaticà li, que va produir uns esquemes que després es van 
haver de desar al calaix. M'imagino que caldria una seqüència més o 
menys com la següent: 

a) una àmplia consulta prèvia sobre temes i procediments; 
b) una comissió que faci una oidenació dels materials; 
c) una àmplia discussió en què, directament o indirectament, pugui 

participar tothom, en àmbits diocesans o interdiocesans; 
d) un nou treball de la comissió per a ordenar els resultats del moment 

anterior; 
e) la celebració del concili pròpiament dit, en una sèrie de sessions re

lativament curta, amb la participació, segons que diuen els experts, 
d'unes cent cinquanta persones (que haurien de ser una bona representa
ció dels cristians de Catalunya), d'on haurien de sortir les pr(lpostes final
ment sotmeses als bisbes, que deuen ser els únics amb vot deliberatiu. 

Sento a parlar d'un període previ de quatre o cinc anys. Em sembla 
massa llarg. El concili Vaticà II es va preparar -bé o malament- en 
menys de tres anys. Penso que el que no es pugui fer en tres anys difícil
ment es farà amb més temps. No s 'han de deixar podrir les coses. I 
quant al lloc (o els llocs) de celebració de les sessions conciliars pròpia
ment dites, s 'hauria de triar de manera que fos ben palès que es tracta 
d'un concili de tota l'Església catalana. 

Els desafiaments 

Penso que el concili català té dos desafiaments fonamentals, a què ja 
he al.ludit: la participació i la llibertat. 

Primer, la participació (en els moments a i e esmentats més amunt i, 
en la proporció deguda, en el moment e). Hi hauria de participar tota la 
xarxa territorial i sectorial: comunitats, parròquies, moviments, institu
cions i persones, sense margïnar ningú, però també fent tot el possible 
perquè ningú no senti la temptació d' automarginar-se, ja sigui dels sec
tors més conservadors, ja sigui dels més «cremats". Em sembla especial
ment important que tinguin veu totes les tendències més o menys homo
logades a l'interior de l'Església, però també les més marginals i fins i 
tot, si s'hi interessen, persones o grups allunyats. D'altra banda, en les 
sessions formals del concili, cal trobar el punt d'equilibri perquè la pro
porció barcelonina no sigui aclaparadora, però tampoc artificialment mi
norada, ja que el nostre país és com és. Probablement s 'hauria de pensar 
també en algun tipus de presència dels altres països catalans (si més no, 
com a observadors). 
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Segon, la llibertat. Cal garantir que es puguin tractar amb la màxima 
llibertat i sense inhibicions tots els temes. El concili podria ser una bona 
oportunitat per a conèixer el pensament de la gent i per a crear una certa 
opinió pública en l'Església, cosa que sembla que no hauria de fer por a 
ningú. 

En una paraula: si es caigués en la temptació de donar les coses massa 
pastades, no caldria fer el concili. Si es fa, ha de ser autènticament parti
cipatiu i lliure. Personalment, prefereixo utilitzar aquestes categories 
-participació i llibertat- en comptes d'una altra que espontàniament ve 
al cap -la de democràcia-, que potser no acaba de ser la que s'escau 
aquí. 

Els temes 

Quins temes hauria d'abordar el concili, ho hauríem de dir entre tots. 
Però penso que no hi hauria d'haver exclusions a priori. 

En els congressos dels partits, hi sol haver una ponència política i una 
d'organitzativa. No vull pas dir que s'hagi de copiar aquest esquema i, 
encara menys, aquesta nomenclatura. Però sí que hi ha unes qüestions 
que són més de fons i de pensament, i unes altres de més pràctiques. Dit 
d'una altra manera: el concili hauria de defInir uns objectius i unes es
tratègies. I abans, apamar bé el terreny. 

He repassat la temàtica de l'Assemblea Diocesana de Barcelona i no 
em semblaria malament que es reprenguessin gairebé els mateixos te
mes. No ha pas passat tant de temps: els problemes són gairebé els ma
teixos, i ni la situació ni les solucions han variat gaire. També he donat 
una ullada als temes de la ponència de l'àmbit «El fet religiós» del Con
grés de Cultura Catalana, que queda una mica més lluny, i veig que ja 
eren pràcticament els mateixos -nevat dels més típicament eclesials, que 
naturalment no hi surten. 

Sigui com sigui, sembla que hi ha qüestions que, d'una manera o al
tra, hauran de ser considerades. En faig una ràpida enumeració, sense 
pretensió de ser exhaustiu: 

a) l'estructuració de l'Església de Catalunya, la seva coordinació pas
toral (amb Conferència Episcopal Catalana o només amb un succedani), 
la solució de les disfuncions creades per la bicefàlia eclesiàstica del país; 

b) la corresponsabilitat, els ministeris, el paper de la dona, els cape
llans casats ... ; 

c) la catequesi, a totes les edats, ara que s'han trencat estrepitosament 
els canals tradicionals de transmissió (tenim la primera generació de jo
vent que, en un alt percentatge, no ha anat a catecisme); 
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d) l'economia i la coronació dels procés cap a l'autofinançament; 
e) la catalanitat, l'actitud envers la població d'origen forà, la integra

ció dels religiosos (no conec gaire com han evolucionat darrerament, 
però en una època no gaire llunyana, el seu paper, des d'aquest punt de 
vista, en molts casos era deplorable); 

f) el millorament de la litúrgia, començant per la presa de consciència 
del semi fracàs de la seva reforma (els joves «normals» han de fer es
forços extraordinaris de voluntarisme per a aguantar-la); 

g) la pastoral dels sagraments i, en particular, la dels divorciats i sepa
rats; 

h) el tema de la moral sexual i familiar i els problemes que planteja la 
versió vulgata de la doctrina de l'Església en aquest camp; 

i) l'atenció als marginats, aquest quart món format pels nous pobres, 
els desvalguts, els col.lectius mal vistos, la nova onada d'emigrats ... 

Tot això, amb el gran tema de fons que és la dificultat de la incultura
ció del cristianisme (fe i «costums») en les societats modernes de tipus 
occidental, entre les quals es troba la nostra. 

Realisme 

Però més important encara que els temes a tractar és la manera de 
tractar-los. Abans he parlat de participació i de llibertat. Ara hi voldria 
afegir una tercera nota: el realisme. El concili podria ser una bona opor
tunitat per a aterrar en el país real, 

Aquests dies molts s 'han quedat veient visions davant dels resultats 
de les enquestes recents de què han parlat els diaris, segons les quals el 
percentatge de no practicants, d'indiferents i d'ateus a Catalunya ha aug
mentat espectacularment en pocs anys. Admirar-se'n massa vol dir que 
es vivia en un altre món, diferent del real. Hi ha una regressió òbvia de 
la influència del cristianisme, i és molt probable que encara no hàgim to
cat fons. És un fet l'augment de la descreença i és un fet, tant o més alar
mant, l'augment de la ignorància religiosa (encara que del creixent anal
fabetisme religiós no n'hagin parlat les enquestes). El realisme hauria de 
ser un dels mots d'ordre del concili. 

En aquesta mateixa línia, i referint-me ara als que encara es conside
ren cristians -practicants o no-, cal prendre consciència de la distància 
creixent, en alguns casos abismal, entre l'oficial i el real, tant en matèria 
d'idees (continguts de la fe i concepcions morals) com de sensibilitat. 
Molts cristÍans es troben a anys de llum d'un discurs oficial que sembla 
paral.lel a la realitat (i les paral.leles, per més que s'allarguin, mai no es 
troben). Segurament que és un mal moment per a parlar de catecismes. 
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Però a vegades somio en un «catecisme català» (a la manera del «cate
cisme holandès»), que no fos la simple repetició més o menys mecànica 
del discurs oficial, que ajudés a disminuir l'abisme entre l'oficial i el re
al j que fos un punt de referència cre'lble del pensament cristià, tant per 
als creients com per als no creients (que sovint ens aIribueixen coses ben 
pintoresques). Evidentment, això suposaria un esforç, desconegut fins 
ara entre nosaltres, d'incu!turació moderna del cristianisme, en què el 
coratge intel.lectual i l'esma de l'essencial haurien d'anar agermanats i 
en què, naturalment, no hauria pas de ser només una de les paral.leles la 
que es bellugués. Ja sé que pensar-ho com un dels resultats indirectes 
del concili és també no viure en el món real (en un sentit diferent del 
d'abans). Però també sé que si la nostra Església no és capaç de fer al
gun gest que tingui una gran càrrega de profunditat, no passarà d'anar 
fent. 

Expectatives 

Hem d'esperar que el concili català donarà fruits. Segurament que val 
més no alimentar expectatives desmesurades, d'aquelles que donen lloc 
a un procés d'encantament/desencantament. semblant al que es va pro
duir amb el concili Vaticà II i, en una altra escala, amb l'Assemblea Dio
cesana de Barcelona. Però sí que el concili hauria de ser una injecció de 
moral. Ara bé, una condició per a tenir moral i per a donar moral és veu
re-hi clar: conèixer quina és realment la nostra situació, definir uns ob
jectius estimulants i trobar unes estratègies adequades per a incidir-hi en 
la bona direcció. I la bona direcció, penso que no és ni la reconfessiona
lització d'espais ni la privatització de la fe, sinó la recerca d'una forma 
de presència natural, no acomplexada, significativa, en una societat que 
és irreversiblement moderna i pluralista. 

*** 

(Nota d'última hora.- En el moment de lliurar el text de la meva inter
venció en la taula rodona, ja s'ha publicat el document de «indicció» del 
concili. ¿Què deu haver entès la majoria de la gent per "indicció» (pro
núncia popular de «injecció»)? ¿No és tot un símptoma, aquest culte 
esotèric a l'arcaisme? Ja ho sé que, tècnicament, és l'expressió justa. 
Però ... tan senzill com és dir «convocatòria»!) 
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TROBAR CAMINS I AVANÇAR CqM A 
ESGLESIA 

GENís SAM PER 

¿ÉS un concili, el que necessitem? 

A la trobada de Poblet i l'Espluga, el senyor arquebisbe de Tarragona 
va dir: «Hem reflexionat sobre la possibilitat de celebrat unes jornades o 
un congrés pastoral o fms i tot un concili provincial, com va ser proposat a 
la reunió de juliol (de la Conferència episcopal tarraconense). Ara es con
sidera adient de celebrat, en tot cas, un concili i no pas un altre tipus de 
trobada provincial». ¿Seria tan fora de lloc que se'ns digués per què ara es 
considera adient aquesta fórmula, precisament, i no una de les altres? 

Un concili com a acte jurídic, canònic i, sobretot jeràrquic, és la reu
nió dels prelats i uns invitats: en el nostre cas serien unes 150 persones 
en total, sembla. Per molt que es pugui presentar com a obert a tot el po
ble, em sembla que no és això el que necessitem. Ni pel nombre de par
ticip,ants ni pel marc engavanyador del Dret canònic que el regula. 

¿Es legislat, el que necessitem en aquests moments? El doctor Riera 
ha recordat l'exemple de l'Amèrica llatina. No em sembla pas que sigui 
legislant com arreglarem l'Església, com donarem al poble de Déu sen
cer l'entusiasme que tots necessitem per a sentir-nos responsables de 
testimoniar la bona nova en aquest final de mil·leni. Més que no pas una 
legislació ben posada al dia, ens cal una teràpia de tota la nostra Esglé
sia, de tota ella, per a posat-nos en les vies que ens demana el temps que 
tenim al davant. 

El bon amic Jesús Huguet, de Solsona, ha escrit una nota curta i 
simpàtica al Butlletí de Catequesi: «Perquè aquest concili pugui donar 
tot el seu fruit no s 'ha de limitat a cobrir les exigències canòniques que 
el convertirien en una assemblea de prelats i invitats d'honor, sinó que 
ha de procurat una mobilització general de l'Església catalana». El doc
tor Riera també ha rematcat que el concili provincial no és, precisament, 
la fórmula més democràtica. 
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Un concili podria ser, en tot cas, un punt d'un procés més ampli. I 
potser aquí trobaríem el desllorigador. I podríem dir: no necessitem sim
plement un concili, no; necessitem més que un concili. I potser és la 
manca d'imagínació i de coratge i la necessitat de retrobar les paraules 
conegudes i de continuar el que es va acabar el 1757 -en uns temps que 
no s'assemblen gens a l'any 1758, el que ve després del 1757!- allò que 
ens porta a parlar d'aquesta fórmula reductora que seria un concili. 

Un procés de conversió de tota l'Església 

Més que no pas un temps per estudiar uns temes o elaborar unes lleis, 
l'Església de Catalunya hauria d'entrar en un procés de «conversió» (per 
a dir-ho en aquest llenguatge espiritual clàssic), no pas per a demanar o 
dir el que han de fer els altres, sinó per a veure què estem disposats a fer 
tots nosaltres perquè la nostra Església sigui veritablement evangelitza
dora. I ho hauríem de fer partint dels nostres patiments i els nostres pro
blemes i des de les diferents sensibilitats i els diversos estaments que hi 
ha en la nostra Església 

Per això, permeteu-me que em refereixi ara a la situació de la vida re
ligiosa a Catalunya. El mateix que la clerecia, els religiosos patim, en 
aquests moments, un envelliment de les persones que han de ser agents 
de pastoral. I això ho veu tothom; després vindran les estadístiques que 
ens precisaran que la mitjana d'edat és de 60 anys. Patim també una 
frustració per manca de d'especialització professional, cosa que, a que a 
curt termini, ens fa ineptes per a emprendre accions eficients (tot i que 
no hàgim de confiar només en l'eficàcia de la nostra professió, sinó que 
hem de fer lloc, també, a l'Esperit de Déu) i una pèrdua de prestigi so
cial de les institucions que tenim, la majoria de les quals tenien tot el seu 
sentit en un altre marc social, des de guarir o vetllar malalts fins a educar 
infants; per bé que en alguns casos (i no hauríem de tenir por de fer au
tocrítica) amagaven sota el nom de vocació simples serveis domèstics 
que avui no ens atreviríem a dir que són cap vocació. Resultat de tot 
això és la baixa de vocacions que afecta les congregacions. tant masculi
nes com femenines. 

També nosaltres, doncs, els religiosos i les religioses hem d'entrar en 
un procés de conversió, per a veure la nostra disponibilitat i les nostres 
capacitats, per a dir-les a l'Església i per a escoltar què vol l'Església, 
tota l'Església, que fem en aquest territori nostre, Catalunya, i en aquest 
tombant de segle i de mi¡'¡eni. 

.*. 
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Un concili no pot ser un objectiu: és evident que no som cristians per 
a fer concilis. T~mpoc no es tracta, ara, de fer un concili perquè una cosa 
o altra s 'ha de fer. En tot cas, un concili ens ha de servir com un mitjà 
per a trobar els camins i per a avançar-hi com a Església. 

Per això no ha de ser -ni ha de semblar-ho davant del poble- un conci
li de capellans. Se n'enduria una decepció. Es tracta d'obrir un procés, 
tota l'Església, perquè puguem ser, tots, més cristians. 

El seu terme no haurien de ser uns decrets, sinó uns compromisos de 
tota la comunitat. Tots n'hem de sortir compromesos. Perquè l'Església 
serà com entre tots la farem. Col· laborant, està clar, amb el Pare, el Fill i 
l'Esperit. 
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, 
TRES FIGURES JURIDIQUES 
JAUME RIERA 

Uns advertiments introductoris 

AI seu llibre «L'Església és una comunió», J. Hamer afmna categòri
cament que «la tendència a veure-ho tot exclusivament des de l'angle ju
rídic és deplorable: els grans juristes -<:ontinua- mai no ho han fet. 
Aquesta afirmació és del tot vàlida aplicada al tema que ens ocupa. La 
meva exposició recorrerà successivament tres figures canòniques dife
rents, en certa manera, però que tenen una mateixa fina1itat: servir la co
munitat cristiana. Són el concili regional, el concili provincial i el concili 
pastoral. 

Les estrucures de l'Església es troben sotmeses a l'evolució històrica 
de la societat; necessiten, doncs, un continuat aggiornamento. 

S'entén tradicionalment per concili la reunió legítima dels pastors de 
l'Església -és a dir, dels bisbes- per a decidir i legislar sobre problemes 
eclesiàstics. I dic «tradicionalment», perquè la premsa ha informat sobre 
la celebració a Quito, aquest setembre, d'un «concili dels laics, assem
blea o concili», iniciativa que ha estat ben rebuda per la Jerarquia de 
l'Equador 

El concili regional de les diòcesis catalanes 

En principi, segons el nou codi canònic, no hi hauria lloc per a la cele
bració d'un concili regional català, perquè els bisbats del Principat de Ca
talunya no formen dues províncies eclesiàstiques Ccf cànon 433,1). De to
ta manera les anomenades «regions eclesiàstiques» són obra del dret po
sitiu i, per tant, susceptibles de modificació per part de la Seu apostòlica. 

Aquesta modificació es veu com a més possible, encara, si tenim en 
compte que el mateix concepte de regió eclesiàstica, que té el seu origen 
en el decret «Christus Dominus», n. 341, és tal vegada un dels que va 
experimentar una major evolució en els successius esquemes de treball 
que van precedir els cànons que s 'hi refereixen. Als primers esquemes, 
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hom concebia la regió com a agrupació de totes les províncies eclesiàsti
ques d'una mateixa nació sota l'autoritat de la «Conferència episcopal 
regional», i del que aleshores s'anomenava «concili regionak Més en
davant, aquesta agrupació de províncies en regions deixà d'establir-se 
amb caràcter necessari i només se suggeria en el cas que fos útil la seva 
creació (tal com ja semblava desprendre's de Ch. D. 41). En canvi, la 
darrera redacció dels cànons és completament nova i es mira la regió 
eclesiàstica des d'una altra perspectiva: ara la regió eclesiàstica també és 
una agrupació de províncies, però ja no de diòcesis o províncies que de
penen d'una conferència episcopal, sinó de províncies veïnes en països 
que tenen un nombre de diòcesis elevat. 

El «motu proprio» «Ecclesiae Sanctae» del 6 d'agost de 1966, oferia 
la possibilitat de configurar regions eclesiàstiques si era per al bé dels fi
dels (n. 42). Les diòcesis de França es van agrupar per regions. En canvi 
nosaltres vam perdre l'oportunitat de fer-ho. Es veritat que sempre hi 
som a temps, per bé que, actualment, les incidències polítiques podrien 
barrejar-s'hi. 

Sigui com sigui, l'Església parla, com a norma, de conferències epis
copals d'àmbit estatal; però al darrer sínode de bisbes per a estudiar 
qüestions europees, el Papa va aprovar la modificació del reglament per 
tal de donar-hi entrada a les regions d'Europa. Són coses de dret positiu, 
sempre susceptibles, com he dit, d'una nova consideració. 

l què veiem si atenem els signes dels temps? La província eclesiàstica 
tarraconense, amb seu metropolitana a Tarragona, va tenir la seva raó de 
ser perquè a l'època de l'imperi romà la província era l'única demarca
ció territorial que gaudia d'estabilitat civil. Actualment, en canvi, els 
signes dels temps semblen orientar-nos cap a l'Europa de les regions. l 
potser per aquest camí trobariem viable una estructuració de la vida 
eclesial a Catalunya que respongui millor al que sembla demanar el fet 
diferencial. 

El concili provincial de la Tarraconense 

Un concili provincial és la reunió legítima dels bisbes d'una província 
eclesiàstica, convocats i presidits pel Metropolità, per tal de tractar 
aquells assumptes que concerneixen tota la província (cànon 440, I i cà
non 445) 

Però a Catalunya hi ha una única província eclesiàstica, amb seu me
tropolitana a Tarragona, a la qual pertanyen com a sufragànies les diòce
sis de Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic. Per una butlla pon
tifícia de Pau VI de l'any 1964, l'arquebisbat de Barcelona no és diòcesi 
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sufragània de la seu tarragonina; de manera que l'arquebisbe de Tarrago
na no té autoritat per a convocar a concili provincial ]' arquebisbe de 
Barcelona. 

Cert: s 'ha parlat de seguida de consultar la Santa Seu per tal que, 
agermanats, els dos arquebisbes, el de Tarragona i el de Barcelona, pu
guin convocar el concili com si est tractés d'un veritable «concili provin
cia1». Estic segur que la Santa Seu trobarà una fórmula per tal de respon
dre positivament a aquesta petició. Una prova més que totes les figures 
jurídiques de dret positiu són susceptibles de modificació. Però conti
nuar usant el terme de «concili provincial tarraconense» en aquest cas 
constitueix una anomalia jurídica. Si hem de dir les coses pel seu nom, 
per aquest camí cada vegada es desacredita més l'ordenament canònic. 

I si es tomava a configurar les diòcesis del principat com a província 
única? Potser aquest fet complauria determinats sectors polítics. 

Sigui com sigui, en un concili provincial, els fidels laics bi participen 
en una mesura molt reduïda: el cànon 443,5 diu que «cal invitar ( ... ) el 
consell pastoral de cada Església particular, de tal manera, però, que ca
da institució hi enviï dos membres». I el n. 6 del mateix cànon afegeix: 
«també poden ser invitades altres persones, si sembla oportú al Metropo
lità juntament amb els bisbes sufraganis». 

Parlant clar: des de la meva perspectiva canònica, el concili provincial 
és la figura menys democràtica de totes les que els bisbes apuntaren com 
a possibles en el comunicat de la seva reunió a Montserrat. 

El concili pastoral de les diòcesis catalanes 

Les qüestions que tracta un concili provincial, segons el cànon 455, 
són de tres ordres: doctrinals (allò que sembli oportú per a l'increment 
de la fe), pastorals i de disciplina eclesiàstica. Com sabem, el concili 
provincial gaudeix de potestat legislativa. 

D'altra banda, tots sabem que el papa Joan XXIII va subratllar amb 
força el caràcter «pastoral» del concili Vaticà Il. I el significat d'aquesta 
paraula va suscitar no poques controvèrsies. De fet, els comentaristes 
posen l'èmfasi en la funció de proveir a les necessitats pastorals (cf. cà
non 445). 

De 1969 a 1976 va celebrar-se el «sínodo pastoral de la arquidiócesis 
de Medellín», a Colòmbia. Les seves conclusions es configuren com a 
constitucions «o compromisos comunitarios». Semblantment, el «sínodo 
hispalense» de 1973, de la diòcesi de Sevilla, deia clarament «este síno
do tiene caracter primordialmente pastora!». I es va concloure amb uns 
«compromisos aprobados». 
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Què en podem dir? 
Avui sembla més adient concloure les assemblees episcopals amb 

compromisos, línies de conducta pastoral, etc., que no pas amb lleis i 
decrets. Lamberto de Echevarría, un canonista prou conegut, escrivia: 
«Sabido es que el mayor crecimiento de las normas juridicas no va ni 
mucho menos de acuerdo con la elevación del nivel moral del país; antes 
al contrario, no faltan quienes lo tienen por un indicio del descenso del 
mismo nivel». 

Potser pot dir-se també, d'altra banda, que si s'adopta el model de 
concili provincial, la referència històrica als antics concilis de la Tarra
conense pot contribuir a refermar la identitat de les nostres esglésies. 
Sempre, està clar, que els seves conclusions no siguin aigualides per la 
Santa Seu. Recordem que el cànon 446 determina que, un cop acabat el 
concili particular, el president ha de vetllar perquè siguin trameses a la 
Seu apostòlica les actes del concili i que els seus decrets només poden 
ser promulgats quan ja han estat reconeguts per aquella mateixa seu. 

*** 
A finals del segle passat es va celebrar el «Concilio plenario latino

americano». Els que van signar els seus documents eren legisladors. Han 
anat passant els anys, sense que els bisbes d'aquell continent celebressin 
un segon concili plenari. En canvi, han celebrat «conferències generals 
de l'episcopat»: les de Medellín, Puebla i Sto. Domingo; i s'ha deixat a 
les conferències episcopals de cada país la tasca de reflexionar, aprofun
dir i aplicar les conclusions adoptades. D'un concili pastoral, també no
saltres n'hauriem de treure línies o pautes d'acció pastoral i no pas con
clusions jurídiques. I les reflexions d'aquest concili podrien servir, més 
endavant, perquè cada diòcesi fes el seu sínode. 

Podríem adduir a favor de la celebració d'un concili pastoral aquestes 
apreciacions del cardenal Jubany del 24 de setembre de 1984: «L'arxi
diòcesi de Barcelona no forma part, juridicament, de la província ecle
siàstica tarraconense, sense que això sigui obstacle perquè estigui inte
grada a la pastoral de conjunt d'aquesta província». 
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.. 
QUESTIONS 

, 

EL MARC ETIC DE LA SOCIETAT 
CONTEMPORÀNIA 
ÀNGEL CASTIÑEIRA 

No pretenc fer Un estudi sistemàtic de les darreres tendències de la fi
losofia moral. Intentaré més aviat de tractar sobre l'ètica civil: allò que, 
seguint el professor Aranguren, es pot entendre com a moral pública, 
una moral en relació a la política o una moral com a comportament so
cia!' Parlaré dels valors, dels valors emergents i dels valors obsolets, de 
la presència o absència dels valors evangèlics en l'actual mercat dels va
lors i de les repercussions o la incidència del paper de l'Església en el 
debat ètic ciutadà. 
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Què és un valor? 

Faig aquesta pregunta a la meva dona i em contesta: «Difícil pregun
ta! Una cosa té valor quan hi trobem una qualitat o un conjunt de quali
tats que ens la fan valuosa. En aquest cas el valor o la vàlua són indes
triables de la mateixa cosa a què es fa referència. Per exemple, considero 
valuosa la família». «Tanmateix-li contesto j(}- en el camp moral, no 
parlem del valor o la vàlua de certes coses o persones, sinó d'allò que 
considerem valuós en si mateix, d'allò que per nosaltres val indepen
dentment de les seves particularitats». «Ja t'entenc, em respon; la fideli
tat és per mi un valor, en aquest darrer sentít». Llavors ens surt una pre
gunta més complicada: Considerem la fidelitat un valor perquè nosaltres 
la preferim, o bé la preferim perquè la considerem un valor? Aquí to
pem, per força, amb graus diversos d'universalitat o de relativisme dels 
valors. Sembla que, de vegades, els valors depenguin dels judicis hu
mans, i altres vegades sembla que subsisteixin independentment de les 
nostres valoracions. Alguns semblen universalment compartits, menrre 
que alrres són totalment variables i subjectius. 

I. ELS VALORS SOCIALS, AVUI 

Tallo la conversa, perquè sospito que si ens referim als valors socials, 
avui ja no és fàcil imaginar «more platonico» quelcom semblant a enti
tats ideals. Com a màxim, podem suposar que hi ha valors més o menys 
«objectius» i més o menys «absoluts», mercès a la subjectivitat humana 
o a la convencionalitat dels grups socials. Malgrat això, quanta gent en
cara enyora aquell món on els valors eren clars i ordenats, on l'autoritat 
(moral, política, espiritual) ens assenyalava constantment amb el dit les 
taules de la llei, aquella llauna inoxidable plena d'imperatius! En el mo
del platònic podíem jutjar positivament o negativament la moralitat dels 
actes dels individus en relació als valors idealment establerts. La bondat 
o la maldat de les accions hi rrobaven un criteri absolut de mesura. Jutjà
vem allò que fèiem en relació a allò que havíem d 'haver fet, perquè 
aquest «haver de» era únic i inqüestionable. Mentre el cristianisme s'im
posà o es presentà a la societat també com una moral tancada, la seva 
funció fou molt semblant a la del platonisme, però amb la diferència que 
els valors absoluts eren dictats per Déu i interpretats magisterialment 
pels seus representants a la terra. (El zel en el compliment i en la inter
pretació d'aquests valors morals ha estat de vegades tan gran que el pe
cat ""om a rransgressió moral- més que ser vist com una ofensa a Déu, 
semblava una ofensa a l'Església i als seus dictats. En la famosa comè-
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dia «La escopeta nacional», el capellà, escandalitzat davant un cas fla
grant d'adulteri, exclama de manera eloqüent: «¡Lo que yo he unido no 
lo separa ni Dios!»). 

Tanmateix, això sembla que queda ja bastant lluny. Avui els valors so
cials, emprant el símil zoològic, neixen, creixen, es reprodueixen, alguns 
romanen i altres moren. La secularització de la vida, la complexitat so
cial, el desenvolupament cultural i econòmic, han contribuït enormement 
a la concepció majoritària d'un cert pluralisme moral. Els valors entren 
en competència. Com en un mercat borsari, n'emergeixen i en desapa
reixen. Els valors socials han perdut el marxamo de valors objectius. Es 
presenten com a valors subjectius generals. O millor dit: com a valors 
iutersubjectius. Han perdut la seva aura sagrada. Els podem capgirar, 
analitzar, criticar, contrastar, relativitzar, ignorar, canviar. Si la nostra fos 
una època ¡¡·lustrada, cada u de nosaltres, fent ús del seu propi enteni
ment sense la direcció d'altri, s'autoconduiria en aquest món relliscós 
dels valors o en faria un debat públic. Passa, però, que encara avui, no 
tots podem exercir, o ens deixen exercir, un tal privilegi. I passa, a més, 
que els valors morals són també «mores», és a dir costums, formes de 
conducta i creences heretades, que ens confonnen, i de les. quals només 
evolutivament ens desempalleguem o en les quals ens reafirmem. Així 
tradició i modernitat, identitat i diferència, lluny d'anuI·lar-se, es mante
nen en tensió dialèctica constant. Cada individu, cada generació, cada 
col·lectiu, cada poble i cada nació, etc., retroba senyes d'identitat prò
pies i parcialment diferents de les dels altres. I amb el pas del temps i el 
procés de socialització i de transmissió dels valors, unes s'accentuen i 
d'altres s'afebleixen. En el passat, les cultures o les societats monistes 
tendien a imposar uns determinats valors i a censurar IOta desviació. El 
resultat era una forta bomogeneïtat en les identitats. Avui, en canvi, les 
societats pluralistes es veuen obligades a assumir una enorme heteroge
neïtat de valors en el procés de construcció de les identitats individuals i 
col·lectives. La barreja de races, llengües, religions, costums, etc., és 
molt freqüent i la complexitat del teixit social augmenta. Els mitjans de 
comunicació de masses permeten l'accés immediat a estils de vida des
coneguts o allunyats del nostre. La modernització dels transports, el fe
nomen del turisme, les grans onades immigratòries, la flexibilització de 
les fronteres són fenòmens que acceleren els canvis de valors i que, de 
retruc, alteren el marc ètic tradicional. 

El llegat cristià i el llegat de la modernitat 

En un passat recent el gran vehicle de configuració moral han estat la 
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religió i les ideologies. Aportaven una concepció global del món i un 
projecte de vida amb repercussions ètiques, socials i polítiques. La fe i la 
raó, de manera oposada o de manera complementària, han bastit una co
lla de grans narracions que vehiculaven grans valors. Paral·lelament, la 
revolució industrial i científica, el model d'economia de mercat, el grans 
mitjans de comunicació, són també nous factors configuradors d'un 
ethos occidental propi, exportat després arreu del món. Són, com algú ha 
dit, les noves factories de la història. 

Qui pot dubtar de la innegable aportació del cristianisme als valors de 
l'Occident? La defensa de la dignitat i de la inviolabilitat de la persona, 
l'anunci d'una moral de l'amor universal, els clams radicals contra la in
justícia, l'opció preferencial pels pobres, el rebuig d'una concepció nor
mativa de la moral basada en la lògica del compliment literal, l'extensió 
de l'amor a l'enemic que universalitza el sentit del proïsme i projecta 
vers un futur esperançador la realització d'una situació ideal anomenada 
«Regne de Déu», la confiança en el dictamen de la consciència humana 
pel que fa al problema de l'elecció moral i la defensa paulina de la seva 
llibertat, la promoció d'actituds solidàries, de respecte i de servei als al
tres, inclosa en el concepte de «agape» o de "fraternitas», el caràcter 
utòpic d'un ideal de vida comunitari basat en la comunió de l'amor i en 
la comunicació de béns i les seves repercussions intra-històriques, són 
altres tants elements possibles d'una dimensió moral derivada de la reli
giositat cristiana que, en bona part, han ultrapassat el seu llindar i han 
contribuït a la tasca civilitzadora d'Occident. Dissortadament, de tot 
això no se n'acostuma a parlar. El fenomen de la descristianÍlzació 
d'Occident, l'organització d'una vida sense Déu, el laïcisme, el neopa
ganisme, acostumen a tenir mala memòria històrica i practiquen una me
na de «tabula rasa» dels valors, com si hom es trobés cada dia com un 
nou Adam, com un ésser sense passat. Però això no és ben bé així. Les 
nostres relacions personals i familiars, els nostres hàbits cívics i una bo
na part dels nostres prejudicis morals traspuen encara, molt més del que 
sembla, la llavor indubtable de l'experiència cristiana. 

Al costat, al mig, barrejats, contaminats o en oposició a aquests valors 
del llegat cristià hi ha també un ventall ampli de valors procedents so
bretot del que podríem anomenar l'aventura emancipatòria de la moder
nitat. Vivim encara en un univers social modern en la mesura en què 
mantenim la nostra confiança o convicció en una colla significativa de 
valors pels quals van lluitar els nostres immediats avantpassats ¡¡·lus
trats: la confiança en la raó com a mitjà d'alliberament i en les seves ei
nes més preuades (l'abstracció, el càlcul, la tecno-ciència), la nostra pro
jecció en el futur com a gran estructura temporal de millora i d'assoli
ment dels nostres ideals (la vella idea de progrés), la construcció d'una 
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identitat personal i autònoma -l'individu- que troba en la seva constant 
realització i autosuperació la satisfacció dels antics mites prometeics, la 
defensa d'un model organitzatiu de les institucions, basat en la democrà
cia i en el respecte de les llibertats, el reconeixement autònom de cada 
una de les esferes de la vida, sense esperar llur legitimació des de la reli
gió. També la creença molt estesa que l'economia productiva, orientada 
a l'intercanvi en el mercat, ofereix les condicions òptimes per a una ca
pacitat productiva durable i en expansió constant a través de la tecnolo
gia avançada que genera el més alt nivell de vida material i fins i tot so
cial (fe en el capitalisme), i la creença -avui ja no tan estesa- en una es
perança de redempció de la història i de la naturalesa humana per l' abo
lició de la propietat privada dels mitjans de producció que acabi amb el 
conflicte entre l'home i la divisió de la societat en classes (fe en el co
munisme). 

En definitiva, el progrés, la raó, la història, l'individu, la humanitat, la 
llibertat, la justícia, la igualtat, la revolució, etc., han estat i són també 
alguns dels gran valors paradigmàtics de la modernitat que configuren el 
nostre univers valoratiu. Som cristians, som moderns, o bé, som cris
tians-moderns, en la mesura que continuem apostant decididament per la 
vigència i el desenvolupament d'aquests (o d'alguns d'aquests) valors. 

La crisi actual 

En les darreres dècades, però, es donen canvis profunds i accelerats. 
Augmenta la consciència de viure una etapa de transició, de crisi de va
lors. Primer es comença a qüestionar, de manera selectiva, la validesa 
d'alguns dels valors citats, amb les seves conseqüències o efectes, i 
s'acaba al capdavall en un qüestionament global dels «grans imaginaris 
col·lectius}) viscuts fins ara. Etapa de saturació, de desencantament, de 
buidor, de desacord, de banalitat, d'incredulitat, de nihilisme dels va
lors ... La descripció varia segons els analistes. La religió, la filosofia, 
l'ètica, l'estètica, la política, la ciència, són profundament sotragades en 
llurs fonaments. I s'obre la sospita, que cada vegada es va fent més gran, 
que l' atemporalitat dels valors i de llurs rotundes conclusions amaga, 
en el fons, uns simples contes dissimulats. 

Tanmateix no convé encabir-ho tot en el mateix sac. Postcristianisme i 
postmodernitat no són cronològicament coincidents i per tant no queden 
afectats igualment. Simplificant molt, podríem dir que, primer, el procés 
de racionalització es menja a passes gegantines la significació de l'expe
riència religiosa i accentua una condició post-atea (és a dir, indiferent a 
la qüestió religiosa) i post-cristiana (és a dir, negadora de tota validesa o 
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significació cultural del cristianisme). I segon, que el procés de raciona
lització acaba per autoengolir-se. En efecte, va ser Max Weber qui va 
denunciar com el procés de racionalització de la modernitat s'estenia no 
sols al comportament o a la configuració mental dels individus, sinó 
també a l'estructura de les institucions, a l'organització de la producció, 
a l'administració pública i àdbuc a les realitzacious intel·lectuals i artís
tiques. Aquest procés accentua una tendència al càlcul i a la contrastació 
empírica, una tendència a un formalisme sistematitzador, abocat a l'apli
cació i a la transformació de la realitat, que mai no s'havia donat com es 
dóna en la cultura moderna. 

En contraposició amb aquella visió integrada del cosmos del cristia
nisme medieval, la modernitat suposa una visió descentrada, diferencia
da en compartiments o subsistemes amb la seva lògica pròpia i amb una 
pluralitat de valors que condueix a un fenomen relativitzador o a una si
tuació social de pluralisme. De resultes d'això la raó queda fragmentada, 
la veritat es descompon en bocins, en diverses metàfores de la realitat, 
en viaranys perduts, en una munió de centres donadors de sentit o pro
ductors de significat, que de vegades són competidors o contradictoris 
entre ells. I així la pretesa objectivitat de la veritat se subjectivitza. El re
sultat és decebedor: de la fragmentació de la veritat (relativisme) s'arri
ba a la seva dissolució (nihilisme) o a la denúncia de la seva ficció (post
modernisme). 

Cadascun d'aquests àmbits, ciència, moral, art (veritat, bé, bellesa) 
marxa per un cantó i desenvolupa una lògica i uns valors propis, de ve
gades antitètics. Malgrat que, de vegades, com en el cas de la ciència, la 
seva lògica aplicada a altres camps -com el de l'economia o el de la bu
rocràcia- sigui una lògica perversa que acaba per escombrar o per impo
sar-se a la resta de «raons». De la seva tirania emergeixen alguns dels 
que avui es consideren grans valors. Es a dir, allò que tothom accepta, 
assumeix o no qüestiona: la llei del rendiment, la utilitat i el pragmatis
me, la disciplina, la jerarquia, la maximació, la funcionalitat. Valors o 
pseudo-valors que no duen al seu costat ni un progrés moral, ni un nou 
sentit de la realitat, sinó que, al contrari, col·laboren sovint a convertir el 
món en quelcom semblant a una gàbia de ferro. L'expert i el tècnic s'en
lairen per damunt del sant, del savi, de l'inteJ.lectual o del ciutadà com 
nou model antropològic. 

Si la raó moderna, doncs, ha esdevingut adversària de l'home, sorda a 
qüestions com el bé suprem, el destí humà o la solidaritat social, si 
l'avanç d'aquest model de racionalitat implica el retrocés d'aquells al
tres models de raó que donaven cohesió social i que no menystenien els 
fins o valors últims, llavors no és estrany que molts s'hagin declarat 
post-moderns. En definitiva, hem guanyat la batalla de la classificació, 
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de la deducció i de les previsions, però hem perdut la guerra del sentit 
darrer de la vida, del bé comú, de la comprensió del món i de l' autocom
prensió. El mot més gràfic per descriure aquesta constatació és «desen
cantament»: allò que esperàvem s'ha esvaït i la nostra il·lusió projectada 
ha xocat amb la més prosaica realitat. Potser la gent del carrer no sap res 
de paradigmes de la modernitat, ni d'ideals filosòfics, però projecta 
igualment les seves esperauces en objectius materials, morals, socials, 
polítics i espirituals que en bona part no són altra cosa que la plasmació 
dels ideals filosòfics abstractes. Hi havia fe en la democràcia, per exem
ple, fe en el canvi, fe en el progrés econòmic, fe en el socialisme, etc. 
Moltes d'aquestes esperances desapareixen. Però no d'una manera no
més provisional; sing que en alguns casos hi ha la convicció que desapa
reixen per sempre. Es en aquest sentit que es pot comprendre -encara 
que no s'hagi d'acceptar- el famós anunci de la fi de la història. No és 
una desmoralització que només afecti els catalans o els espanyols, és 
més aviat un sentiment compartit a gran part d'Europa. 

Il. LA REACCiÓ 

Amb què hem omplert el buit deixat per aquesta pèrdua de sentit? 
Com hem substituït els valors socials, el sentit públic devaluat? La 
constatació del buit exterior, però també interior, provoca com a reacció 
el replegament a la vida privada, a l'embadaliment. Redescobrim així el 
nostre cos, el plaer, les petites virtuts derivades de conrear el narcisisme 
o l'egoisme. Tenim cura del cos, una cura estètica, mèdica, i quirúrgica. 
I tenim cura d'allò que envolta el nostre cos: la llar, la decoració, els 
nostres objectes. La pèrdua d'identitat social i espiritual ens permet al
menys la disfressa de la nostra identitat corporal. La imatge -el «100k»-, 
l'aparença, són també nous valors. Valors estètics que substitueixen els 
valors ètics. La moral de la imatge és la nova via d'entrada en una reali
tat encantada (l'altra via d'entrada o d'escapament vers una realitat en
cantada és la droga). I aquesta nova imatge és a l'abast de tothom a tra
vés del consum, de la moda. Cal només tenir diners. 

Els diners són l'autèntica clau mestra. Somiem en els diners, als quals 
sacrifiquem la família i el nostre temps lliure. Provem sort amb loteries, 
travesses, bingos, cupons, rifes i concursos. Amb els diners ho podem 
comprar tot, fins i tot les persones. Arribem a la situació denunciada epi
gramàticament per Machado: «el necio confunde valor y precio». Kant 
ho explicava en «Els fonaments de la metafísica dels costums» quan dis
tingia entre el valor de canvi de les coses i el valor absolut de les perso
nes: «allò que té un preu pot ser reemplaçat per qualsevol altra cosa a tí-
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tol d'equivalent, i, al contrari, allò que és superior a tot preu, allò que no 
adlJ1et, doncs, equivalent, és el que té dignitat». 

Es molt possible que en el camp de l'ètica civil hàgim passat d'una 
concepció del valor entesa en el sentit moral a una concepció del valor 
entesa en el sentit econòmic. I en conseqüència, la humanitat deixa de 
ser un fi en ella mateixa i esdevé un simple mitjà en tots els àmbits. Ara 
tots volem èspecular. Especulem amb les accions de la borsa, amb els 
béns immobles, amb les finances, amb les obres d'art, especulem amb 
l'especulació. Si tradicionalment, a casa nostra, el burgès s'havia amagat 
púdicament sense fer mai ostentació de les seves possessions, ara, en 
canvi, l'economia és l'aparador més popular. La «jet-set», els VIP, els 
homes de finances i banquers, ocupen les primeres planes de les revistes 
i diaris. Són els nous ídols. Però amb un valor moral invertit. Riquesa i 
corrupció, riquesa i frivolitat, ambició, infidelitat, drogaddició, són com
binacions reconegudes, fotografiades, lloades i envejades. Davant 
d'aquests «valors» emergents, la gratuïtat, èl voluntarisme, la solidaritat, 
el compromís, apareixen com a virtuts irrisòries. El pragmatisme del 
present nega qualsevol tasca duradora, lenta i planejada a llarg teflJ1iní. 
La satisfacció, el plaer, la fama, els diners, els volem ara mateix. Es la 
gita castellana d'arrels pageses: «el que venga detnís que plante olivos». 
Es a dir el sacrifici, l'espera, el treball lent i constant, la projecció de les 
nostres aspiracions en un futur i per a les generacions futures, la concep
ció d'un món en què ens sentim interdependents amb els que ens han 
precedit i amb els que ens seguiran, tot això avui es fa increible. Hem 
projectat el famós lema econòmic d'usar i llençar a les nostres relacions 
amb els altres i amb la natura. I se'ns fa difícil hipotecar-nos al servei 
dels altres. En canvi som molt exigents en les relacions amb els altres, 
que volem que ens reconeguin, ens valorin, ens escoltin, respectin i esti
min. 

III. LA REACCiÓ DE LA REACCiÓ 

La constatació d'aquests fets, l'emergència i divulgació d'aquests pre
tesos valors justifica també les reaccions en contra. Algunes procedeixen 
del camp religiós, com el fenomen sociològicament qualificat de «retorn 
del sagrat» i la competència conseqüent de sectes i religions per ocupar 
aquest espai simbòlic. Altres reaccions vénen del camp polític, com el 
neoconservadorisme, que aspira a refer un ordre tradicional basat en la 
disciplina, el patriotisme i la fe. En el camp cristià també s'experimenta 
una temptació restauracionista de re-convertir Europa (o almenys l'Eu
ropa de l'Est) a la cristiandat. Totes aquestes reaccions han estat i encara 
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són fronts molt actius en combat permanent amb el desencant postmo
dem. En gran part responen a una mateixa lògica: creure que ha arribat 
l'hora de la revenja contra les pretensions emancipadores d'una moder
nitat que ha dut els homes al fracàs. Si la modernitat havia significat el 
combat contra tota superstició i autoritat, ara que la postmodernitat ens 
presenta un subjecte feble amb un pensament feble, és el mpment de re
tornar-lo a la cleda perquè expiï els seus pecats prometeics de fill pròdig. 
En el fons, la lògica reaccionària és una clara proclamació anti-moderna. 
Per això alguns han interpretat l'onada fonamentalista com una autèntica 
revenja de Déu. Em pregunto quina part de revenja hi ha en les cartes 
dels bisbes sobre la moralitat al nostre país i quina part de satisfacció in
confessada davant la crisi de la raó, davant la mort de les utopies, davant 
la desfeta del pensament. 

I tanmateix, per a qui ho vulgui veure, la postmodernitat apunta també 
cap a la sortida de la crisi, ens deixa albirar un nou marc general, les no
ves grans tendències, els aspectes positius cap on anem i els futurs va
lors que se'n desprenen. En aquest punt, seguint Hans Küng, es poden 
assenyalar les següents dimensions: 

- geopolíticament, som ja en el posteurocentrisme. En un món po
licèntric i interdependent. 

- internacionalment, tendim vers els postcolonialisme i el postimpe
rialisme, a la recerca d'una veritable cooperació internacional; 

- econòmicament, hom parla de postcapitalisme i postsocialisme: una 
economia de mercat que incorpori elements ecològics, socials i assisten
cials; 

- socialment, alguns ens trobem ja en una societat postindustrial amb 
el protagonisme del sector dels serveis i les comunicacions, com recor
dava D. Bell; 

- antropològicament, iniciem un sistema postpatriarcal, on el paper de 
la dona tendeix a equiparar-se en tots els àmbits al de I 'home; 

- culturalment, ens movem vers una orientació postideològica, on 
l'univers cultural ve marcat clarament pel pluralisme; 

- religiosament, vivim ja el postconfessionalisme, és a dir, es perfila 
una comunitat mundial multiconfessional i ecumènica; 

Aquestes tendències poden, en bona part, suprimir per reacció els 
vells valors moderns. Ja ho he dit, el nihilisme és una possible sortida al 
procés de canvi. Però poden assumir de nou aquests valors moderns en 
allò que tenen d'irrenunciable, bo i transcendint-los i reinserint-los en 
sintonia amb una nova sensibilitat. D'aquesta manera, el rebuig i la por 
actuals a la tecnociència poden deixar pas al disseny d'una ciència ètica
ment responsable i d'una tècnica alliberadora i humanitzada. Les denún
cies contra una indústria devastadora i contaminant poden transformar-
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se en una nova idea de progrés que declari la pau a la natura i a les ciu
tats. El desencantament de l'àmbit públic ocasionat pel tràfic d'influèn
cies o per una democràcia de paper pot deixar lloc a noves formes de 
participació. L'aprensió anticlerical o les actituds immanentistes poden 
capgirar-se i deixar un nou espai per a l'experiència del sagrat. L'actual 
crisi de valors es pot viure, doncs, com a desorientació, però també com 
a projecte. Es pot denunciar com a pluralitat magmàtica de tendències 
oposades o bé es pot reivindicar com esforç de recerca vers un nou con
sens fonamental, més complex i global, però també més necessari que 
mai. 

CONCLUSIÓ 

Per això, els cristians mai no havíem estat tan obligats com ara a fer 
un veritable examen de consciència per a descobrir el rerafons de les 
nostres actituds. L'esperit del concili Vaticà II sembla haver envellit, 
passades tan sols tres dècades de la seva inauguració. I la paraula ecle
sial de vegades s 'ha fet més dura amb els homes, més intransigent, 
menys porosa als seus problemes i sobretot més sorda als seus interro
gants. Però hi ha homes i dones creients que han sabut trobar signes 
profètics del present, noves sensibilitats, on altres només han sabut veu
re-hi derrotes. I així en la paraula eclesial -tot i que sovint sigui en una 
Església més de base, més de tropa, més amb els peus a la terra que amb 
els peus al cel- es troben també presents l'anhel d'una vida comunitària 
com a projecte supraindividual, la recerca de sentit, la compassió davant 
els conflictes del món, l'acció decidida davant les injustícies quotidianes 
com el racisme o la desatenció als immigrats, la simpatia envers els 
col·lectius joves que denuncien la devastació de la natura i la tragèdia 
ecològica del present, la defensa de models democràtics molt més parti
sipatius, la lluita per la igualtat fonamental del tots els homes i dones ... 
Es una Església que, si bé se sent moderna, no té por de donar la benvin
guda a nous valors postmodems i així en defensar la llibertat no nega 
pas la justícia, en afirmar la igualtat també defensa el pluralisme, en ac
ceptar la coexistència anhela també la pau, en admetre la productivitat 
insisteix en la solidaritat, valora molt la tolerància però prefereix l'ecu
menisme. En aquesta cruïlla, sens dubte, es troba l'encíclica «Centessi
mus Annus» amb les seves llums i probablement amb les seves ombres. 
Detecta de manera brillant els punts calents del nostre present com la 
propietat privada, la solidaritat, les conseqüències de la fi del comunis
me, l'alienació, les contradiccions i valors de l'economia de mercat i del 
capitalisme, els greus perills ecològics, etc ... Però també deixa traslluir 
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les ambigüitats i enyorances de la mateixa Església per dirigir o interve
nir en un «nou» model polític. 

¿Com incidir, com a creients, en el nou debat ètic? Amb una reacció 
negativa i censuradora? Des l'absolutisme de les nostres veritats? ¿O, 
més aviat, des d'una lectura creient del món, capaç encara de desvetllar 
ara i aquí nous valors i noves opcions? Aquest és l'autèntic desafiament 
per a tots els creients d'aquest tombant de segle: fer del missatge 
evangèlic una notícia bona i nova per tal de fer realitat les paraules del 
Crist en l'Apocalipsi,que es recorden al final de la mateixa encíclica: 
,<Vet aquí que faig noves totes les coses». 

50 



TESTIMONIS 

DUES EXPERIÈNCIES DE 
CORRESPONSABILlTAT 

JAUME DUCH 

La constitució del consell pastoral a Gelida, 1986 

En arribar a Gelida com a rector l'any 1985, una de les meves prime
res preocupacions va ser constituir el consell pastoral. La comunitat cris
tiana havia estat regida durant trenta-cinc anys pel mateix rector, home 
bo i pietós, però que no havia entrat en l'esperit i la lletra del concili Va
ticà II. Això de convidar els laics a participar en la programació i en les 
decisions pastorals, li semblava l'inici d'una davallada sense aturador 
del prestigi de l'Església: tants caps, tants barrets ... 
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Durant un mes, fent servir diferents camins, vaig explicar a la comu
nitat la naturalesa i la importància del consell pastoral, Vaig presentar
lo com un lloc de reflexió i diàleg que havia de servir per anar trobant 
el sentit i l'àmbit de l'acció missionera de l'Església a Gelida, una 
missió que era cosa de tots, A l'hora de passar a constituir el consell, 
després d 'haver-hi pensat força, em vaig decidir per la forma més de
mocràtica i participativa possible, Vaig renunciar a presentar cap can
didatura perquè em va semblar que això podia coartar la iniciativa 
d'algú a l'hora d'escollir lliurement les persones que considerés més 
adients per a formar part del conselL Després de trenta-cinc anys de no 
participació, aquella podia ser l'ocasió d'or per a molts, una ocasió per 
donar un cop de timó a l'orientació pastoral de la comunitat. Per altra 
banda, era molt sensible a no marcar ningú com «els amics del nou 
rector». 

El dia fixat, un dissabte i un diumenge, a mesura que anaven entrant a 
l'església, es va repartir a tothom unes butlletes en les quals hi havia es
pai per apuntar el nom de quatre homes, quatre dones i quatre joves 
(nois O noies),AI final de l'eucarisia, la gent es va quedar als bancs i van 
fer la seva votació personal, Després de la darrera missa, tots els que ho 
van voler, van participar en el recompte de vots, Les butlletes van ser 
431. La dispesió de noms votats va ser considerable, indici prou clar de 
la llibertat amb què s'havia actuat. 

Les lliçons d'aquest fet em semblen les següents: 
- tota la comunitat es va sentir cridada i compromesa a l'hora de defi

nir la seva orientació pastoraL Penso que si va respondre de manera po
sitiva va ser perquè va trobar camins per fer-ho; 

- durant un mes tot el poble en va anar ple, fins i tot els que no eren 
de «missa» en parlaven favorablement i tothom es va adonar que el con
sell pastoral era una realitat important per a la comunitat cristiana; 

- les persones escollides no van dubtar a acceptar l'encàrrec que els 
feien els altres membres de la comunitat; van estar disposats a fer el ser
vei que se 'ls demanava. 

Durant els cinc anys que he estat rector de Gelida aquesta experiència 
s 'ha repetit en dues ocasions més a causa dels relleus estatutaris del con
sell, Tothom ha estat disposat, de manera natural, a assumir una respon
sabilitat compartida, 

• * • 

En presentar aquest testimoni, no afirmo pas que aquesta manera de 
procedir sigui l'única possible, o la més adequada pe, a totes les comu
nitats, Segurament que molts la trobaran arriscada o poc viable en parrò-
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quies de ciutat o en pobles grans. Potser sí. Però crec que molts rectors 
s'haurien d'arriscar més a trobar camins de participació dels laics, i re
flexionar millor sobre la veritable funcionalitat del consell pastoral. Si 
he presentat aquest testimoni ha estat perquè posa de manifest que sem
pre que s'ofereixen camins de participació i es creen els òrgans adients 
per a l'exercici de la corresponsabilitat, els laics hi responen generosa
ment, accepten joiosament la seva responsabilitat en l'Església, i així 
progressa la seva consciència de ser Església viva, 

Els «ministeris laïcals» a l'arxiprestat del Poblenou, 1992. 

Quan un prevere arriba a una nova parròquia, és normal que algú el 
posi al corrent de la realitat pastoral: les activitats més significatives, els 
grups en funcionament, les persones amb qui es pot comptar ... Això és 
el que em va passar en arribar a la parròquia de santa Maria del Taulat al 
Poblenou. A l'hora de les presentacions personals, m'advertien que al
guns dels laics tenien conferits els «ministeris laicals» a nivell parro
quial o arxiprestal. L'expressió «laics en missió» em sonava una mica a 
retòrica; en realitat mai no havia tingut ocasió de conèixer aquesta expe
riència, perquè és realment escàs el nombre de parròquies del nostre bis
bat en les quals ha estat instaurada. 

AI cap d'un cert temps, l'equip arxiprestal em va demanar de fer 
l'acompanyament d'aquests laics. Llavors em vaig adonar que aquests 
homes i dones, sense fer res d'extraordinari, s'havien pres molt seriosa
ment el servei pastoral que se 'ls havia confiat, de manera que la seva es
piritualitat n'havia sortit considerablement enriquida. Va ser, però, en la 
trobada extraordinària del consell pastoral arxiprestal on tots vam tenir 
l'oportunitat d'escoltar uns testimonis ben clars sobre el que havia su
posat per a ells la responsabilitat eclesial rebuda i com la seva espiritua
litat hi havia trobat camins de creixement. Els textos que segueixen han 
estat trets d'aquells testimonis: 

* «M'he sentit més preocupada per les persones i per la seva formació 
personal. Per rebre el ministeri laical, només cal veure amb ulls clars les 
necessitats de l'Església, tenir bona voluntat i molta il·lusió per a no de
sanimar-te maL .. » 

* «Fa sis anys que m 'ho van demanar. En aquell moment tot em va 
caure a sobre. M'agradava la feina que feia i estimava l'Església: per 
això ho vaig acceptar. No sé si la comunitat i l'arxiprestal se n'han vist 
enriquits, però puc dir que a mi m'ha ajudat a sentir-me més responsa
ble. M'ha ajudat a conèixer millor les persones, a ser humil, a coordinar 
feines. La tasca que fa l'àmbit d'ajuda fraterna és realment tasca de tots i 
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no només feina meva, El ministeri laïcal s 'ha reflectit en la meva vida de 
fe i de pregària, sobretot ha enfortit en mi el sentit d'Església», 

• «Vam acceptar el ministeri sense saber gaire bé què feiem: érem els 
primers, no hi havia models o punts de referència, De fet ho vivíem com 
un pas endavant de l'Església i nosaltres en seríem els testimonis, L'ex
periència personal és agradable i positiva, No aporta cap «plus» concret: 
fas el mateix que feies; però ho vius d'una altra manera, i per tant, segur 
que ho fas d'una altra manera, Aquest reconeixement que l'Església fa 
de la tasca que realitzes va acompanyat de la certesa de la seva pregària i 
per tant et convida personalment a pregar més, També et fa estar més 
atent a la vida de fe del grup",» 

Les lliçons d'aquest fet em semblen aquestes: 
- l'espiritualitat bàsica del cristià es troba en el mateix exercici de la 

responsabilitat missionera de l'Església, Això, que és veritat per als pre
veres, ho és també per als laics, Aquesta és l'espiritualitat que obre ca
mins de veritable conversió; 

- donar responsabilitats pastorals als laics és un camí de renovació de 
l'Església i una bona alternativa al clericalisme, sempre present, que ten
deix a afermar el clergat com a l'únic responsable eclesial. 

**. 
La conclusió em sembla òbvia, Els laics són capaços d'estimar i ser

vir l'Església tan bé com els preveres, Cal donar-los oportunitats, i la 
millor oportunitat és la responsabilitat El seu exercici és -per a ells, 
laics, com per a nosaltres, preveres- camí de conversió i font d'aprofun
diment espiritual. 
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QUATRE VENTS 

SOLIUS: VINT-I-CINC ANYS 

Evidentment Solius no és cap 
diòcesi, però avui el nom d'aquest 
monestir cistercenc encapçala una 
de les informacions de la secció 4 
Vents, amb motiu d'una efemèride 
important i discreta: els XXV anys 
de la fundació de la comunitat 
monàstica de Santa Maria de So
lius, a la diòcesi de Girona. Com ha 
escrit un amic nostre: «Déu n'hi do, 
vint-i-cinc anys, pels temps que co
rrem, tan moguts i sotraguejats!>}. 

JAUME GABARRÓ 

En primer lloc, abans de fer cap 
història o comentari, cal que res
senyem els dos actes amb què s 'ha 
solemnitzat aquesta escaiença, 
centrats tots dos en la celebració 
de l'eucaristia. La primera, el dia 
21 de gener, santa Agnès, festa 
major de Solius, va ser presidida 
pel nostre bisbe Jaume Campro
don, i l'altra --en diumenge i més 
de cara al bon temps, per facilitar 
l'assistència-, el dia 14 de juny, 

55 



solemnitat de la Stma. Trinitat i 
"jornada de les comunitats con
templatives", presidida pel carde
nal NarCÍs Jubany, que va ser qui 
va acceptar que es fes la fundació, 
quan era bisbe de Girona. 

En el recordatori que es va re
partir el 14 de juny es reprodueix 
el text de l'homilia pronunciada el 
21 de gener, data exacta de l' arri
bada dels monjos a Solius, a la 
qual el bisbe Jaume es va referir 
molt particulannent. En una cele
bració molt festiva i concorreguda 
van participar juntament amb el 
cardenal Jubany, entre altres, el 
bisbe de Girona Jaume Campro
don, l'abat de Poblet Maur Esteva, 
el de Montserrat Sebastià Bardolet 
i, naturalment, l'abat Edmon Gar
reta, superior de Solius. Hi eren 
presents una colla d'abadesses, en 
representació dels monestirs cis
tercencs de Catalunya i d'arreu 
d'Espanya, entre elles la de Sta. 
Domingo de la Calzada, Presenta
ción Muro, Presidenta de la Fede
ració dels Monestirs de monges 
cistercenques d'Espanya, la de Sa
ragossa i les de Vallbona, Valldon
zella i Casbas. També va assistir
hi l'alcalde del municipi de Sta. 
Cristina d'Aro, que va ofrenar en 
nom del poble una placa i un per
gamí de reconeixement 

Una mica d'història 

El monestir de Solius va co
mençar el 21 de gener de 1967 
amb l'arribada dels monjos en 
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aquest bell racó de la vall d'Aro, 
al Baix Empordà. Feia poc més 
d'un any que s 'havia clausurat el 
concili Vaticà lI, i podem emmar
car en aquell context esperança
dor, també per a la vida religiosa, 
la sortida de Poblet del grup fun
daciona!. Es van allotjar, de pri
mer, al modest edifici de l'antiga 
rectoría d'aquesta parròquia rural 
de masies disperses. I al cap de 
dos anys ja podien beneir les no
ves dependències del monestir, 
funcionals i suficients. La comuni
tat de monjos també aniria crei
xent de mica en mica, fins a passar 
de deu membres. 

Amb el temps, el petit nou mo
nestir aniria trobant el seu lloc al si 
de l'Església i de la societat, tot 
fent el seu camí. El dia 10 d' octu
bre de 1978 es reunia a Solius la 
Conferència Episcopal Tarraco
nense, quan feia ben pocs mesos 
que els monjos havien acollit les 
despulles del cardenal F. Vidal i 
Barraquer, en el viatge de retorn a 
la seva seu metropolitana. I el de
sembre de 1991 s'obría l'exposició 
pennanent del Pessebre de Solius, 
magnífic conjunt de més de vint-i
cinc diorames, en una sala cons~ 
truïda gràcies a l'ajut de les institu
cions públiques, en reconeixement 
del seu valor artístic i popular. 

Dintre una visió més àmplia de 
la vida monàstica a Catalunya, en 
esdevenir Solius monestir inde
pendent, l'any 1987, s'ha pogut 
reactivar l'antiga congregació cis
tercenca de la Corona d'Aragó, 
que havia deixat de funcionar 



com a tal a conseqüència de ¡'ex
claustració de 1835. Actualment la 
fOffilen quatre monestirs femenins: 
Vallbona, Valldonzella, Cadins 
(Gironès) i Casbas (Osca) i dos 
monestirs masculins: Poblet, So
lius. L'orde Cistercenc neix a 
França a les acaballes del segle 
XI, com un moviment de refoffila 
de la vida monàstica, que des del 
segle VI, amb la Regla de Sant 
Benet, ja s 'havia anat estenent per 
tot Europa. 

Actualitat dels monjos. 

Encara que no siguin notícia, 
els monjos són una realitat de 
l'hora present. Darrere una cele
bració jubilar hi ha sempe, com a 
base, el fonament de la vida de ca
da dia. Una constant dedicació a la 
pregària i al treball, realitzada en 
comunitat. Per tant, també, un mo
del de vida per al nostre món, tan 
freturós de Déu, de fraternitat, si
lenci, senzillesa i pau. La celebra· 

ció comunitària de la missa i la re
citació també comunitària de l'ofi
ci diví, íntegre, constitueixen l'eix 
de la nostra jornada i de la nostra 
vida. El nostre treball és senzill: a 
més de fer totes les feines de la ca
sa i de l'església -neteja, cuina, 
roba, compres ... -, i de conrear la 
mica de terra entorn del monestir, 
tenim un petit taller d'enquaderna
ció i fem traduccions per a algunes 
editorials. 

El monestir, per la seva sola 
existència, és un signe del trans
cendent, suscita una colla d'inter
rogants i aporta, com a resposta, 
una sèrie de valors. Sense fer so
roll, es troba inserit en el món, 
amb el qual estableix una relació 
beneficiosa, alhora que brinda a 
tothom un espai d'acolliment. 

Per què continuar? La millor 
apologia serà que el monestir, vi
vint intensament la seva pròpia vo
cació cristiana, pugui ser un toc 
d'alerta per a tothom i un estímul 
per als geffilans en la fe, durant, al
menys, els vint-i-cinc anys vinents. 
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X ANIVERSARI DEL MOVIMENT DE JOVES 
CRISTIANS DE COMARQUES • JARC 
JOSEPALARÓ 

L'any 1982, a Poblet, ens unia 
un lema: «Arrelem per créixer». 
Aquest any també a Poblet n'es
trenàvem un altre: «Arrelats al po
ble, llavor de futur». Dos lemes, 
deu anys de diferència, un mateix 
medi: el poble. I un únic anhel: 
arrelar per poder créixer, fruitar, 
ser llavor. 

Ara, al cap de deu anys, els mi
litants i consiliaris de la JARC 
hem tomat, doncs, a Poblet, al ma
teix lloc on havíem reprès el movi
ment que agafava el relleu de l'an
tiga JAC. La coincidència era vol
guda. En aquell moment diversos 
grups de joves cristians d'algunes 
comarques, volent compartir l'ex
periència de fe, es constituïen en 
moviment. Els unia un estil de fer, 
un mètode de treball i un compro
mís en el poble. Això era el primer 
pas per esdevenir un moviment 
que es definia fonamentalment 
com a educador, evangelitzador i 
eclesial, i així ho feia constar en el 
document d'identitat que podem 
trobar en el «Farcell-!», primer re
culi de material que serveix de re
ferència als diversos grups per 
anar avançant com a moviment. 
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Moltes altres publicacions han se
guit. Les més rellevants són el 
«Ressò», la revista del moviment 
que compta amb 31 números i el 
«Rebos!», dedicat sobretot a temes 
monogràfics per a la formació en 
els diversos aspectes de la militàn
cia. 

Deu anys de tasca positiva. 

Al llarg d'aquests deu anys, la 
JARC ha ajudat al creixement per
sonal i cristià de molt joves que se 
senten compromesos en el seu po
ble i la seva comarca, ha anat crei
xent progressivament i s'ha im
plantat en molts pobles i comar
ques de Catalunya i les Balears. A 
hores d'ara és present en sis bis
bats: Tarragona, Barcelona, Vic, 
Girona, Lleida i Menorca. I s 'han 
anat creant, en la mesura que es 
necessitaven, uns elements vitals 
que permeten funcionar correcta
ment: la revisió de vida (RdV), les 
campanyes, les jornades, els 
equips, les publicacions ... Gràcies 
a l'esperit i al mètode de la revisió 
de vida, els militants fan seu un 



estil de vida que els ajuda a ser 
crítics i actius davant la realitat 
que els envolta. 

Seguint el fil de les 
campanyes i les jornades. 

Les campanyes contribueixen a 
aquest treball, oferint la possibili
tat d'aprofundir i comprometre's 
en alguna de les grans opcions del 
moviment. En la primera, propo
sada l'any 1984, amb el lema «Ep, 
vols ser-hi?», volíem descobrir la 
vida dels nostres pobles i les seves 
necessitats, per tal d'aportar-hi la 
nostra participació en l'àmbit cul
tural, polític, social i de lleure. La 
següent campanya, del 1986, ens 
convidava, amb el títol de «Tren
quem motlles», a sortir de nosal
tres mateixos i aprofundir en les 
relacions amb els altres, donant a 
conèixer el moviment i la Bona 
Nova de Jesucrist entre els joves 
del nostre medi. Del 1988 al 90 es 
va tractar de l'opció pels pobres en 
el moviment a través de la cam
panya «No badis!, entre nosaltres 
hi ha pobresa, mancances, dese
quilibris ... ». Després va venir la 
campanya: «Viu el poble, dedica
hi temps!» per adonar-nos dels va
lors dels nostres pobles i comar
ques, de la nostra identitat comar
cal i impulsar la nostra dedicació. 
Ara, de 1992 al 1994, diem «Ser
hi, engresca. Els pobles tenim dret 
a estar bé». Volem fer del nostre 
compromís en el poble quelcom 
joiós i engrescador, que millora les 

condicions de vida dels nostres 
pobles i a la vegada engresca al
tres joves a prendre-hi part amb 
iniciatives i activitats de tota me
na. Tenim present la precarietat 
que es viu a pagès en aquest mo
ment i ens posem al costat dels qui 
pateixen més. 

Un altre element important són 
les jornades. En l'àmbit· catalano
balear tenim les generals i, a partir 
del 1984, les de tres dies a l'estiu 
amb els militants que tenen més 
responsabilitats. El 1985 neixen 
les jornades d'iniciadors, dirigides 
als qui comencen grups de JARC, 
i les jornades de consiliaris. Tam
bé a cada bisbat o comarca hi ha 
diverses jornades. 

Hem fet alguns seminaris per 
estudiar aspectes que incideixen 
fortament en la vida del moviment 
o en la campanya. Així, el desem
bre de 1989 a la Selva del Camp: 
La pobresa a les nostres comar
ques: repte i actituds. A Igualada 
(1990): Els valors dels nostres po
bles. A Arbúcies (1991): El poble 
avui, realitat i compromís. Aquest 
seminari es va fer, per primer cop, 
conjuntament amb els adults del 
moviment de cristians de pobles i 
comarques. 

El reconeixement 
internacional 

Com a fita important per a la 
JARC hem de recordar el reconei
xement com a membre de ple dret 
a l'Assemblea mundial del movi-
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ment internacional de la joventut 
rural catòlica (MIJARC). Ens va 
arribar l'octubre de 1988, com a 
resultat d'una colla de contactes 
anteriors i de participació en algu
nes coordinadores europees i algun 
seminari. Des de llavors, la JARC 
ha esdevingut un membre molt ac
tiu del MIJARC-Europa. L'última 
activitat ha estat un intercanvi amb 
el moviment homòleg de Baviera 
(el KLJB), del 19 al 28 de setem
bre de 1992, per tractar de la in
fluència i l'impacte de les dinàmi
ques urbanes sobre el medi rural. 

La celebració dels deu anys 
a Poblet 

Va ser els dies 4 i 5 d'abril. 
Érem uns tres-cents, entre ells al
guns antics militants. Van acom
panyar-nos tots dos dies la secretà
ria europea del MIJARC, Lieve 
Vencauteren, belga, i el consiliari 
mundial, Georges Menamparam
pil, indi. Va presidir l'eucaristia 
l'arquebisbe de Tarragona, Ramon 
Torrella, acompanyat dels consi
liaris del moviment. 

L'acte més característic de la 
trobada es va desenrotllar amb les 
intervencions de cinc joves mili
tants, com a exponents dels molts 
que han passat pel moviment du
rant aquests deu anys, dels molts 
que han estat protagonistes a la 
JARC i l'han fet avançar des de 
les diverses responsabilitats que hi 
han exercit. Valia pena recollir-ne 
els seus testimonis. 
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Joan Cabot, de Sta Eulàlia de 
Ronçana, que ara és al barri de les 
Roquetes a Barcelona, a punt de 
ser capellà, va recordar la seva 
presència a Poblet feia deu anys, 
com un més dels que engegaven el 
moviment, en el qual va fer des
prés de secretari de la permanent. 
Digué que en el moviment va 
aprendre a fer opcions, a triar i a 
ser més lliure, a viure a fons el 
present, sabent que el demà 
l'anem fent avui. I a trobar, en 
aquest avui, Jesús de Natzaret i el 
seu Evangeli, i Déu, que és pre
sent en la vida del món rural i 
arreu on som. «De cara al futur, va 
dir, voldria tenir prou maduresa 
per anar optant. La JARC, encara 
que sembli una contradicció, m'ha 
portat a ser avui a Nou Barris amb 
ganes d'encarnar-m'hi. I demà, ja 
ho veurem». 

Maria Ignàsia Gener, de Ciuta
della de Menorca, ens va comuni
car dues conviccions: "Sa meua fe 
en Jesucrist, que ha donat un sentit 
nou a sa meua vida. I sa importàn
cia de ser joves, de creure en els 
joves i en les seves capacitats per a 
portar quelcom a sa nostra socie
tat. No podem ésser fidels a Jesu
crist si no som fidels als joves. 
Aquesta doble fidelitat compartida 
amb molta gent ens va portar a fer 
el moviment. Per al militant tot és 
important per al Regne de Déu. 
Res no és inútil per sa causa del 
Regne. M'ha ajudat a passar de ser 
espectadora a ser protagonista. 
Viure sa experiència de moviment 
m'ha ajudat a tenir una visió més 



àmplia d'Església, He après molt 
del grup i amb el grup de RdV 
Recordo especialment les persones 
que m'han ajudat a fer camí i han 
ajudat el moviment perquè avui si
gui una realitat, convençuts que 
seguir Jesús i fer-ho en grup i en 
comunitat valia pena», 

Josep M, Berent, pagès de June
da, va dir que va entrar al grup 
perquè el van anar a buscar, Com a 
fruit de les revisions de vida va 
presentar el testimoni de la seva 
acció: ajuda a Càritas, creació 
d'un grup de colònies, Va remar
car la importància de no separar la 
fe de la vida i va valorar l'oportu
nitat que el moviment li ha donat 
de posar-se en contacte amb altres 
pagesos d'arreu d'Europa, 

Dolors Vall verdú, de la Selva 
del Camp, ara en el moviment 
d'adults de pobles i comarques, 
ens va explicar el seu procés i com 
aquest creixement en el grup i el 
moviment l'havia portada a la mi
litància adulta, 

Núria Mitjans, de Masllorenç, 
des de fa dos anys novícia a Mata-

ró, ens va fer arribar una carta on 
dóna gràcies a tots els qui l'han 
ajudada a fer camí i diu que el mo
viment li va obrir perspectives no
ves «fent-me adonar que la fe en 
Jesucrist comporta un compromís 
amb els més pobres», 

Després d'aquests testimonis, 
mossèn Ramon Prat, de Lleida, 
ens recordà tres grans reptes que 
té la JARC: la memòria, és a dir 
que el col,lectiu ha de conservar el 
seu patrimoni de fidelitat als joves, 
al poble i a Jesucrist; el compro
mís: la JARC ha de fer possible 
que la història de cada jove vagi 
obrint nous episodis en la normali
tat de cada dia, tot mirant enda
vant. I l'esperança perquè sabem 
que la nostra aventura acaba bé, 
Afirmà que la JARC no és res sen
se cada persona, un de sol no ho 
pot fer, junts sí, 

D'aquesta manera acabava l'ac
te central de la Jomada, en la qual 
van participar molts amics i antics 
militants de la JARC. Enhorabona 
als qui des d'un o altre lloc hem 
fet possible aquesta fita, 
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DEU ANYS DE VIDA ECLESIAL A IGUALADA 
JOAN RAURELL 

El marc eclesial 

Els deu anys que recuUen 
aquestes pàgines són, pràctica
ment, els deu anys del nomena
ment del doctor Josep Maria Guix 
Ferreres com a bisbe de Vic. 

El dret canònic vol que el nou 
bisbe no es vegi condicionat pel 
«statu quo» en què troba la diòce
si. Després d'un temps prudencial, 
el Dr. Guix organitza el bisbat en 
dues zones pastorals, nord i sud, 
amb un nou vicari episcopal al 
front de cadascuna. Renova, en 
bona part, els càrrecs més relle
vants. l amb el vist i plau del fla
mant Consell del presbiteri, divi
deix el bisbat en deu arxiprestats. 
Així els dos antics arxiprestats 
d'Igualada i Calaf queden fusio
nats en un de sol, que a partir 
d'aquell moment es dirà arxipres
tat de l'Anoia-Segarra i serà un ar
xiprestat amb dos sectors. 

L'estatut de l'arxiprest entén 
l'arxiprestat com el territori base 
per a dur a terme una pastoral on 
tots els que tenen alguna responsa
bilitat viuen en estreta comunió i 
tenen una gran solidaritat en els 
objectius i les prioritats. 

La solució dels dos sectors obe
eix més aviat a un criteri numèric 
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de preveres que no pas a una ne
cessitat estrictament pastoral. 
Mantenir com a tall' arxiprestat de 
Calaf volia dir no arribar al mínim 
de preveres que es creu que ha de 
tenir un arxiprestat. Amb aquesta 
nova configuració s'obre una etapa 
al nostre arxiprestat on el fet dife
rencial ha d'ocupar un lloc impor
tant en els plantejaments pastorals. 

Del localisme a la 
diocesanitat 

Els nous aires que es respiren a 
Vic forçosament han d'arribar a 
tots els racons del bisbat. Així suc
ceeix. Vegem-ne dos botons de 
mostra. 

El bisbe dóna exemple. A l'ho
milia d'entrada, el bisbe, conscient 
de la seva responsabilitat i conei
xedor de la geografia diocesana, 
ens anuncia que -"S farà present 
durant alguns dies cada. mes a 
Manresa i a Igualada. Es molt 
d'agrair aquesta proximitat. Així 
no s 'han de fer suplències inne
cessàries. El coneixement «in si
tu» que va tenint de la trajectòria 
que va prenent l'arxiprestat, fa que 
el fil conductor sigui assumit i po
tenciat pel cap de la diòcesi i pel 



vicari episcopal de la zona. 
D'aquesta manera s'assegura que 
els plantejaments pastorals no es 
veuran condicionats per posicions 
massa localistes. 

El casal es clarifica. El bisbat 
compta amb tres casals de l'Esglé
sia: un a Vic, un a Maruesa i un a 
Igualada. És veritat que cadascun 
té la seva història. El d'Igualada, 
en concret, va tenir, des dels seus 
orígens, unes connotacions molt 
localistes. Diguem a la bestreta 
que no tot és negatiu, en ellocalis
me. Segurament que si no hi ha
guessin hagut uns homes genero
sos i agosarats com els promotors 
del casal, potser ni tan sols el tin
dríem, a hores d'ara. Però diguem 
també tot seguit que se 'I van fer 
tan seu que ni tan sols van preveu
re que un dia hauria de passar a al
tres mans. Per a sortir de la inèrcia 
en què s 'havia caigut fou necessari 
un forceig no exempt de tensions. 
AI final, però, va triomfar el sentit 
comú i una visió més de futur. 
Ara, gràcies als flamants nous es
tatuts que regulen la seva vida in
terna, i un cop feta la rehabilitació 
de la part vella, el casal d'Igualada 
va esdevenint cada cop més la ca
sa pairal de l'arxiprestat. 

Vertebració de la fe i de la 
pastoral 

Aquests darrers anys, les dele
gacions diocesanes s'han distingit 
per un esforç de vertebració entre 
fonnació i acció. S'ofereix a tot 

cristià que se sent cridat a prestar 
algun servei uns mitjans de fonna
ció que li pennetran donar respos
ta als reptes que li reclami el seu 
treball pastoral. Així, per exemple, 
tenim el Centre de pensament cris
tià, l'escola bàsica de catequistes, 
els cicles per a animadors de la fe 
i consiliaris, l'escola de cursets, 
les jornades per a matrimonis aco
llidors de parelles, els cursets or
ganitzats per la pastoral de la sa
lut, els cursets d'estiu per a preve
res, etc. 

Tot el seguit de gestions a l'om
bra, d 'hores esmerçades per part 
de professors i alumnes, de viatges 
per fer-se present en els diferents 
llocs de trobada, són el millor tes
timoni d'una Església que no vol 
quedar-se de cap manera estanca
da enmig d'un món en ebullició 

Validesa dels moviments 
especialitzats 

Superada la crisi a què es van 
veure sotmesos a finals dels anys 
60 i començaments dels 70, obser
vem que de mica en mica, ara un 
ara un altre, els moviments co
mencen a aixecar el cap. 

La represa no serà fàcil ni curta. 
Les ferides que ha deixat la crisi 
són tan profundes que costarà molt 
de temps la seva cicatrització. 
Gràcies a la tenacitat i la clari
vidència d'un bon grapat d'homes 
i dones que van saber remenar en
mig de les cendres s'anirà ence
nent un foc nou. 
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Ací al nostre arxiprestat els pri
mers a aixecar el cap van ser el 
MUEC i el MlJAC. Després van 
seguir la JOC, la JARC, el Movi
ment de pobles i comarques i la 
GOAC. Hi ha uns moviments que, 
per ser menys especialitzats, no 
van haver de passar per la mateixa 
prova de foc i que van romandre 
sense experimentar els sotracs dels 
més especialitzats. 

En un món immers en un procés 
tan accentuat de secularització 
com és el nostre, els moviments 
aporten, com a cosa específica, el 
lligam entre fe i vida, bo i seguint 
el mètode de revisió de vida. 

El rellançarnent dels moviments 
es produeix en una època en la 
qual no hi ha lloc per als triomfa
lismes. Així, quan hom assisteix a 
una trobada diocesana de la GO
AC, posem per cas, entén millor la 
paràbola del llevat dins la massa 
de farina 

La campanya "Sense tu, no!» 

Fou durant el temps de Quaresma i 
de Pasqua de 1986, que l'arxiprestat de 
l'Anoia-Segarra va llançar una cam
panya amb el lema "Sense IU, no!». 
L'objectiu que ens engrescà a engegar
Ia fou recollir dades sobre el grau de 
corresponsabilitat en què ens trobàvem 
per tal de reorientar i fomentar encara 
més la corresponsabilitat 

La presència dels laics en qual
sevulla instància eclesial cada ve
gada va esdevenint moneda més 
corrent. A hores d'ara, ja ningú no 

64 

s'estranya que les subdelegacions 
de pastoral juvenil i de la salut si
guin presidides per laics. Els con
sells d'economia de les parrò
quies, a exemple del diocesà, pre
nen iniciatives fms ara inèdites pel 
que fa a la forma d'administrar el 
patrimoni de l'Església i a la ma
nera de fer obres de rehabilitació i 
restauració. Un capítol ben desta
cat el constitueixen aquells laics 
que llur militància i preparació 
han col·locat com a animadors al 
capdavant de grups de diversos 
moviments. 

Amb molt bon criteri, no hi ha 
hagut cap decret que hagi imposat 
els consells parroquials de pasto
ral. No és pas que no siguin neces
saris. Però calia veure'n, abans, la 
importància i la necessitat per tal 
que se n'anessin creant a poc a 
poc. Es constata, d'altra banda, 
que en pobles petits es funciona 
millor amb l'estil d'assemblea. Si
gui com sigui, es va notant, tant 
pel que fa als preveres com als 
laics, una sensibilitat més gran en 
la pràctica de la corresponsabilitat 

Un bon símptoma: la 
solidaritat 

A les files cristianes de la nostra 
comarca hi ha una gran moguda. 
L'estiu del 92 passarà a la història 
com el de l'eclosió d'unes inquie
tuds d'un bon grup de joves, que 
han participat en diversos camps 
de treball en diferents països del 
tercer món. 



No creiem pas que es tracti sÍl;n
plement d'una flor d'estiu. Es, 
més aviat, el resultat d'una educa
ció en la solidaritat que han anat 
rebent en el si de grups com Justí
cia i Pau, Mans Unides, Càritas, 
Mà oberta, i altres. 

La canalització d'aquestes in
quietuds passa pel ~etem, Jesús i 
Maria i Maristes. Es la garantia 
més clara d'un treball solidari se
riós, on l~esnobisme i l'aventura 
queden molt en segon terme. 

Cada vegada són més els que 
creuen que la veritable solidaritat 
passa per compartir amb el pobre i 
l'oprimit. 

GIRONA 
Estimat amic, 
Quan t'arribin aquestes ratlles 

serà ja època de turrons. Damunt 
el bufet del menjador hi deuràs te
nir -com cada any- el pessebre. Jo 
en canvi t'haig de parlar de pane
llets i castanyes, perquè la meva 
carta-crònica és sobre tot el que fa 
referència a la tardor. 

Altres vegades he escrit que Gi
rpna a la tardor es vesteix de gala. 
Es el temps que millor li escau. No 
és només una qüestió de matís o de 
color, sinó de vida. Girona a la tar
dor es revitalitza. Es veuen estu
diants a tot arreu. Van i vénen com 
formigues atrafegades, amb la car
peta dels apunts sota el braç o amb 
la motxilla a l'esquena. Depèn de 

l'edat. Els bars són plens, però les 
llibreries també. No hi ha manera 
de trobar un pis de lloguer. La vida 
estudiantil és la gran protagonista 
d'una Girona que, anys enrera, ha
via estat levítica. 

Del món universitari 

Ara sí que podem dir que Giro
na té universitat pròpia. El curs 
acadèmic 1992-93 passarà a la 
història com el curs de la inaugu
ració oficial. L'acte va ser solem
ne. No hi va mancar' el president 
de la Genralitat. El professor Jo
sep Fontana, que aquí té molts se
guidors (el seu últim llibre «la 
història després de la fi de la histò
ria» està tenint molt d'èxit) va 
pronunciar la lliçó inaugural. 

Uns dies abans, el Centre cristià 
dels universitaris també va estre
nar local. No es tracta d'un local 
nou, sinó de l'antiga rectoria de la 
parròquia de la Catedral, que ha 
estat ha~i1itada per acollir els estu
diants. Exit total. Poques vegades 
s'escau que quan els altres (si 
se'm permet parlar així) obren la 
seva botiga, la nostra ja sigui ober
ta. Aquesta vegada, amic, ha estat 
així, tal com t'ho dic. El primer 
dels actes inaugurals, dels molts 
que s 'han dut a terme, va ser de 
caire diocesà. L'acte, a més, va ser 
molt concorregut. Mossèn Enric 
Sala, delegat episcopal d'apostolat 
seglar, va tenir l'encert de convi
dar el professor emèrit José Maria 
Valverde (poeta, traductor, assa-
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gista i cristià compromès) a parlar
nos del diàleg entre cultura i fe. Va 
ser una conferència amena i al ma
teix temps brillant, no gens acadè
mica, sinó com qui s'adreça als 
amics. Els nous responsables del 
centre d'acolliment són mossèn 
Pere Carreras, Roser Sala i Dolors 
Puigdevall. Varen enviar el progra
ma a tothom i es desvisqueren per 
tenir-ho tot a punt. Ho varen ben 
aconseguir. El dia inaugural, el 
centre d'acolliment universitari de 
l'Església feia goig. L'Església 
diocesana ha demostrat sensibilitat 
i (per què no dir-ho?) vista. Quan 
el gran edifici de les Aguiles obria 
les seves portes a la gent del recto
rat universitari i l'església de sant 
Domènec, reciclada en aula mag
na, vivia el primer acte acadèmic 
oficial, nosaltres -l'Església dio
cesana- ja érem allí. I això, penso 
jo, compta. Ara cal desitjar sort als 
responsables d'aquesta pastoral, 
sense perdre de vista que la sort no 
ve si no es va a cercar. Seria molt 
positiu que la injecció que suposa 
aquest nou centre en l'àmbit d'una 
pastoral (la que s'adreça als estu
diants) que tenim una mica rove
llada, donés nova vida i noves 
iHusions a centres com ara el 
col·legi Cartanyà o el col'legi del 
Collell, els quals, juntament amb 
tots aquells que imparteixen clas
ses de religió als instituts, són els 
cridats a fornir futurs universitaris 
cristians. O sigui: futurs clients 
d'aquest nou -i flamant- centre 
d'acolliment que s'acaba d'inau
gurar amb evident encert. 
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Jornades, trobades, 
recessos ... i altres coses 

Novembre -<¡ue és quan t'escric 
aquestes ratlles- és mes d'inaugu
racions. Tot recomença. S'han ini
ciat les jornades de reflexió de tot 
el bisbat, adreçades a laics, reli
giosos i preveres. Es tracta d'un 
curs de formació -per enten
dre'ns- que implica tots els qui 
s 'hi vulguin implicar. El tema 
d'enguany, molt encertat al meu 
entendre, és «La família, avui». 
Sembla que a poc a poc tothom 
s'adona que la família -més que 
cap altra institució- és la mare 
dels ous. 

També s 'ha dut a terme, amb 
èxit, la trobada diocesana de cate
quistes. Enguany amb el congrés 
de catequesi i el nou catecisme, 
que ja s'ha convertit en best-seller, 
el tema de la catequesi ha esdevin
gut un tema estrella. 

També podria parlar de les III 
jornades pro Europa, organitzades 
per la delegació d'apostolat seglar. 
O de les diverses reunions (em re
fereixo a les de més pes) impor
tants que s 'han dut a terme, com la 
dels arxiprestos, al monestir de 
Montserrat, la dels superiors i su
periores de les comunitats de vida 
activa, al col·legi de la Salle, a Gi
rona, o la dels equips diocesans de 
moviments de joves, a la casa 
d'espiritualitat de Banyoles. Tot 
plegat indica que el mes de no
vembre és el meS de la posada en 
marxa de tota la maquinària 
d'apostolat. I que per posar-se en 



marxa, les reunions i la reflexió 
són tan indispensables com els lu
brificants. 

En l'horitzó pròxim, hi tenim 
els recessos d'advent, que en
guany se centraran en l'evangeli 
de sant Mateu i seran dirigits pel 
monjo benedictí de Montserrat 
Guiu Camps. Enrera acabem de 
deixar la diada de germanor, que 
cada vegada, pel que sembla, és 
un s ímptoma més clar de bona sa-
1ut. Vull dir que ningú no discu
teix, a aquestes alçades, que el 
finançament de l'Església és cosa 
de tots els que ens sentim Es
glésia. 

No et voldria deixar sense fer 
esment d'una jornada silenciosa, 
de les que no fan fressa, però en
tranyable: la jornada diocesana 
que organitza la pastoral sanitària. 
El lema d'enguany és allò que els 
escolàstics anomenaven «contra
dictio in terminis», però ajuda a 
pensar, com totes les paradoxes: 
<<Viure el morin>, se'n diu. Si Gra
cian aixequés el cap, veuria com
plagut, que cada vegada hi ha més 
enginya l'hora de presentar els te
mes de sempre. 

T'adjunto, benvolgut amic, el 
fulletó que ha editat la Delegació 
dioocesana de, missions. El que 
tens a les mans és la tercera edi
ció. No el perdis: hi ha el nom de 
totes les missioneres i missioners 
de Girona escampats arreu del 
món. Ells s6n, com diu el nostre 
bisbe, els pioners de l'Església de 
Girona i penso que els hem de te
hir sempre presents. 

Acabo. Si tens oportunitat 
-aquests dies de Nadal- de veure 
la pel·lícula «La ciudad de la ale
gría», vés-hi. T'agradarà. Al final, 
una miqueta abans que els espec
tadors deixin la sala, una veu en 
off (o potser eren només unes lle
tres a la pantalla) diu: «Tot el que 
no dónes, es perd». Doncs això. 
Una abraçada. I bon Nadal! 

Jaume Reixach 

LLEIDA 
Fer el pagès 

A Lleida, tots som pagesos. En
teneu-me: vull dir que tots venim 
de família pagesa. l, és clar, aquest 
és un fet que ens marca i ens con
figura. En posaré un exemple: a la 
primavera d'enguany, els entesos, 
des del seu despatx, ens digueren 
que hi hauria bona collita de frui
ta, i que ~<aquest any, sÍ». Però no
saltres, davant una afirmació tan 
agosarada, «vam fer el pagès», 
que, segons el diccionari, és fer 
com aquell que no entén la cosa. 
Perquè, ¿qui ens assegurava que, a 
darrera hora, no cauria damunt 
nostre una calamarsada d'aquelles 
que fan època? I els preus? ¿Qui 
ens assegurava que podríem ven
dre la fruita a bon preu i que ens 
podríem refer de campanyes ante
riors desastroses i negatives? El 
resultat final ja el coneixeu: la ma-

67 



jor part de la fruita es va quedar 
sense collir perquè era més rendi
ble deixar-la als arbres. Ho vam 
encertar quan vam «fer el pagès». 

Doncs bé, amb tot aquest re
bombori de la Conferència Epis
copal Catalana independent i del 
Concili Provincial, també «fem el 
pagès». Ja ens agrada, ja, tot el 
que es diu, com ens agradava que 
hi hagués una bona collita. Però, 
¿qui ens assegura que no serem 
nosaltres els qui en pagarem els 
plats trencats? Perquè de trenca
dissa n 'hi haurà, si la cosa va en
davant. 

Fixeu-vos, sí no, quina és la 
nostra situació: la diòcesi de Llei
da és... Bé, ho explicaré millor 
d'una altra manera. Imagineu-vos 
un matrimoni, en què el marit és 
un català de la ceba i l'esposa una 
aragonesa de l'altra ceba, o a l'in
revés, si voleu. Com s 'han pogut 
enamorar aquests dos, no ho sap 
ningú. Però el cert és que s' esti
men. En la seva vida de casats, no 
hi han faltat moments de crisi. Un 
bon dia, l'esposa aragonesa, amb 
raó o sense raó, va començar a te
nir recels del seu marit català. Pot
ser li va semblar que anava massa 
a Barcelona, o que, a casa, parlava 
massa en català. I aquesta esposa 
va tenir por que el marit li fes el 
salt. I com que, segons diuen, la 
millor defensa és un bon atac, va 
amenaçar de separar-se. Fins i tot 
hi va haver paperassa pel mig, sen
se que el tribunal hagi dictat, enca
ra, sentència defmitiva. 

Mentrestant, els dos esposos 
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s 'han tomat a reconciliar i gairebé 
no es recorden de la crisi que van 
passar. «Per què ens hem de sepa
rar?» es diuen l'un a l'altre, «sem
pre hem viscut units i no ens ha 
anat tan mal ament». I recorden la 
seva història de vida en comú i 
n'estan ben orgullosos. Tanmateix, 
tenen por que «els separim>, per
què són prou conscients que, a 
voltes, es presenten situacions no
ves que ells no poden dominar ni 
impedir. l, d'alguna manera, viuen 
amb l'ai al cor. 

Una cosa semblant, al meu en
tendre, és el que passa amb la nos
tra diòcesi de Lleida. Una diòcesi 
peculiar, en què aragonesos i cata
lans hem viscut i conviscut pacífi
cament durant segles i hem après a 
respectar-nos i estimar-nos els uns 
als altres. Una diòcesi que té dues 
llengües pròpies -el català i el cas
tellà- que s'utilitzen, segons el 
moment i les circumstàncies, amb 
tota normalitat. A la banda arago
nesa hi ha capellans catalans, i a la 
de Catalunya n'hi ha d'aragone
sos. I no hi ha problema, almenys 
en aquest moment. Fa uns anys, és 
ben cert, va esclatar una crisi i, 
fins i tot, hi va haver paperassa pel 
mig. De fora estant, alguns van 
festejar les parròquies aragoneses, 
tot prometent-los no sé quins 
avantatges i beneficis si se separa
ven. Els polítics d'Aragó hi van fi
car cullerada per a portar l'aigua 
al seu molí, i la cimera episcopal 
de Madrid hi va estar d'acord. I el 
poble? Pobre poble! Normalment 
no en sap mai res, d'aquestes co-



ses, perquè sempre hi ha salvadors 
que decideixen en nom seu. 

I ara, tenim por que es tomi a 
parlar d'aquesta qüestió. Millor 
dit: tenim por que en parlin uns al
tres que no som nosaltres, i que su
posadament ho facin en nom nos
tre, sense que nosaltres ho sapi
guem. l mireu: tanta por ens fa que 
en parlin des de Saragossa o Bar
bastre, com que en parlin des de 
Barcelona. A veure si m'explico: 
des de Saragossa o Barbastre, quan 
es refereixen als pobles de la Fran
ja -i altres que no en són, de la 
Franja, però que pertanyen secular
ment a la diòcesi de Lleida- diuen: 
«son aragoneses». I des de Barce
lona diuen: «són catalans». I les 
dues afirmacions són veritat: són 
aragonesos no només perquè civil
ment pertanyen a l'autonomia ara
gonesa, sinó perquè se senten ara
gonesos, ni que a cas') seva o pel 
carrer parlin català. Es clar que 
també són, d'alguna manera, cata
lans, perquè la cultura catalana i la 
mateixa llengua els en fan. Però 
són, sobretot, de la diòcesi de Llei
da, i ho són des de fa molts segles, 
i en aquesta diòcesi seva han con
viscut amb catalans de soca-arrel, 
que no només els han permès de 
ser aragonesos, sinó que, fms i tot, 
els han encoratjat a ser-ho. 

El qui signa aquesta crònica 
-català de soca-rel, amb vuit cog
noms catalans en la seva ascendèn
cia- comprèn els sentiments 
d'aquests germans seus de diòcesi; 
comprèn que siguin i vulguin ser 
aragonesos, si més no perquè han 

de ser el que vulguin ser ells i no el 
que uns altres els diuen que han de 
ser. I aquest mateix cronista té por 
que determinats plantejaments pu
guin ferir els sentiments legítims 
d'aquests aragonesos, quan, d'una 
banda se 'ls diu que són catalans, i 
de l'altra, que no són prou arago
nesos. Ells són el que són, i volen 
ser el que són. I això és molt res
pec,table i molt legítim. 

Es per tot això que quan sentim 
parlar d'Església catalana i de 
Conferència Episcopal catalana i 
de Concili català tenim la tempta
ció de «fer el pagès», i no poden 
evitar dintre nostre una sospita 
preocupada: la sospita que ens to
carà de pagar els plats trencats. 

Els nostres canonges 

Fa poc dies ho comentava amb 
un amic: a Lleida ja no es parla 
dels canonges de la nostra catedral. 
No fa gaires anys eren tema obligat 
en reunions i tertúlies de cristians. 
Es parlava d'una gran fmca que 
posseïen, d'unes rendes quantioses 
de què fruïen, de l'escàndol que tot 
això produïa. Fins i tot es va publi
car un llibre sobre aquest tema, i 
molts articles en diaris i revistes. 
Més tard van tomar a acaparar 
r atenció per un contenciós que 
van tenir amb el bisbe, amb inter
venció de la santa Seu, i un recurs 
del capítol al tribunal suprem de 
l'Església. Però totes aquestes co
ses passaven, em sembla, a co
mençaments dels anys 70. 
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AI cap d'un temps, el bisbe va 
nomenar canonges nous, i, segons 
comentaris d'aquells moments, el 
capítol no els va rebre de bon grat. 
Fins i tot, pel que es va dir, van 
impugnar el nomenament d'algun. 
Doncs bé -i agafeu-vos ara- un 
dels impugnats ha estat elegit pre
sident del capítol pels mateixos 
canonges. Em refereixo a mossèn 
Màrius Rodrigo, rector del semi
nari diocesà. 

La notícia, a primera vista sor
prenent tenint en compte el que 
acabo de dir, demostra, sens dubte, 
que les coses del capítol s'han 
normalitzat. S'han normalitzat en 
l'aspecte econòmic, en primer 
lloc: en aquest moment, els canon
ges es mouen totalment dintre la 
normativa diocesana per a la retri
bució del clergat, la qual cosa vol 
dir que no cobren més que els al
tres capellans. I s'han normalitzat 
també en l'aspecte pastoral. Avui, 
les celebracions litúrgiques de la 
nostra catedral no són ni millors ni 
pitjors que les de qualsevol parrò
quia de la ciutat i l'atenció pasto
ral als fidels és prou digna i segu
ra, i ens consta que els canonges 
volen encara dignificar-la i asse
gurar-la més. 

En resum: si en altres temps va 
existir l'anomenat problema dels 
canonges, en l'actualitat aquest 
problema s 'ha esvaït. Els cristians 
d'infanteria ens n'alegrem i 
agraïm que s 'hagi aconseguit sen
se soroll i amb discreció. 

Joaquim ColeU 
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MALLORCA 
Nous vicaris episcopals 

Amb vistes a la renovació que 
el bisbe volia fer abans de l'estiu 
en el consell episcopal, es va pro
moure un debat que resultà molt 
viu i amb tendències prou encon
trades. El bisbe no vol que els vi
caris episcopals romanguin més de 
sis anys en llur càrrec i per això, 
dels quatre, tres havien de cessar 
pel maig. Així el bisbe es decidí a 
fer una enquesta àmplia, no sols 
sobre el nomenament dels tres vi
caris nous, sinó també sobre la di
visió de la diòcesi en les quatre 
zones, la figura i el nombre de vi
caris, i fins i tot sobre com vèiem 
els seus vint anys de ministeri a 
Mallorca. (Cal dir que des del bis
be Miquel Salvà -mort el 1873- no 
havíem tingut un pontificat tan 
llarg). 

Mentre uns, encapçalats pel bis
be, valoren la tasca dels vicaris 
episcopals, altres els consideren 
com una pantalla entre la diòcesi i 
les persones, i el bisbe. N'hi ha 
que tampoc no acaben de veure 
com Palma queda separada pel 
mig en dues zones i conseqüent
ment amb dos vicaris; aquests pro
posaven un sol vicari per Palma i 
dos per la part forana de l'illa. 
Però totes les discussions queda
ren closes en la reunió conjunta 
dels consells presbiteral i pastoral 
del 9 d'abril, quan el bisbe exposà 
la seva postura i els consellers per 
majoria la donaren per bona. És a 



dir, que el consell episcopal quedi 
amb la mateixa estructura. 

Pel mes de maig es feren conèi
xer els nomenaments dels tres 
nous vicaris. L'organigrama reno
vat de la cúpula diocesana apare
gué a la primera plana del full do
minical del 31 de maig. La presen
tació oficial no podia ser més so
lemne. La designació dels tres 
nous vicaris no causà sorpreses, 
com havia passat en «edicions» 
anteriors; la línia de docilitat al 
bisbe s 'ha vist refermada i reforça
da si cal. 

Normalització língüfstica a 
l'Església 

Els dies 28 de març i 9 de maig, 
al monestir de la Real, es féu un 
aplec de preveres, religiosos i se
glars, promogut per la campanya 
de normalització lingüística a les 
Balears. Hi assistiren el vicari ge
neral i la directora de la campa
nya, Aina Moll. Prèviament, dintre 
de la campanya s 'havia fet una en
questa a les parròquies i esglésies 
de Mallorca per veure quina era la 
situació de l'ús de la nostra llen
gua. Tal enquesta, no enllestida 
encara del tot, no ha revelat res 
d'espectacular i coincideix més o 
menys amb la que es féu amb mo
tiu del II congrés internacional de 
la llengua catalana del 1986. A 
grans trets, el resultat és la quasi 
absoluta nonnalitat amb què s'usa 
el català a les esglésies de la part 
forana i les greus deficiències que 

persisteixen a Ciutat. Per altra 
banda, les actituds dels qui mante
nen el castellà com a llengua nor
mal de les celebracions i altres ac
tes eclesials semblen inamovibles. 
S 'hi nota una rutina que arrosse
gam de segles enrera, especial
ment per condescendència amb les 
classes altes, inclosos els funcio
naris, o bé una manca de voluntat 
d'integrar els immigrats en el nos
tre poble. Són certament dos pro
blemes distints que necessiten re
meis diversos i adequats. Un altre 
sector és el de les esglésies en zo
nes turístiques on sovint s'empren 
totes les llengües del món, majo
ritàriament la castellana, i la nOs
tra n'és absent. 

La ponència que vaig fer en la 
dita reunió ja és publicada a la re
vista «Lluc» (n. 768). Intent pro
posar una nova via de solució per 
la qual el català ha de ser la llen
gua normal de les celebracions per 
ésser la pròpia de l'Església ma
llorquina i del nostre poble, bo i 
mantenint sempre una actitud 
d'acolliment envers els grups 
d'immigrats no integrats i dels vi
sitants ocasionals. Propòs una pro
gressiva entrada del català en les 
misses ce}ebrades a zones d'immi
gració forta; la superació de qual
sevol rutina que fa de la nostra una 
llengua minoritzada en el seu pro
pi territori; i finalment una actitud 
d'acolliment envers els qui ens vi
siten i circumstancialment partici
pen de les nostres eucaristies. 
Com és natural es tracta també 
dels altres actes eclesials fora de la 

71 



missa. Es va fer un projecte de do
cument que fou enviat a tota la 
gent interessada i que prest se sot
metrà segurament al consell epis
copal. 

La Fundació Santuari de Lluc 

La Fundació es va constituir 
oficialment a Lluc el dia 8 de juny, 
i el dia 5 de setembre els baties i 
representants dels ajuntaments de 
Mallorca es reuniren en el mateix 
santuari per encoratjar la partici
pació de tothom, sobretot de les 
entitats representatives del poble i 
de l'Església, en l'ajuda i poten
ciació del santuari major de la diò
cesi. Lluc no sols és un fogar de 
pietat, sinó també un lloc d'acolli
ment de nombroses iniciatives 
d'índole cultural, ecològica, recrea
tiva' etc. Vol ser per a Mallorca 
-sempre ho ha volgut ser almenys 
en la imitació- el que Montserrat 
és per a Catalunya. Les entitats de 
la fundació són el bisbat, el govern 
de les Balears, la congregació de 
missioners dels Sagrats Cors, el 
consell insular de Mallorca,. 
l'ajuntament de Palma, el d'Escor
ca, el capítol de la Seu i l'associa
ció d'antics blavets. L'objectiu és 
arreplegar de bon començament 
500 milions per fer front al mante
niment i expansió del santuari i 
dels seus serveis. Sembla que un 
projecte tan ambiciós i tan neces
sari perquè Lluc continuï essent 
«per Mallorca el sant racó de la 
llar», com cantà Costa i Llobera a 
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l'himne dels pelegrins, duu un bon 
camí de consolidació. 

Vull recordar també que en
guany, dia 11 de juny, en l'aplec 
anual de preveres mallorquins a 
Lluc, el bisbe en nom de la diòcesi 
ofrenà una recordança -una bella 
ceràinica- als missioners dels Sa
grats Cors, que l'any passat com
pliren el centenari de la seva esta
da al santuari de Lluc, que encar
regà el bisbe Cervera al fundador, 
tot just després de l'erecció de la 
congregació el 1891. 

Publicacions 

Sembla que ara ens ha pegat al 
clergat mallorquí la curolla de pu
blicar. De fet es multipliquen els 
llibres que aporten sens dubte co
neixements i matisos sobre fets i 
personatges de la nostra història, o 
són contribucions a altres camps 
de la literatura i de la reflexió. Es 
clar que no tot surt reeixit, al
menys aquesta és l' opiuió del cro
nista. De vegades els llibres apa
reixen amb greus deficiències i 
crec que ningú no es pot alegrar de 
tenir un «Blanquerna}) estrafet en 
el segle XX, o de recobrar una Ca
talina Tomàs; en el bicentenari de 
la seva beatificació, recarregada 
amb el meravellosisme de mites i 
llegendes, barrant el pas a una pre
sentació més crítica i lúcida per a 
l 'home d'avui. 

A començaments del 92 sortí a 
Barcelona, a la col·lecció «Punt de 
vista» de la «Llar del llibre», 



Història y memoria de Cursillos. 
L'autor és un «cursil1ista» de pri
mera hora, Francesc Forteza i Pu
joL El text és l'altaveu del funda
dor seglar dels cursillos, Eduard 
Bonnín. El llibre reflecteix la idea 
fundacional d'aquest, les seves 
pretensions, curolles i tàctiques. 
Eduard apareix com l'inspirador, i 
àdhuc el fundador i líder mitificat 
en qualque moment, sempre indis
cutible i indiscutit, del moviment 
que s 'ha expandit de Mallorca a 
tot el món. Els clergues que inter
vingueren per donar fesomia, per 
potenciar i per «canonitzar» els 
cursillos, gairebé sempre surten 
malparats, gelosament censurats 
perquè volgueren clericalitzar, en 
definitiva manipular, la idea seglar 
d'aquest moviment. Hi trobareu 
al·lusions crítiques al bisbe Her
vas, al clergue fundador Joan Ca
pó i a una llarga teringa de cape
llans, mallorquins o no, que inter
vingueren o intervenen encara en 
els cursillos. De la cremada se'n 
salven el cardenal Arriba y Castro 
i el bisbe Castan Lacoma (!?). Ja 
podeu veure que la visió és parcia
Iíssima, no sempre d'acord amb la 
història dels fets i d'un anticlerica
lisme exagerat, encara que ben in
tencionat. Per a l'autor -o més ben 
dit per als dos autors- els cape
llans som simples funcionaris-ad
ministradors de sagraments i prou. 
Quan ens ficam en projectes o 
obres de seglars, sempre malbara
tam el producte. 

,<Justícia i Pau» de Mallorca 
acaba de publicar: Immigració, ra-

cisme i xenofòbia a Mallorca. És 
el recull de les jornades de l'octu
bre del 1991 amb participació de 
professors de la universitat balear, 
del CETEM, lingüistes, juristes, 
polítics, immigrats i gent que toça 
ben de prop aquests poblemes. Es 
un llibre que fa prendre conscièn
cia de la qüestió cada dia més agu
da dins Europa i que a la nostra 
illa té característiques singulars 
per la insularitat, per la cultura 
autòctona i per ésser lloc de desti
nació turística d'Europa. 

El 12 d'octubre es va presentar 
a la Seu mallorquina el llibre 
L'Església mallorquina a Amèrica 
del prevere Pere Fio!. Ofereix 
principalment el llistat de 1157 
preveres, religiosos, religioses i 
seglars mallorquins que han exer
cit la seva tasca eclesial a Amèri
ca. 

Vull fer esment de dos llibres 
que el rabí Nissan Ben-Avraham 
ha publicat a l'editorial mallorqui
na de Miquel Font. Heu de saber 
que el tal rabí és nascut a Mallorca 
de família «xueta». De jove co
mençà a interessar-se per la fe dels 
jueus, partí cap Israel i abraçà la 
llei i la religió de Moisès. Així Ni
colau Aguiló esdevenia Nissan 
Ben-Avraham. 

Primer va publicar una novel·la: 
La por que evoca el «progrom» del 
1391, la tragèdia dels jueus mallor
quins, assaltats en el call, forçats a 
rebre el baptisme o a exiliar-se. 
Més interessant és el segon llibre, 
Els anussim. El problema dels xue
tons, segons la legislació rabínica, 

73 



on replega el material conegut so
bre la polèmica entaulada entre els 
rabins en relació als jueus forçats a 
abjurar de la fe mosaica i especial
ment respecte a la reintegració dels 
jueus conversos al cristianisme a 
llur poble primigeni. Aquest darrer 
recull textos ben vius per a l'autor, 
que fa quinze anys que es «repa
trià» a Israel i que, atret per l'anti
ga fe dels seus pares, s 'ha reinte
grat ell també al poble i a la religió 
dels seus avantpassats, els que pa
tiren les persecucions del 1391 i la 
cremadissa del 1691, en el cente
nari dels quals ha escrit aquestes 
dues obres. 

M'han assegurat que la conver
sió de Nicolau Aguiló / Nissan 
ben-Avraham és un cas amat. Tan
mateix és digne d'esmentar per la 
càrrega de passions i visceralitat 
amb què Mallorca ha patit des de 
fa segles -almenys sis- el proble
ma de la presència dels jueus, dels 
conversos després, marginats fins 
al dia d'avui. Potser el cas del rabí 
Nissan es pot inserir en el corrent 
de simpatia que, dins molts de 
xuetes, suscita sempre l'estat d'Is
rael i les arrels antíquíssimes de la 
tradició judaica. 

Ordenacions 

Dia 24 de maig, a Felanitx fou 
ordenat un nou prevere per a la 
nostra Església, mossèn Guillem 
Feliu. l el 28 de juny i 5 de juliol 
foren ordenats dos diaques perma
nents: Juan Carpi i Andreu Carrió. 
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Fins ara només hi havia un diaca 
permanent a la diòcesi. Aquesta si
tuació anòmala s 'ha superat amb 
aquestes dues ordenacions. Sembla 
que altres candidats s'estan prepa
rant. Enfront de solucions fàcils, 
s 'ha optat per fer madurar i per 
comprovar les vocacions. Després 
de la publicació del directori dio
cesà, pareix que es podrà avançar 
vers una consolidació d'aquest mi
nisteri ordenat dins la nostra Esglé
sia. Per a les properes festes de 
Nadal són anunciades dues altres 
ordenacions de prevere. 

Nou bisbe d'Eivissa 

Després d'una seu vacant prou 
llarga -massa, evidentment- dia 
26 de maig es féu públic el nome
nament per a la Seu d'Eivissa del 
prevere; valencià i vicari episco
pal, mossèn Xavier Salinas. Feia 
mesos que es tenia la convicció 
que el proper bisbe seria un valen
cià i els rumors apuntaven el nom 
de l'elegit. El 6 de setembre es féu 
l'ordenació a un poliesportiu amb 
una presència nombrosa i exultant 
-com sempre en tals ocasions- de 
valencians. La nostra llengua hi 
tingué una entrada just folklòrica. 

Aquest nomenament ens porta a 
tres reflexions. Primerament que 
Eivissa ha esdevingut des del 1970 
una mena de «noviciat» de bisbes t 

un trampolí per fer el salt a diòce
sis superiors. En segon lloc, el bis
be nou és el quart valencià succes
siu. Com que demanàrem bisbes 



de la mateixa àrea lingüística i 
més concretament dels Països ca
talans, els eivissencs han estat ser
vits d'aquesta manera. Així tot
hom queda, almenys aparentment, 
satisfet; almenys ningú no pot pro
testar: els valencians parlen -així 
ho creiem nosaltres, però no els 
«blaveros»- la nostra mateixa 
llengua. Ara bé, cal dir que els tres 
predecessors valencians del bisbe 
Salinas feren ben poc perquè l'Es
glésia d'Eivissa tingués com a 
pròpia i normal la nostra llengua, 
la que compartim balears, catalans 
del Principat i valencians. El nou 
bisbe sembla que és més sensible 
a aquest punt. La seva àvia mater
na era eivissenca i ha dit que volia 
romandre feel a les arrels eivissen
ques de la seva Església. S'obri 
una llum d'esperança. Finalment 
callarnentar el fet -i que ningú no 
hi vegi cap retret personal, però 
crec que algú ho ha d'escriure, no 
sols ho hem de comentar a les sa
gristies- que faci 24 anys que cap 
prevere de les Balears no ha estat 
elegit bisbe. I que consti que s 'han 
produït sis seus vacants a l'entre
tant. Després de la mort del bisbe 
Miquel Moncadas no hi ha cap 
bisbe a Espanya que sigui natural 
de les nostres illes. 

També des de Mallorca, una 
beatificació polèmica 

Ja sabeu quina és. Pocs dies 
abans de la feta sortiren dues car
tes de protesta: una dels preveres 

de la part forana i una altra dels 
seminaristes. Ja us podeu imaginar 
el contingut, no gaire distint de les 
que circularen per Barcelona ma
teix. Els defensors de la beatifica
ció i de l'Opus sortiren afuats con
tra les cartes, titllant de «protes
tants», d'enemics de l'Església i 
del Papa, de desobedients, etc., els 
qui les havien signades. Un bon 
grup de mallorquins acudiren a 
Roma el 17 de maig. Les parrò
quies de l'Encarnació i de Maria 
de la Salut reteren homenatge 
aquest mateix diumenge a la santa 
memòria del papa Joan XXIII. La 
festa de l'acció de gràcies no fou 
molt cridanera. La presidí a la 
Seu, dia 25 de juny, un capellà de 
l'Opus, resident a Mallorca. Hi as
sistiren ben pocs preveres perquè 
la prelatura no ha aconseguit arre
lar-se entre el clergat. Ens hem es
talviat aquest maldecap. Els preve
res responsables de l'Opus inten
ten ficar-se al seminari per fer 
explicacions sobretot als semina
ristes díscols que signaren la carta. 
Sembla que no ho tenen gens fàcil, 
si bé han de reconèixer que els 
responsables del seminari mai no 
han intentat anar a adoctrinar els 
joves de l'Opus, ni aquest els per
metria l'entrada, ben segutr! 

Expo, Junfper Serra i altres 
maldecaps ... 

Bé, aquf de l'Expo, també se 
n'ha parlat... i de les veles marine
res del nostre pavelló. També de 
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l'anècdota que el president balear, 
Gabriel Canyelles, fos escridassat 
perquè en el dia d 'honor de les 
nostres Illes, comencés a parlar en 
mallorquí pagès. No fou cap acte 
de valentia, simplement pura de
magògia. Ens estimaríem més i se
ria més profitós que ell i el seu go
vern emprassin més i millor la 
nostra llengua aquí, i no a Sevilla, 
la protegissin, la defensassin i la 
dignificassin més, començant per 
fer-la servir en família i en públic 
d'una forma més acurada. 

Però la saga de l'Expo i del 
«quinto centenario» no acaba aquí. 
El molt honorable senyor presi
dent nostre lloà i recomanà, amb 
signatura i foto oficial inclosa, una 
fantasmal i ridícula «embajada ba
lear» que, com a comparsa de pa
llassos, representà les nostres po
bretes illes el dia 13 de setembre a 
l'exposició universal. L'ambaixa
da era integrada substancialment 
per una «asociación de escritores 
hispanos», castellanistes de soca
rel, per una «asociación cultural 
mosén Alcover» i l' «Academi 
d'estudis històrichs baleàrichs» 
(sic), propugnadores ambdues del 
secessionisme de la «llengo baleà» 
respecte al català. A Sevilla arma
ren una representació còmica o la
mentable d'intercanvi d'homenat
ges amb lliurament de plaques ofi
cials a poetes i «poetisas» estantis
ses que just fan esclatar de rialles 
per la seva ridiculesa. (Convé re
cordar que el govern que hem de 
suportar els balears mai no ha con
cedit una trista placa als nostres 
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millors poetes en català.). I tot en
vitricollat amb el nom del pare Ju
níper Serra. Realment, a aquest 
home que era un sant de debò i un 
missioner de relleu universal, li 
han sortit uns admiradors i «ami
gos» que fan plorera. L'han mani
pulat de mala manera, sobretot 
quan amb grandiloqüència han 
enaltit la seva «Hispanidad». 

La fantasmagòrica «embajada 
cultural» va ser blasmada forta
ment per l'Obra Cultural Balear i 
per la directora de la campanya de 
normalització lingüística, com 
també per la premsa de seny, espe
cialment pel ridícul en què havien 
fet caure la cultura de les Balears. 

Tot això coincidí amb una ma
niobra del president Canyelles, de 
la qual encara no sabem la fi i 
l'abast. Destituí la consellera de 
cultura, presidenta d'Unió Mallor
quina, un partit que branda un cert 
nacionalisme, proper al catalanis
me. UM ara participa en el govern 
majoritari del PP. Per ara UM no 
ha trencat el pacte. Els qui feren 
costat a Canyelles des d'UM han 
estat -gairebé tots- depurats. Els 
qui tenien alts càrrecs de govern 
s'hi han mantingut afenats. Perdu
ra a hores d'ara la incertesa de qui 
arribarà més lluny, l'ex-consellera 
o el president. Aquest semblava 
tenir la intenció de tallar qualsevol 
rebrot de catalanisme o nacionalis
me conseqüent en el seu govern; 
també sembla que els trets apunta
ven contra l'esmentada normalit
zació lingüística. 

Gens escalivades les associa-



cians de la blasmada «embajada 
cultural» i ben engrescades en el 
«espíritu del quinto centenario», 
havien convocat per al 15 de no
vembre a sant Francesc de Palma 
un acte d'homenatge als francis
cans mallorquins que foren mis
sioners a Amèrica, singularment al 
beat Juníper Serra que, segons 
deia la portada del programa, <de
vantaba entusiasmos tanta espiri
tuales, como artísticos y estéticos 
por doquier». A l'acte era convidat 
l'arquebisbe de Sevilla i el nostre 
bisbe havia d'informar sobre la ca
nonització del «beata Raymundo 
Lulio». Tot era previst en castellà. 
A les entitats de l'Expo s 'hi afegí 
una fantasmal «Academi de la 
lléngo baleà» instituïda per lluitar 
contra l'absorció de la nostra 
«lléngo» pel català i, com se supo
sa, sense cap solvència científica. 
Davant el programa i la llista d'or
ganitzadors, immediatament es
clatà l'alarma. -Les corals que hi 
havien de participar s'esborraren, 
altres organitzacions i entitats 
(com la Caixa «Sa Nostra») o es 
desapuntaren o declararen que ha
vien estat enganades. Es va infor
mar detalladament el bisbe, que 
decidí en ferm suprimir l'acte. 
Unes declaracions ambigües del 
superior del convent de framenors 
de Petra, el valencià Juan José 
Saez, aparegudes el dia 14 a la 
premsa, manifesten clarament que 
ell era l'organitzador. Ja havia par
ticipat en la «embajada» de setem
bre i ara queia en el mateix clot. 
Un comunicat de l'Obra Cultural 

Balear, el 10 de novembre, que 
també fou enviat a l'arquebisbe de 
Sevilla, fou decisiu per aturar la 
malifeta. 

Per acabar 

En cloure la crònica cal recor
dar també la defensa que el nostre 
bisbe féu el dia 1 d'abril del bisbe 
Setién de Donosti. Tingué eco en 
la premsa de l'estat el seu article 
«Linchar a un obispo». 

Per l'octubre hem reprès totes 
les activitats. Cada zona ha tingut 
el seu començament de curs. Per 
cert que em digueren que hi hagué 
castellà a balquena a la inaugura
ció del curS a la zona primera de 
Palma, amb un discurs programà
tic també en castellà i que no brillà 
per propostes obertes sinó per la 
incidència en una pastoral de con
servació. 

No deixa de cridar l'atenció que 
el 25 d'octubre s'oficiàs una ce
rimònia per armar cavallers del 
Temple -l'orde militar extingit el 
1311 i envoltat d'estranyes preten
sions en la seva restauració. Tan
mateix m'han assegurat que tenen 
tots els papers en regla per part del 
Vaticà, però no deixa de ser una 
cerimònia estrafalària de confusió, 
que només serveix per engronsar 
la vanaglòria de quatre «cavallers» 
estantissos. 

El darrer acte de tot pot ser la 
visita a Mallorca del rector del 
santuari de Medjugorge, el passat 
17 de novembre. Vingué una vi-
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dent bòsnia, que explicà a la prem
sa de quin color eren els cabells de 
la Mare de Déu, que era molt gar
rida i dolça i que demanava que 
preguessin per la pau, Qualcú ha 
sospitat que, com la Mare de Déu 
s'apareix allà on són els vidents, 
també s'aparegué a Son Bono, la 
casa d'exercicis de Palma on 
s'hostatjaven els qui venien a ex
plicar als mallorquins les visions 
de Medjugorge, Ja podem estar 
ben satisfets! 

Pere Llabrés 

MENORCA 
Primer any del bisbe de 
Menorca 

En una entrevista al diari de 
Menorca, el bisbe Francesc Xavier 
Ciuraneta parlava del seu primer 
any com a pastor de l'església me
norquina, i el valorava positiva
ment: «Crec que puc dir que ja co
nec la diòcesi, és una diòcesi molt 
viva, preocupada per fer realitat 
els valors evangèlics, S 'han de 
cuidar alguns aspectes eclesials, 
però és una diòcesi on es treballa 
amb íl,lusió i amb un gran sentit 
de responsabilitat personal», 

El 14 de setembre, festa de 
l'exaltació de la Sta, Creu, s'acom
plia, efectivament, el primer any 
de la seva ordenacÍt5 episcopal i 
del seu servei de pastor de la nos-
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tra Església de Menorca, Durant 
aquest lapse, s 'han posat en marxa 
el consell presbiteral, el consell 
pastoral i, a finals de l'octubre, el 
consell d'economia, Aquest estiu 
es van fer molts nomenaments; 
una veritable redistrihució del 
clergat que ha afectat els tres arxi
prestats (Maó, Interior i Ciutade
lla), el Seminari, rector inclòs, i al
tres càrrecs diocesans, Cobrir va
cants, col,locar persones, atendre a 
raons de les comunitats i dels sa
cerdots, segons el criteri del hisbe 
en últim terme, i segurament altres 
raons que sempre ens és difícil es
brinar, han motivat aquesta mogu
da del clergat menorquí. 

Objectiu diocesà 

En la sessió plenària del 20 de 
juny, el consell pastoral diocesà, 
després d'haver fet una anàlisi de 
la situació de la diòcesi, va remar
car algunes prioritats: la necessitat 
d'una coordinació pastoral, la con
veniència de realitzar un estudi so
ciològic, i centrar aquest curs l' ob
jectiu de la diòcesi en el camp es
pecífic de la família, AI servei 
d'aquest objectiu es van indicar 
unes accions a realitzar: la prepa
ració al matrimoni (acollida i cur
set per a festejants), la celebració 
adequada del sagrament del matri
moni, el seguiment pastoral dels 
matrimonis (equips de la Mare de 
Déu, recessos espirituals, setma
nes sobre la família), l'ajuda a 
l'educació dels fills (escoles de 



pares, atenció als coJ.legis i a la 
formació de professors), l'educa
ció de la fe dels infants, adoles
cents i joves, l'atel)ció a les failÚ
lies necessitades, a les situacions 
familiars especials i als catòlics en 
situació matrimonial irregular, la 
presència de les famílies en la vida 
pública, i la formació dels agents 
de pastoral matrimonial i familiar. 

El consell per a assumptes 
econòmics 

Va ser constituït el 30 d' octu
bre. El bisbe va exposar com 
l'economia havia de ser solidària i 
transparent. El vicari general, Se
bastià Taltavull, va fer un repàs al 
procés preparatori del consell ac
tual. Per la seva banda, Toni Car
reras, laic assessor econòmic de la 
diòcesi, va presentar la campanya 
del dia de l'Església diocesana. 
Formen el consell, a més dels es
mentats, Antoni Sintes, Marcos 
Carreras, Margarita Prats, Miquel 
Tutzó, Joan Pons Moll, Llorenç 
Brondo, Guillem Camps) Paca 
Llabrés i Antoni Juanico. Es, sens 
dubte, una passa important en la 
presa de responsabilitats per part 
dels seglars. 

L'església de Menorca encara 
depèn molt de l'ajuda de l'Estat, 
l'any passat en un 33,82% dels 
seus ingressos. Hem de fer camí 
cap a l'autofinançament i una eco
nomia solidària entre totes les co
munitats, amb una gestió eficaç, 
transparent, austera i al servei dels 

pobres. La constitució d'un fons 
comú diocesà i els passos cap a 
l'autofinançament van ser l'eix 
vertebrador de les jornades cele
brades al Toro, els dies 7 i 8 de 
novembre, dirigides per Abel del 
Ruste, laic delegat d'economia de 
la diòcesi de Barcelona. 

Els bisbes de les illes 
preparen una pastoral 

Teodor Úbeda, Francesc-Xavier 
Ciuraneta i Francesc Salinas, els 
tres bisbes de les Balears, reunits a 
Palma dia 5 de novembre, van de
cidir elaborar una pastoral conjun
ta sobre l'actual crisi econòmica. 
Segons afirma el bisbe de Menor
ca, no es pretén descobrir qui té la 
culpa de la crisi, sinó reflexionar 
sobre els valors que s'han de recu
perar per a viure cristianament en 
temps de crisi. Darrera la crisi 
econòmica s'amaga una crisi de 
valors. Es van perdent els valors 
tradicionals del treball ben fet i 
constant, l'austeritat, la solidaritat, 
el compartir amb els altres. Són 
una constatació d'aquests valors 
tradicionals, segons el bisbe, els 
quilòmetres de paret seca que hi 
ha a la nostra illa. Avui s'imposa 
la recerca del diner fàcil, a qualse
vol preu i de qualsevol manera. 
Avui els nous rics es presenten 
com a models de vida. El bisbe 
descriu la cultura de l'individua
lisme com a contrària a la solidari
tat. Avui prirnen els valors econò
mics davant els valors humans. 
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Això es reflecteix en les actituds 
de les administracions públiques 
perquè en molts casos es produeix 
un retall de les prestacions socials. 
Posa com exemple la idea de la 
construcció europea i afirma que 
els més pobres pagaran la factura 
de fer una Europa més rica i pode
rosa. Les administracions públi
ques no han aplicat el criteri de 
l'austeritat. En són mostres fefa
ents l'Expo, les olimpiades, 
l'AVE. 

La pastoral dels bisbes sobre la 
crisi econòmica no sortirà fins que 
no s 'hagin fet les consultes previs
tes a persones especialistes en la 
matèria i a diversos col· lectius de 
la societat balear. Personalment 
voldria que aquesta pastoral fos 
valenta i molt delicada. A Menor
ca hi ha una gran quantitat de per
sones, fins ara benestants, que han 
de tancar els seus negocis i les se
ves empreses. Em dol haver d'es
coltar drames familiars per qües
tions de greus pèrdues econòmi
ques. Em preocupa pastoralment, 
no el que puc dir a aquesta gent, 
sinó el que puc fer en benefici 
d'ells: visc l'austeritat com un va
Ior?, visc la solidaritat com un va
Ior?, compartesc de fet ambla 
gent?, visc de fet cor a cor amb els 
pobres? ... M'agradaria que la pas
toral dels bisbes fos no tant una 
lliçó a la societat, com una refle
xió interna a fi de ser testimonis 
dels valors socials que impulsam 
viure. 
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Societat I religió a debat 

Del 2 al 4 de juliol va tenir lloc 
una trobada d'historiadors i ar
queòlegs de Menorca, organitzada 
per l'Institut d'estudis sobre la re
ligió i la societat de Menorca, des 
dels seus orígens fins ara. No vull 
deixar de consignar-ho, per la im
portància que té aquest esdeveni
ment. Ignasi Terrades, antropòleg 
social i historiador, va dissertar so
bre la contradicció existent entre 
la construcció (per una banda) i la 
destrucció (per altra) real i simbò
lica de la família com a institució i 
nucli de relacions socials, per part 
de l'Estat i l'Església en el marc 
de la revolució francesa. A les jor
nades es van analitzar l'adminis
tració dels convents, les causes del 
sant Ofici, l'anticlericalisme pre
sent en el moviment obrer menor
quí de principis de segle, la religió 
de les comunitats menorquines 
més antigues com el ritus talaiòtic 
a la taula de Torrauba d'En Salort. 

Vull destacar les dues comuni
cacions del prevere menorquí, rec
tor de sant Antoni de Maó, Josep 
Sastre Portella, en relació a les pri
meres comunitats cristianes de 
Menorca: una sobre la interpreta
ció dels somnis presents a la carta 
del bisbe Sever, i una altra sobre el 
suposat motlle de pans eucarístics. 
Així ens va apropar a la simbolo
gia cristiana primitiva i al que pen
saven les primeres comunitats 
cristianes. Josep Sastre és un dels 
preveres més estudiosos i docu
mentats sobre la història cristiana 



a Menorca, juntament amb el seu 
germà Florenci, arxiver municipal 
de Ciutadella i Guillem Pons, ac
tualment rector de la Concepció de 
Maó, 

Ordenació presbiteral 

En Rafael Portella guarda un 
bon record del seminari: «Hi vaig 
passar sis anys inoblidables per a 
mi. Hi vaig aprendre molt», I del 
seu diaconat: «El vaig preparar 
amb molta iHusió i em sentia molt 
recolzat per la comunitat». Ja 
abans de la seva ordenació de pre
vere va ser nomenat rector de S t. 
Lluís, Hauríem de dir allò de: 
«aquest jove promet!», I és que, 
casos així, a la nostra diòcesi al 
manco, no solen ser gens normals: 
en Rafael és una persona que, a 
més de ser jove, té criteri, és pro
fund, és espirituaL. 

Dia 4 d'octubre els vells murs 
de la parròquia de sant Francesc 
de Maó semblaven rejovenir. Les 
eucaristies d'ordenació són una 
festa diocesana. En aquesta -natu
ralment sota la presidència del bis
be- s 'hi féu present la pràctica to
talitat dels presbiteri, religiosos, 
molts cristians de la ciutat de Maó 
i de la població d'Es Migjorn 
Gran, poble on va néixer en Rafel. 
Al final de la celebració, amb pa
raules emotives, afiITI1à la seva ac
ció de gràcies a Déu que «ha anat 
dirigint els meus passos i ha posat 
persones al meu costat que han fet 
possible que avui rebi aquest do». 

El senyor «Fernando» Cortés 

El senyor Fernando ha deixat de 
ser el rector de la Catedral. En una 
carta pública, el qui és -ara- el 
rector més vell de la diòcesi, Josep 
Seguí, li deia: <<Vostè ha estat un 
magnífic exemple de pont d'unió, 
de comunió entre les distintes ge
neracions de capellans. La seva 
bonhomia l'ha duit a comprendre 
lo nou, lo just i l'ha duit a arriscar
se dins els límits de la seva 
prudència. Podria mencionar mol
tes coses. Lo que vull destacar és 
aquest esperit seu de capellà que 
dialoga, col·labora, s'arrisca per 
mantenir al dia els seus criteris i la 
seva pastoral. Quin goig que hem 
tingut els capellans més arrisca
dets quan la seva signatura ha 
acompanyat la nostra en una sèrie 
de cartes col· lectives ... ». També el 
lloem tots els altres sacerdots me
norquins. Quan ens donava als se
minaristes dels anys seixanta l'as
signatura de litúrgia -«el sentida 
empeñativo de la Liturgia»- allò 
era una festa. Sempre ha tingut al 
seu ròdol persones pobres a qui ha 
ajudat i persones de la península 
que han cercat la seva amistat. No 
va viure mai intern al seminari, 
sempre va estar entremig de la 
gent i sempre va actuar com un 
més entre ells, sense gaires manies 
clericals. Pere Melis, fent una 
glossa, deia: «El senyor Fernando 
es jubila, però mai de capellà. No 
es pot jubilar un somriure ni la 
joia d'estimar, perquè ell estima 
tothom, al qui pateix, fent costat. 

81 



Com el va a cercar la gent! Que bé 
la sap escoltar! Ja no serà es rec
tor, però açò ni fu ni fa .. » 

Adéu, Xisco 

Francesc Huguet Cardona, rec
tor de santa Maria de Maó, partia 
el 31 d'octubre a Estats Units com 
a capellà d'immigrants espanyols. 
En Xisco sap que l'Església i el 
món són, gràcies a Déu, més am
ples que la nostra petita illa. La 
missió humanitzadora i creient no 
coneix fronteres. En Xisco és 
d'aquelles persones «s¡ncerotes» i 
fa temps que tenia pensat anar a 
treballar amb immigrants. La idea 
li va venir dels dos anys que passà 
a Anglaterra en treballs d 'hostele
ria, abans de ser ordenat. Va a 
EE.UU. per acabar de perfeccio
nar l'anglès i principalment, per
què allà on va, és una zona de 
grans desequilibris i marginació. 
Ho diu clarament: «No em sent 
missioner. Vaig a EEUU. com po
dria anar, per exemple, a Es Mig
jorn (quines bromes que ens fa!). 
Al meu lloc hi trobaré, sí, gent que 
lluita per viure, pobra, però no mi
serable, i al costat de les d'altres 
confessions, una única església 
catòlica de zona, on tothom qui hi 
arriba és ben rebut». 

Xisco, una abraçada ben forta 
des d'aquí. Et recordam i et valo
ram. I, tot recordant-te, transcric 
aquestes retxes antigues: «L'amo 
es va embarcar molt entrenyorat. 
Es vapor li causava respecte, tenia 
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por de que fes ui, i ni ell ni mado
na, qui eren de la mitjania, no sa
bien nedar. També tenia por de 
perdre's a Barcelona entre tanta 
gent Lo que manco por li feia 
eren es lladres i es sacadinems, 
aquests perquè ell no aniria darre
ra falòrnies i s 'hauria de ben refi
lar es mostatxo qui li volgués treu
re un cèntim de cavallet...» (A. 
Ruiz i Pablo, «Viatge tràgic de 
l'amo en Xec de s'Uastrà»). 

J. Bosco Faner 

TARRAGONA 
L'arquebisbat de Tarragona viu 

aquest curs 1992-93 una doble 
motivació: la celebració ja feta 
dels 900 anys de la restauració de 
l'arquebisbat i la convocatòria del 
futur concili provincial, després de 
235 anys de no celebrar-se'n cap. 
D'aquesta convocatòria del concili 
de la Tarraconense ja tindré ocasió 
de parlar-ne en el proper número. 

Esperit, què dius a l'Església 
de Tarragona? 

En tots els actes commemora
tius de la restauració, durant 1991 
i 1992, hi havia com a rerafons la 
pregunta: Esperit, què dius a l'Es
glésia de Tarragona? Així va ser 
en la trobada conjunta de tots els 
arxiprestats a la ciutat de Tarrago-



na, el 26 d'abril passat. Començà 
a l'amfiteatre de Tarragona, amb 
les paraules del vicari general, 
Joan Aragonès: «Aquesta diada, 
que vol evocar i celebrar el nostre 
renaixement, no podia començar 
en un altre lloc més adequat que 
l'amfiteatre, que en,certa manera 
és el nostre bressol. Es aquí on so
frí el martiri el nostre bisbe Fruc
tuós».El vicari general va convi
dar-nos a la joia i també demanà 
perdó:«Tenim raons, tenim motius 
per sentir-nos joiosos de les arrels 
de la nostra bistòria. Per això vo
lem celebrar-ho amb senzillesa, 
però també amb solemnitat i sense 
cap mena de vergonya ... I ens cal 
demanar perdó perquè no sola
ment hem estat perseguits, sinó de 
vegades també perseguidors. O 
perquè no sempre se'ns ha qües
tionat per ser cristians, sinó de ve
gades per no ser-ne prom>. 

Després a la catedral, cada arxi
prestat va fer les seves aporta
cions: 

- L'Alt Camp parlà de la neces
sitat de comprendre més la fe i que 
a la catequesi hi han de participar 
els pares per arribar a estar vincu
lats a l'Església. 

- El Baix Camp remarcà que les 
comunitats han de ser signe visible 
del regne de Déu. Per això, cal la 
formació i el creixement del sentit 
de pertinença a l'església diocesa
na, que les celebracions siguin ex
pressió autèntica de la fe i que da
vant la crisi de valors siguem fer
ment renovador i creatiu. 

- La Conca de Barberà va ex-

pressar també la necessitat de ser 
ferment dins la societat secularit
zada, estimant, perdonant, pregant, 
treballant i servint. 

- El Priorat comentà els dons de 
l'Esperit: amor, goig, pau, pacièn
cia, bondat, fidelitat, mansuetud, 
sobrietat. Remarcà que evangelit
zar no és fàcil i que cal una co
herència amb la vida que portem. 

- L'arxiprestat de Reus insistí 
en la mobilització dels fidels per 
fer un projecte d'evangelització 
amb conclusions operatives en 
ocasió del IV centenari de les apa
ricions de la Mare de Déu de Mi
sericòrdia. 

- Tarragona-centre recordà el 
testimoni martirial de Fructuós i 
que l'amfiteatre no és un lloc de 
record sinó de vivències i que allí 
s 'hi ha de buscar el foc no pas les 
cendres. 

- Tarragona-perifèria parlà dels 
marginats i de les diferents situa
cions dels vells, els drogaddictes i 
els empresonats. Van confrontar 
amb la paràbola del bon samarità 
les respostes negatives que s'estan 
donant. 

- El Tarragonès-llevant exposà 
la necessitat d'un sínode diocesà 
de pastoral per veure el camí que 
ha d'emprendre l'església de Tar
ragona en relació a les famílies 
cristianes, la marginació, els joves, 
les vocacions i tants reptes actuals. 

-El Tarragonès-ponent començà 
amb una actitud d'agraïment a 
Déu i de petició de la presència de 
Jesús , tot remarcant que la nova 
evangelització serà fruit de la vida 
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dels cristians més que dels esque
mes que es facin. 

- L'arxiprestat d'Urgell-Garri
gues, seguint el fil de les cartes de 
l'Apocalipsi a les esglésies, va fer 
un balanç de la realitat de l' arque
bisbat i hi trobà moltes mancan
ces. Digué que «cal sortir de la 
falsa seguretat de la rutina en la 
llei per entrar més de ple en la re
cerca de l'home en l'Esperit». 

Finalment l'arquebisbe donà el 
seu missatge a l'església de Tarra
gona. Reconegué el treball de to
tes les seves institucions, tot de
manant que fos una església més 
contemplativa, va parlar dels pas
sos fets en l'activitat catequètica i 
de la necessitat de millorar-ne la 
qualitat. Digué que «ens cal ser 
una Església evangelitzadora, ser
vidora, amb esperit d'unitat, tot 
respectant la llibertat de les perso
nes, una Església que sigui poble 
de Déu en mar"a, on tots siguin 
actius i responsables, on tothom 
ocupi el seu lloc i ofereixi els seus 
dons». També interpeHà a la co
munitat diocesana dient: «No fas 
propostes vocacionals clares i pro
vocatÍves» i es va referir a les co
munitats de religiosos i religioses 
com una comunió de creients 
agermanats a l'església de Tarra
gona. Respecte als pobres valorà 
el treball de Càritas, dient també 
que calia intensificar-lo.! acabà: 
«No tinguis por del present ni del 
futur. Jo estic amb tu. T'ajudo i 
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t'ajudaré sempre; però no facis el 
sord, col·labora». 

Objectius del curs actual 

Després d'aquesta trobada dels 
arxiprestats, seguint els objectius 
del trienni 1990-93, el curs actual 
té les següents prioritats: aprofun
dir el sentit de la vida comunitària 
i sacramental de l'Església; pro
moure les vocacions al presbiterat 
i al diaconat; promoure els minis
teris confiats a laics, instituïts a la 
diòcesi; promoure un laïcat parti
cipatiu i compromès en el món; 
fer que siguin evangelitzadors els 
contactes personals amb motiu de 
la petició ocasional de sagraments 
i altres serveis. 

Això es concreta, en l'àmbit 
diocesà, en els següents actes: les 
jornades sacerdotals del 16 d'octu
bre i del dilluns sant, la formació 
permanent del clergat, la reunió 
dels equips de les delegacions i se
cretariats diocesans, la reunió de 
catequistes segons les directrius 
del primer congrés de catequesi, la 
reunió de directors i titulars dels 
col·legis de l'església, unes jorna
des sobre la família a Valls, del 6 
al 13 de febrer, l'assemblea de Cà
ritas a la Selva del Camp el 14 de 
febrer, i la trobada de joves a Reus 
el7 de març. 

Jordi Figueras 



TORTOSA 
El curs ha començat amb 
bon peu 

El primer de setembre, la majo
ria de sacerdots del bisbat van ser 
presents a la primera jornada del 
curs. Amb llenguatge actual es po
dia dir que la jornada tindria més 
morbo que de costum, i vet aquí 
l'assistència massiva. Havia corre
gut la veu que el bisbe faria pú
blics un munt de nous nomena
ments. Però no han estat tants com 
s'esperava: en total vint-i-dos. Es 
deia que la revolució seria major, 
però també es diu que això d'ara 
només ha estat un tempteig per 
veure la disponibilitat del clergat. 
Alguns sobres blaus van ser entre
gats als seus destinataris en el ma
teix acte, per bé que abans hagués 
estat tot ben conversat i pactat. El 
senyor bisbe va mostrar satisfacció 
davant tothom per la gran disponi
bilitat. Bo és preparar prèviament 
el clima per a la gran revolució, 
perquè de moment els nomena
ments encara no han tocat l'estruc
tura del bisbat, ni la capital de la 
diòcesi. 

La lliçó inaugural del curs va 
anar a càrrec del doctor Miquel 
Payà i Mataix, vicari episcopal de 
València i director del secretariat 
de pastoral de la Conferència 
Episcopal Espanyola, que va par
lar sobre la corresponsabilitat sa
cerdots-laics a l'Església. El sector 
més castellanista es va quedar bo
cabadat veient com el doctor Payà 

s'expressava en un finíssim català 
i amb una dolcíssima fonètica va
lenciana. Tortosa, un cop més, era 
la ciutat crui1la entre el Regne i el 
Principat: tot el bisbat parla un ca
talà adobat amb una fonètica no 
barcelonina. La lliçó va ser magis
tral i així ho va reconèixer la con
currència amb un llarg aplaudi
ment. A més d'un pensament ecle
siològic pregon i substanciós, el 
ponent va tocar de peus a terra 
amb digressions pastorals, que de
mostren que no solament coneix 
els llibres, sinó que ha trepitjat les 
parròquies. La gent va quedar 
molt satisfeta. Llàstima que la jor
nada només va ser teòrica, perquè 
no va sssistir-hi ni un sol laic, lle
vat dels tres nous seminaristes que 
ingressen enguany al seminari. Es
perem que ben aviat les assemble
es diocesanes siguin eclesialment 
diocesanes en tota l'extensió de la 
paraula. És clar que, per això, es 
necessita una conversió eclesiolò
gica, com bé va explicar el doctor 
Payà. 

La Sènia. un cas com un 
cabàs. 

Així ho deia la meva àvia quan 
es referia a un cas insòlit. I un cas 
insòlit és que un poble molt poc 
d'església es mostri orgullós de la 
seva parròquia i que el nombre 
d'assistents a la misa dominical 
vagi en alça. El secret d'aquest re
sultat és l'art. Concretament, la 
música. 
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La Sènia és el punt final de Ca
talunya, allí d'on surt el riu que fa 
de fita entre el Regne i el Princi
pat. Tradicionalment l'ambient hi 
ha estat combativament laïcista. Si 
hi sumem el creixement econòmic, 
superior a la resta de la comarca, 
seria normal que la comunitat cris
tiana es trobés enfredorida. Però 
no és així. L'home que ha polarit
zat la gent al voltant de la parrò
quia és un laic. Es tracta d'Andreu 
Martínez i Motos, que ha anat 
conjuminant la coral polifònica 
«Joventuts Unides» fins a fer de la 
missa dominical un plaer de gran 
qualitat artística. Andreu ha estat 
sempre en contacte amb Montser
rat, i es pot dir que La Sènia és 
una sucursal del monestir de 
Montserrat, arrelada enmig d'un 
poble que, cantant, ha descobert la 
grandesa de la seva fe adormida 
des de fa temps. 

El 30 d'agost passat, el senyor 
bisbe va inaugurar i beneir el nou 
orgue de tubs que ha costat una 
milionada i que la gent de la Sènia 
ha anat pagant a poc a poc. El va 
estrenar el pare Gregori Estrada, 
monjo de Montserrat. En sortir de 
la celebració, la notícia colpidora 
de la fam a Somàlia va fer arreple
gar 126.800 ptes entre els assis
tents per pal·liar la ram dels ger
mans de la nació africana. 

El rector de la parròquia, el po
pular mossèn Sunyer, sabent de 
qui es fiava, ha posat el ramal al 
coll a Andreu Martínez, i aquest 
porta la batuta que mou les masses 
cristianes a la Sènia. On la corres-
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ponsabilitat sacerdot-laics funcio
na, l'Església creix i perd el tuf de 
cera que molesta tant a la gent 
d'avui. 

Dos rectors escriuen llibres 
sobre les seves parròquies. 

Per dir que un es dóna bona vi
da, molta gent sol dir que «es pega 
una vidassa com un rector de po
ble». Això era als temps dels cape
llans de missa i olla, que irritaven 
els fidels amb els seus passejos 
portant el breviari sota el braç, 
mentre la gent es guanyava amb la 
suor el pa de cada dia treballant la 
terra. Al nostre bisbat no podran 
dir això de mossèn Daniel Llatge i 
Baset que acaba de publicar un lli
bre: «La Font de la Salut. Religio
sitat papula",. Editat pel Centre 
d'Estudis del Maestrat i magnífi
cament imprès per la imprenta Da
soy de Sant Carles de la Ràpita. 
Amb iJ.lustracions fotogràfiques 
que li donen vida, al costat de 
l'aspecte històric i un seriós apa
rell crític a peu de pàgina, presen
ta, amb intenció diversos trets que 
toquen el moment actual. 

També l'any passat mossèn An
toni Bordàs i Belmonte va presen
tar amb gran assistència de gent, el 
llibre "Xerta, història d'un poble». 
Anteriorment havia escrit "La co
munitat cristiana de Paüls», una 
història que partint de la parròquia 
fa esment de les dades històriques 
de Paüls, una parròquia prop de 
Xerta, que també està a càrrec de 
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mossèn Bordàs. Fa uns anys, quan 
n'era rector, havia escrit: «Assaig 
històric de Palma d'Ebre», la 
parròquia on va néixer l'actual 
bisbe de Menorca, Francesc Ciura
neta i Aymí. 

Aquests dos mossens tenen un 
prestigi considerable a les seves 
parròquies i han fet un bon treball 
pastoral amb la ploma. La gent re
coneix que el seu pastor, a més de 

ser treballador i no malgastar les 
hores en reunions clericals intermi
nables, ocupa el seu temps estimant 
i coneixent el seu poble. Creients i 
no tan creients compren els seus lli
bres, que són signe d'identitat co
munitària. Aquest el primer pas per 
evangelitzar: estimar, és clar; i es
crivint també s'estima. 

Joan A. Martinez 
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VIDA DEL CENTRE 

MEMÒRIA DE SECRETARIA 
DEL CURS 1991/1992 

Inaugurem avui, solemnement, 
el vint-i-cinquè any de vida del 
Centre d'Estudis Pastorals. D'aquí 
tres dies -el 10 d'octubre- farà 
exactament vint-i-quatre anys que 
el nostre Centre iniciava les seves 
activitats acadèmiques. Ho recordà
vem ara fa un any. No creiem, 
doncs, que sigui fora de lloc co
mençar aquesta memòria, que se si
tua al caire mateix del pas dels 
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vint-i-quatre als vint-i cinc anys, 
amb unes pinzellades d'aquells pri
mers passos. Només després pas~ 
sarà a presentar el curs 1991/92. I 
acabarà amb una ullada al curs que 
avui inaugurem, 1992193. 

I. ELS INICIS 

La primera menció operativa fe-



ta en públic sobre un Centre d'Es
tudis Pastorals a Barcelona apa
reix el 29 de desembre de 1967. 
En ser presentat el projecte de la 
Vicaria episcopal anomenada «de 
vida i ministeri dels sacerdots», tot 
just acabada de constituir, en el 
curs d'una jornada sacerdotal, es 
fa referència a la conveniència de 
crear un Centre d'Estudis Pasto
rals com a instrument per a la for
mació pastoral dels capellans. 

Ben d'hora es posa fil a l'agú
lla: el dia 1 d'abril té lloc una pri
mera reunió per a parlar-ne. La 
conclusió a què s'arriba és doble: 
cal entrar en contacte, de seguida, 
amb la Facultat de Teologia de 
Barcelona, tot just creada; ca! que, 
des del primer moment, totes les 
diòcesis catalanes siguin presents i 
actives en el projecte; per això, els 
passos fets fins ara i que culminen 
en aquesta reunió es consideren 
simplement com a cosa prèvia. 

La comissió gestora 

El dia 24 d'abril ja s 'han fet les· 
gestions amb els diversos bisbats i 
es reuneix la Comissió gestora in
terdiocesana. Està integrada, de 
moment, per vuit capellans barce
lonins i quatre representants de 
quatre altres diòcesis. Aviat s 'hi 
sumaran dues diòcesis més. Els 
barcelonins eren Joan Batlles 
-que, com a Vicari episcopal de 
vida i ministeri dels preveres- era 
l'impulsor del projecte, Josep Bi
gordà, Josep Boix (de l'ICESB), 

Francesc Martínez, degà-arxiprest 
de Piera, Josep M. Rovira Belloso, 
Pere Tena, degà de la Facultat de 
Teologia, secció Sl. Pacià, Ramon 
Torrella, president de la Facultat 
de Teologia i Josep M. Totosaus. 
Pels altres bisbats catalans, els de
signats pels seus bisbes eren 
aquests: Ferran Solé, per Tarrago
na, Emili Montal, per Girona, Joan 
Esquerda, per Lleida, Josep Reig, 
per la Seu d'Urgell, Josep Rota, 
per Solsona i Felip Font, per Vic. 

Aquesta comissió es reuneix al 
cap d'un mes, el 24 de maig. I amb 
un primer projecte, convoca, per al 
12 de juny, una quarantena de ca
pellans de tots els bisbats catalans. 
N'hi assisteixen vint-i-cinc, dels 
bisbats de Barcelona, Girona i Vic. 

La comissió gestora es toma a 
reunir el 14 de juny i el 10 de ju
liol i decideix iniciar el primer 
curs el mes d'octubre. Mentrestant 
ha elaborat el pla d'estudis d'un 
curs de pastoral i ha connectat 
amb la majoria dels que hi hauran 
d'actuar com a professors. 
L'ICESB ofereix acolliment i su
port de secretaria i administració 
al local que està a punt d'inaugu
rar al pis tercer de l'edifici que 
s'acaba d'enllestir a! n. 6 del car
rer de Rivadeneyra (aquest mateix 
en què ens trobem). 

Consulta a Roma i informe 
als bisbes 

El doctor Ramon Torrella, com a 
president de la Facultat de Teolo-
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gia, fa una consulta al cardenal Ga
rrone, Prefecte de la Sda. congrega
ció per a l'educació catòlica, sobre 
la possible vinculació del Centre a 
crear -que s'anomena també, so
vint, «Institut de Pastora!>>- amb la 
Facultat de Teologia. Els termes 
eren exactament aquests: «Me diri
jo, pues, a Su Emcia. con la consul
ta de si procede el reconocimiento 
del proyectado !nstituto de caracter 
interdiocesano a tenor de las orien
taciones señaladas por esta Sda. 
Congregación y su erección en la 
Facultat de Teología de Barcelona, 
Sección San Paciano, «ad experi
mentum» y por espacio de un año». 

Aquesta carta era signada el 10 
de juliol. La contesta, del dia 22, 
va acompanyada d'una carta al 
senyor arquebisbe de Barcelona, 
com a Gran Canceller de la Facul
tat de Teologia, que signa el secre
tari de la Sda. Congregació. En 
substància diu: que els lligams cal
dl;a establir-los, en tot cas, amb la 
Facultat de Teologia com a tal, i 
no amb una de les seves seccions; 
que es tractaria, inicialment, d'una 
<<Ïnserzione» .0 «collegamento», 
que podria donar lloc, fet el curs 
anyal, a estendre un diploma de 
Pastoral; que tanmateix sembla 
preferible esperar uns anys per tal 
que tant la Facultat com el Centre 
es consolidin; i que, mentrestant, 
mantinguin lligams oficiosos. 

Al mateix temps que es feien 
aquestes gestions, la comissió ges
tora redactava un informe per a 
presentar-lo als prelats. S'hi pre
veia una direcció encapçalada per 
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mossèn Joan Batlles i integrada 
pels delegats de cada bisbat pre
sents a la comissió gestora, es do
naven noms de professors, es pre
sentava un esbós de pla de curs, 
força detallat, amb precisió de ca
lendari i horaris -<l'octubre a 
maig, de dimarts a divendres: de 
10 a 1 del matí classes i les tardes 
de dimarts, dimecres i dijous 
grups de treball- i es feia uns ad
vertiments sobre els alumnes, que 
val la pena de recollir: «D'acord 
amb el consell d'alguns prelats, la 
comissió gestora considera molt 
important la selecció dels aJumnes 
per tal de Crear un clima de treball 
i garantir així l'eficàcia de l'Insti
tut. Per això és urgent que cada 
delegat, d'acord amb el seu prelat, 
assumeixi la responsabilitat d'una 
bona selecció, sense tancar les 
portes, tanmateix, aJs qui es pre
sentin de manera espontània sem
pre i quan reuneixin les condicions 
degudes. 

»Pel que fa als alumnes cape
llans, ens plau de subratllar, espe
cialment, dues coses: que tinguin 
desig manifest de retornar a la se
va diòcesi i que tinguin una certa 
experiència pastoral, en la qual ha
gin manifestat quaJitats de cap. Pel 
que fa a religioses, religiosos i 
laics, creiem que els futurs alum
nes han de tenir connexió amb 
obres de pastoral diocesana i una 
base doctrinal fonamental. La co
missió vol evitar, de totes totes, 
que l'Institut sigui un camí d'eva
sió o un passatemps per a persones 
inadaptades» . 



Darrers preparatius 

Ben aviat van començar a plou
re les sol·licituds. I el 22 de setem
bre es cursava una primera circu
lar als futurs alumnes, en la qual 
se'ls informava que el curs s'ence
taria amb una convivència de dos 
dies al casal Joan XXIII de Parets 
del Vallès. 

La comissió gestora es reunia 
per darrera vegada el dia 8 d'octu
bre, ja a punt de començar el curs. 
Decidia acabar les seves tasques 
com a tal gestora i donar origen a 
dos òrgans diferenciats: el Consell 
de Direcció i el Comitè Executiu. 

Sobre el Consell de Direcció -en 
tant que emanació dels bisbes- re
queia la responsabilitat darrera del 
Centre, que es traduiria en una 
autèntica funció directiva a alt ni
vell. L'integraven mossèn Joan 
Batlles, com a president designat 
explícitament pel senyor arquebis
be de Barcelona, i un membre de 
cadascuna de les diòcesis catalanes 
(els mateixos que havien estat de
signats com a membres de la co
missió gestora pels seus prelats; el 
representant de Barcelona seria 
mossèn Francesc MartÚlez i Mont
fort). A cadascun d'ells li correspo
nia una doble comesa: «I) ser el re
presentant autoritzat del seu prelat i 
la seva diòcesis en el Centre; 2) ser 
el representant autoritzat del Centre 
davant el seu prelat i la seva diòce
si; aquesta segona funció, a més del 
contacte amb el prelat i la diòcesi, 
comportava també necessàriament 
estar-ho amb els alumnes de la seva 

diòcesi i sentir-se'n responsable, en 
certa manera». 

El comitè executiu, en canvi, 
havia de seguir el dia a dia de la 
vida del Centre. En espera d' inte
grar-s 'hi un representant dels 
alumnes, la compondrien, de mo
ment, el director del Centre, Fer
ran Solé (Tarragona) i Josep Rota 
(Solsona), com a representants del 
Consell de Direcció, Josep Bi
gordà, com a representant dels 
professors, i Josep M. Totosaus, 
com a secretari. 

Naturalment aquests acords van 
ser comunicats al senyor arquebis
be de Barcelona amb una instància 
en què es demanava l'autorització 
per a iniciar el curs. La resposta va 
ser una comunicació seva, publi
cada al butlletí oficial i datada el 
mes d'octubre. Val la pena reco
llir-ne alguns paràgrafs: 

«Después del atento examen del 
anteproyecto presentado, hemos 
celebrado conversaciones sobre el 
mismo con prelados de la Provin
cia Eclesüística Tarraconense, a 
los cuales creí muy conveniente 
exponer el aludido propósito con 
vistas a una possible actuación 
conjuuta de las diócesis hermanas. 

»He recibido una aprobación 
inicial por parte de los mis mos, en 
el sentido de que se den los pasos 
oportunos para la puesta en mar
cha de dicha institución, que, natu
ralmente, para que pueda funcio
nar oficialmente con caracter in
terdiocesano, hahni de regirse por 
estatutos debidamente aptobados. 

»Como experiencia previa que a 
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todos nos pennita obrar en este 
asunto con las debidas garantías 
de acierto, autorizamos a que en el 
presente curso 1968-69 funcione 
ya un curso de estudios pastorales 
en Barcelona, tal como ha sido or
ganizado por la Comisión designa
da al efecto, de la que han fonna
do parte algunos sacerdotes de las 
diócesis hennanas. 

»Tiene pues el curso de estudios 
pastorales que se ha abierto, aparte 
el innegable valor de las enseñan
zas que en él se impartan, el carac
ter de experiencia para que en un 
futuro próximo pueda organizarse 
y dar comienzo a sus tareas un 
Instituta de Pastoral propiamente 
dicho. La dirección del curso que
da encomendada al Rda. señor 
don Juan Batlles, Vlcario Episco
pal para la vida y el ministerio de 
los sacerdotes, bajo la supervisión 
imnediata del Excmo. y Revmo. 
doctor Torrella, obispo auxiliar y 
President de la Facultad de Teolo
gía. 

»Por mi parte debo manifestar 
que la obra y su proyecto merecen 
todo mi apoyo y decidida protec
ción, y así se lo he hecho saber a 
los obispos de la Provincia Ecle
süística Tarraconense, cuando he 
solicitado de ellos su opinión, su 
consejo y su adhesión al propósito 
que nos anima. 

»Estimo que esta obra es muy 
necesaria en Barcelona, y puede 
servir muy eficazmente a la reno
vación conciliar seria y digna que 
pide la Iglesia. Exigira mucho de 
la dirección, de los profesores y 
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del alumnado. Podría ser a no muy 
largo plazo un media aptísimo pa
ra la pastoral de conjunto de todas 
las diócesis interesadas. 

»Particularmente llamo la aten
ción sobre el rigor académico con 
que se debe proceder desde el 
principio. Sólo así el Centro pro
yectado se haní acreedor a una 
eventual y deseada agregación a la 
Facultad de Teología de Barcelo
na». 

I el curs comença 

Tot estava a punt, doncs, per a 
la convivència inaugural que es va 
celebrar, com estava previst, els 
dies 10 i 11 d'octubre a Parets del 
Vallès. Va consistir en presentació 
dels assistents -421-, presentació 
del Centre i del curs, trobades per 
grups sobre possibilitats realistes 
de treball i desigs dels alumnes 
(que continuaven a les seves 
parròquies des de divendres a la 
tarda fins a dilluns al vespre o di
marts al matí), i lliçó de mossèn 
Salvador Reguant, capellà de Vic, 
professor de Universitat de Barce
lona, sobre «La pastoral en el mo
ment present de l'Església». Es va 
acabar amb concelebració de l'eu
caristia i dinar de gennanor. No 
caldria dir-ho: l'ambient va ser cà
lid i exultant des del primer mo
ment. 

El dimarts següent, dia 15, festa 
de Sta. Teresa, començaren les 
classes. I començà el miracle: a les 
10 i 10 minuts, cinquanta alumnes 



omplien l'aula (aquesta mateixa 
aula en què ara ens trobem, però 
reduïda a la meitat, perquè un 
envà la dividia aleshores en dues). 
El mateix miracle que es va repetir 
cada dimarts al matí durant tot el 
curs. 

Qui eren els alumnes? El curs 
passat donàvem una estadistica 
per bisbats. Diguem, enguany, que 
en venien de Canet i de Tordera; 
de Vic, Olost i Ripoll; de Maians, 
Gironella, Gargallà, Vallmanya de 
Pinós i Maçaners; de Mollerussa, 
Sidamunt i Puigverd de Lleida; de 
la Selva del Camp i de Camp-redó 
(tocant a Tortosa). Podíem cantar, 
cada setmana, allò de "hem arribat 
dels quatre punts de l'horitzó». 

Donem també una estadística 
d'edats dels 55 inscrits: 10 entre 
25 i 30 anys; 37 entre 31 i 40 anys, 
i 8 entre 41 i 50. Promig d'edats: 
35 anys. Aquestes xifres ens dei
xen somniosos. Érem els represen
tants d'una E,sglésia jove amb un 
clergat jove! Es clar que tant el di
rector com el secretari teníem tam
bé vint-i-cinc anys menys que 
avui! 

D'aquell dia ençà, milers de 
laics, religioses i preveres han par
ticipat en els cursos del Centre. 
L'any 1978, amb ocasió del desè 
aniversari, donàvem aquestes xi
fres: havien fet el curs bàsic 338 
alumnes, procedents dels vuit bis
bat se la Tarraconense, de Caste
lló, Mallorca, Menorca i València; 
i el total de persones matriculades 
en el conjunt de les activitats do
cents ultrapassava les 3.500. 

Il. MEMÒRIA DEL CURS 
ACADÈMIC 199111992 

Després d'aquesta llarga evoca
ció, és hora d'acarar-nos amb 
l' any que acabem per tal de fer-ne, 
pròpiament, la memòria, bo i do
nant una ullada als òrgans, a les 
activitats i a l'economia. 

Els òrgans 

L'òrgan suprem del Centre és el 
Consell de Direcció. Està format 
per un bisbe, delegat per la Con
ferència Episcopal Tarraconense, 
que actua com a president, el Di
rector del Centre, vuit representants 
de les vuit diòcesis catalanes, no
menats pels seus bisbes, dos reli
giosos, designats per la Unió de 
Religiosos de Catalunya, i el secre
tari. Actualment el nostre president 
és el doctor Ramon Torrella, arque
bisbe de Tarragona; el director del 
Centre, mossèn Joan Batlles; els 
delegats dels bisbats, mossèn Este
ve Andreu (Girona), mossèn Salva
dor Bardulet (Vic), mossèn Josep 
Boix (Barcelona), mossèn Josep 
Gil (Tarragona), mossèn Josep Insa 
(Tortosa), mossèn Màrius Rodrigo 
(Lleida), mossèn Josep Rota (Sol
sona) i mossèn Ramon Sàrries (Ur
gell); els delegats de la Unió de Re
ligiosos, el pare Josep Sureda (cla
retià) i la mare Felicíssima Feroàn
dez (escolàpia); i el secretari, 
mossèn Josep M. Totosaus. 

Hi ha hagut, doncs, dos canvis 
respecte al curs anterior, 1990/91. 
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S 'hi ha incorporat mossèn Josep 
Insa, de Tortosa, que ha vingut a 
substituir l' autic delegat del bisbat 
de Tortosa i actual bisbe de Me
norca, mossèn Francesc Ciuraneta. 
Mossèn Insa és uu vell amic del 
Centre: precisament va ser un 
d'aquells vint-i-cinc primers alum
nes a què m 'he referit quan evoca
va el primer auy de la vida del 
Centre, 1968-69. D'això se'n diu 
fidelitat! També hi ha hagut reno
vació en els delegats religiosos. El 
germà Joaquim Morató ha estat 
substituït pel P. Josep Sureda, pro
vincial dels claretians. 

El Consell de Direcció s 'ha reu
nit tres vegades, el 10 d'octubre, el 
26 de febrer i el 6 de juny. Ha pres 

. els acords fonamentals, ha aprovat 
el pressupost en iniciar el curs i 
aprovarà (si a Déu plau) la seva li
quidació quau es reuneixi el dia 11 
del mes vinent. I s 'ha plantejat el 
futur del Centre, amb motiu de la 
celebració del vint-i-cinquè aui
versari, tal com direm al darrer 
apartat. 

Al costat -i al dessota- del 
Consell de Direcció, el Comitè 
Executiu segueix de manera més 
immediata la marxa del Centre i fa 
especial atenció als aspectes 
acadèmics. S 'ha reunit set vegades 
sota la presidència del director del 
Centre. Ha estat constituït per Sal
vador Bardulet (Vic), Jesús Hu
guet (Solsona), Fraucesc Pardo 
(Barcelona), Ignasi Ricart (clare
tià), Genís Samper (escolapi), Jo
sep Torrella (Barcelona) i Josep 
M. Totosaus (secretari). Igual, 
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doncs, que el curs passat. Si no fos 
que mossèn Josep Torrella no ha 
pogut participar-hi. Tot just co
mençat el curs, inopinadament, va 
començar a experimentar unes 
molèsties que es van revelar més 
greus del que inicialment aparen
taven. Ben aviat vam saber que es 
tractava d'un càncer. Intervingut 
quirúrgicament dues vegades, si la 
primera vegada es va refer força 
de pressa (almenys aparentment), 
la segona ja va deixar-lo més atuït. 
Així i tot, encara va venir alguns 
dies al Centre i va coHaborar en la 
confecció de «Quaderns de Pasto
rah>, dels quals era secretari de 
Redacció. Però la seva situació es 
va agreujar i ens deixava definiti
vament el dia tres d'agost a la tar
da. El dia cinc li dèiem adéu, defi
nitivament, a la parròquia de la 
Mare de Déu del Pilar, de Cornellà 
de Llobregat, d'on feia quinze 
anys que era rector. Segur que el 
Senyor ha acollit entre els seus, 
amb la seva immensa bondat, el 
seu servent Josep, tan senzill i hu
mil, tau constaut en el treball de 
cada dia, tan present, des de sem
pre, en els llucs renovadors de la 
nostra Església, que es diguin mo
viments especialitzats, parròquies 
populars o Centre d'Estudis Pasto
rals. 

Activitats acadèmiques 

El Curs Bàsic de Pastora/l'hem 
fet, igual que el curs passat, a Bar
celona i a Tàrrega. Taut en un lloc 



com en l'altre n' hem fet la segona 
part, que a Barcelona, alternarà 
amb la primera en forma rotativa. 
El curs aspira a donar una visió 
global i coherent de l'acció pasto
ral, centrada en la comunitat cris
tiana -diguem, fonamentalment, 
en la parròquia- a aquells laics i 
religioses, sobretot, que hi són ac
tius. L'experiència de Tàrrega s 'ha 
revelat fructuosa, igual que el curs 
passat i està ben bé en la línia del 
Centre que, des dels seus mateixos 
orígens, ba aspirat a servir la pas
toral de totes les diòcesis catala
nes. El programa general ha expe
rimentat lleugeres variants, per tal 
de donar-li una unitat major i fer 
aparèixer amb nitidesa l'esquema 
del curs, que se centra en la triple 
acció pastoral de l'Església (anun
ci, celebració i acompanyament o 
guiatge), acompanyada d'unes 
pinzellades sobre el seu marc ac
tual i la seva estructuració. 

Els professors que hi han actuat 
(sigui a Tàrrega, sigui a Barcelo
na) han estat: Ramon Alsina, Mi
quel Barbarà, Joan Batlles, Ramon 
Caralt, Joan Carrera, Josep Garri
ga, Josep Gil, Jesús Huguet, Joan 
Llopis, Joan Mas i Ardiaca, Ignasi 
Montraveta, Antoni Nello, Fran
cesc Pardo, Genís Samper, Antoni 
M. Serramona, Josep M. Totosaus, 
Joan A. Ventosa i Francesc Vergés 
i Tuset. Destaquem les dues con
ferències que van pronunciar els 
senyors Joan Llopis i Ignasi Gar
cia Clavel (director general d'Ins
titucions penitenciàries de la Ge
neralitat de Catalunya, el qual va 

parlar a Barcelona i a Tàrrega). A 
Barcelona hi han participat 27 
alumnes i a Tàrrega 75. Cinc 
alumnes de Barcelona i cinc de 
Tàrrega han fet el treball del segon 
curs i rebran avui el corresponent 
diploma. 

El Curs general sobre la Bíblia 
ha experimentat també uns certs 
retocs en la seva configuració, 
després de quinze anys, per tal de 
donar més unitat a l'exposició dels 
temes i disposar de més temps. 
Ara es distribueix en quatre apar
tats, dos d'antic testament i dos de 
nou, i pot ser cursat en dos anys 
(dos dies per setmana) o en quatre 
(un dia setmanal). Els alumnes 
han respost molt bé a aquesta nova 
proposta i, en els dos cursos, hem 
tingut 120 inscrits. Vuit d'ells han 
culminat així el cicle sencer (ja 
són 199). Els professors d'en
guany han estat: Jaume Angelats, 
Josep M. Aragonès, Lluís A. Ar
mengol, Josep M. Grané, Joan-Ra
mon Marín, Ignasi Ricart, Josep 
Rius i Camps, Jordi Sànchez 
Bosch, Madeleine Taradach. 

Qüestions actuals d'Església 
són un conjunt de temes que hem 
retornat a les tardes dels dijous 
(després que el curs passat assa
géssim de fer-los els vespres). En
guany hem repetit pràcticament 
els mateixos temes i professors, i 
el mateix títol general de «Realis
me i Utopia». Els professors han 
estat: Joan Soler i Amigó, Agustí 
Borrell, Pere Codina, Josep Maria 
Grané, Evangelista Vilanova, Jordi 
M. Escudé, Joan Busquets i Dal-
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mau, Joan Llopis i Antoni Bentué. 
35 alumnes s'han inscrit al curs 
sencer; 60 ho han fet només a al
guns temes. 

Els quatre cursets breus que 
hem organitzats de part de vespre 
han comptat també amb nombro
sos assistents. Han estat aquests: 
Benaurats els pobres! (Josep Ma
ria Bal1arín, 76 inscrits), Dones i 
homes en l'Església (en coJ.labo
ració amb el «Col·lectiu de dones 
en l'Església; diversos ponents, 28 
inscrits), El salms en la litúrgia de 
les hores (Hilari Raguer, 73 ins
crits), Increença, religiositat i fe 
(Antoni Bentué, 52 inscrits), Fe i 
dimensions antropològiques (Ra
mon M. Nogués, 97 inscrits). 

Altres activitats 

Aquest curs s'obria amb una 
sessió solemne el dia IOd' octubre, 
presidida pel doctor Ramon Torre
lla. Era la primera vegada que ho 
fèiem. Va ser llegida la memòria 
del curs anterior i van ser lliurats 
els diplomes als 20 alumnes del 
Curs Bàsic que havien completat 
el curs i presentat els treballs es
crits. Mossèn Josep Raventós i Gi
ralt, prevere tarragoní, va pronun
ciar la lliçó inaugural sobre «Els 
concilis tarragonesos. Lliçons per 
a avui», la qual -juntament amb la 
memòria- ha estat recollida al nú
mero 1291130 de la revista del 
Centre, «Quaderns de Pastora!». 
També vam cloure el curs amb 
una sessió especial: una taula ro-
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dona que fèiem el dia 2 de juny 
sobre «El futur concili català: de
safiaments i expectatives». Hi van 
participar Joan Bada, historiador, 
Pere Lluís i Font, professor de fi
losofia, Jaume Riera, canonista, i 
Genís Samper, secretari general de 
la Unió de Religiosos, pastoralista. 

Tal com anunciàvem ara fa un 
any, cada mes hem organitzat un 
Debat sobre qüestions ac tuals, 
destinat a capellans. Les sessions 
han tingut lloc sempre un dilluns 
al matí, de dos quarts d'onze a la 
una. Després d'una exposició fol
gada del tema, hi ha hagut també 
lleure per a les intervencions dels 
assistents. N'hi han assistit un pro
mig de cinquanta. Els temes i els 
ponents han estat: Francesc Abel 
(Qüestions de bioètica), Casimir 
Martí (El catalanisme catòlic de 
Torras i Bages, avui), Fèlix Martí 
(Els valors de la societat actual da
vant la fe cristiana), Josep Lliga
das (Les primeres comunions), 
Antoni Bentué (La interpeHació 
de l'Amèrica llatina), Ignasi Sal
vat (Qüestions matrimonials), Jo
sep M. Tubau (Qüestions de moral 
mèdica: contraceptius i avorta
ment). 

El Seminari de Pastoral Rural 
aplega cada mes una vintena de 
capellans dels diversos bisbats de 
Catalunya. Ha continuat la publi
cació d'un «Full informatiu», que 
va iniciar el curs passat. Aquest 
curs ha treballat sobre la tasca pas
toral del capellà en el món rural: 
celebració, homilètica i guiatge. 
Les jornades conclusives (les que 



fa XIII) han pres la forma d'una 
trobada oberta. S 'han celebrat a 
Miravall, comarca de les Garri
gues, bisbat de Lleida, amb parti
cipació d'agents pastorals de la 
zona, laics i capellans. El tema ha 
estat: «Guiatge pastoral en un món 
rural secularitzat». Va participar-hi 
com a expert mossèn Bonaventura 
Pelegrí, delegat d'apostolat seglar 
del bisbat de Lleida, que hi va pro
nunciar una lliçó. Ha actuat de res
ponsable del Departament mossèn 
Jacint Anglada, del bisbat de Vic. 

Aquest curs ha continuat el Se
minari de Pastoral Urbana, iniciat 
el curs passat. Cada mes s 'han 
reunit 13 capellans i una religiosa 
dels bisbats de Barcelona, Girona i 
Vic. Han treballat sobre la mobili
tat urbana: valors, contravalors, 
respostes pastorals, suggeriments, 
En preparen un resum escrit. La 
revista «Quaderns de Pastoral» ha 
publicat el resum del treball fet el 
curs passat, sobre l'anonimat urbà. 
El responsable del Seminari ha es
tat mossèn Josep Boix, del bisbat 
de Barceloua. 

Quaderns de Pastoral ha conti
nuat seguint la tònica de sempre, i 
amb el mateix Consell de Redac
ció, que s 'ha reunit dues vegades 
per trimestre. Ha estat integrat per: 
Josep M. Totosaus (director), Jo
sep Torrella (secretari), Salvador 
Bardulet (Vic), Joan Batlles, (Bar
celona), Lluís Bonet i Armengol 
(Barcelona), Jaume Duch (Barce
lona), Josep M. Fisa (Barcelona), 
Jesús Huguet (Solsona), Joaquim 
Pla (Girona), Mateu Terrats (Bar-

celona). Tal com hem dit abans, 
mossèn Josep Torrella només hi ha 
pogut treballar de manera escadus
sera i ens deixava definitivament 
en començar el mes d'agost. Els 
números publicats darrerament 
són: La Pastoral rural (124), Els 
jesuïtes a Catalunya (125), Sobre 
la sacramentalització (126), Pasto
ral als santuaris (127/128), L'Es
glésia catalana: la necessària lli
bertat (129/130). 

Seguint la nostra vocació de 
sempre, continuem obrint els nos
tres locals a altres institucions 
d'Església i col·laborant, si s'es
cau, en cursets i trobades. Aquest 
curs, concretament, amb el 
CE.V.R.E. (cursos per a prenovicis 
i novicis), el C.P.L. de Barcelona 
(trobada mensual sobre la missa 
dels diumenges), la Delegació dio
cesana de Pastoral de la salut (cur
set sobre «Església i sanitat»), la 
Delegació diocesana de missions 
(celebració habitual de reunions i 
trobades), el Col·loqui europeu de 
parròquies (trobades i distribució 
del material), el grup català de ca
pellans de santuaris (trobades di
verses), el Secretariat de l'Escola 
Cristiana (trobades diverses), Càri
tas diocesana (cursets i trobades), 
l'Escola de Psicologia de la Fun
dació Vidal i Barraquer (sessions), 
l'Associació d'antics escoltes (ses
sió de treball). 

L:economia 

Valen les mateixes considera-

97 



cions que fèiem ara fa un any so
bre l'economia del Centre: el seu 
plantejament, els seus aspectes po
sitius i les seves evidents limita
cions. També igual que el curs 
passat, hem arribat al tancament 
de l'exercici sense números ver
mells. Vet ací unes xifres del capí
tol d'ingressos d'aquest exercici 
que va de 1'1 d'octubre de 1991 al 
30 de setembre de 1992. 

Els ingressos provenen, fona
mentalment, de les matrícules dels 
alumnes (3.100.000 ptes. en xifres 
rodones), \es subvencions dels bis
bats catalans (1.200.000, de les 
quals 500.000 de Barcelona) i de la 
Fundació Belloch-Pozzali (400.000 
ptes.), i les aportacions benèvoles: 
de particulars (425.000), de comu
nitats religioses (175.000) i sobre
tot de parròquies barcelonines 
(2.000.000 llargs). Tal com notà
vem el curs passat, darrera d' aques
ta xifra s'hi amaga tot un teixit de 
comunitats, sobretot parroquials, 
que aprecien l'obra del Centre i 
constitueixen en nostre coixí humà, 
eclesial i econòmic. I és de justícia 
deixar consignat aquí el nostre 
agraïment; amb més raó perquè 
l'aportació de les comunitats parro
quials al Fons Comú Diocesà va 
creixent any rera any. Així i tot, 
que es mantinguin els nivells del 
curs passat ens sembla que com
porta un esforç, que valorem, espe
ciahnent, pel que significa d'afecte 
i de comunió en els ideals. 
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III. AQUEST CURS 1992/1993 

Després de repassar el curs dar
rer, és hora de dir una paraula so
bre el que avui inaugurem. 

La programació segueix el ma
teix esquema de l'any passat: 
mantenim el Curs Bàsic de Pasto
ral (enguany en farem la primera 
part), el Curs General sobre la Bí
blia tal com va ser restructurat (en
guany fem la segona part de l' An
tic Testament i del Nou Testa
ment), les sessions de dijous a la 
tarda, que anomenem genèrica
ment «Qüestions actuals d'Esglé
sia» i les sessions vespertines. 
Continuaran, també, la seva tasca 
el Departament de Pastoral Rural i 
el Seminari de Pastoral Urbana. I 
mantenim els debats sobre qües
tions actuals, que destinem a cape
llans i que s'aniran succeint un ca
da mes. També continuarà la pu
blicació de «Quaderns de Pasto
rah>. 

L'única novetat a destacar en tot 
aquest conjunt és el que el Curs 
Bàsic de Pastoral de Tàrrega ha 
estat traslladat a Mollerussa. A la 
revisió que vam fer a finals de 
curs, amb els responsables pasto
rals dels pobles d'aquells quatre 
bisbats, amb els quals hem treba
llat, es va creure convenient fer 
una parada a Tàrrega i es va consi
derar que el trasllat del curs a Mo
llerussa podria facilitar la partici
pació als cristians d'aquesta po
blació i d'altres més properes. A 
hores d'ara el curs ha començat 
amb uns setanta-cinc inscrits i 



amb el mateix programa de Barce
lona. Només que, en comptes de 
dos anys, s'estendrà a tres; perquè, 
ateses les condicions de vida i de 
treball de la gent, sembla recoma
nable començar puntualment així 
que s'enceta l'octubre, però acabar 
amb Pasqua. 

Destaquem també la programa
ció del curs de dijous a la tarda. 
Amb voluntat de presència en la 
vida de la nostra Església des de 
l'angle que ens escau, hem elabo
rat un temari que titulem «Del 
concili Vaticà II al futur concili 
català». Els professors hi recorre
ran dotze aspectes de la vida de 
l'Església per veure quina evolu
ció han seguit des del temps del 
concili Vaticà n fins avui, apuntar, 
si és possible, algunes línies de 
treball i formular suggeriments. 
També ens proposem estar atents 
al desenvolupament del Congrés 
de Catequesi de Catalunya i fer-hi 
algunes aportacions, qui sap si pel 
biaix d'un número de la revista 
«Quaderns de Pastorab. 

Cap a una consolidació del 
Centre 

I amb motiu dels vint-i-cinc 
anys, què? 

Hem cregut que la celebració 
d l aquest aniversari ha de servir~ 
fonamentalment, per a la consoli
dació del Centre en una doble lí
nia. 

La primera línia és la seva ma
teixa orientació, el servei que 

presta a la nostra Església i el seu 
entroncament en els centres de 
fonnació existents. He evocat els 
primers balbuceigs del Centre i 
allò que preteníem els qui el pre
paràvem vint-i-cinc anys enrera. 
El curs passat, el Consell de Di
recció va dedicar bona part de la 
seva reflexió a aquestes qüestions: 
¿convé que el Centre es mantingui 
com fins ara, consolidant i am
pliant la seva projecció i les seves 
activitats, sobretot pel camí dels 
grups de treball i els seminaris de 
recerca?, ¿o convé que esdevingui 
un Institut Superior de Pa~toral de 
la Facultat de Teologia? Es a dir, 
¿aspirem a ser un centre d'estudis 
superiors, de nivell universitari, 
dedicat bàsicament a la preparació 
dels llicenciats en teologia pasto
ral que necessiten les nostres diò
cesis, o bé és preferible moure'ns 
en el nivell que podríem anomenar 
de «fo\ffiació tècnica o professio
nal»? Es el servei real a la nostra 
Església i, de manera ben concre
ta, el servei a la totalitat de bisbats 
de Catalunya allò que ens ha de 
guiar a l'hora de prendre una deci
sió. 

És fàcil veure que toquem, aquí, 
un punt que va més enllà de les 
nostres possibilitats. Perquè d'allò 
que es tracta, en definitiva, és de 
situar el Centre en el seu lloc a 
l'interior d'una Església ben verte
brada, que sap on va, quines insti
tucions té i quin és el lloc i la fun
ció que escauen a cada una d'elles. 
I és fàcil de comprendre que això 
forma part de la regulació superior 
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de la vida de les nostres diòcesis. 
Podríem fommlar les coses així: 
Senyors bisbes de Catalunya: el 
nostre Centre té vint-i-cinc anys 
de vida; pot presentar aquest full 
de serveis; actualment és aquí; a 
nosaltres ens sembla que hauria de 
ser això i això altre; el tenen a les 
seves mans; ¿quin és el lloc i qui
na la missió que vostès volen con
fiar-li? 

Però al costat d'aquesta línia, 
n 'hi ha una altra. Tal com dèiem 
l'any passat, en cloure el capítol 
d'economia, els nostres ingressos, 
si ens permeten de cobrir el pres
supost, ens obliguen a mantenir-lo 
en uns nivells de subsistència í de 
continuïsme «conservador» i no 
ens permeten deixar volar la ima
ginació. Per això, entre els objec
tius de la celebració del vint-i-cin
què aniversari hi hauria d'haver la 
consolidació econòmica del Cen
tre. No pensem, naturalment, en 
una economia grassa, per l'estil de 
fer que es va generalitzant i del 
qual donen exemple (ben discuti
ble, creiem) tantes institucions que 
compten amb diner públic. Hem 
treballat fins ara i ens plau de con
tinuar treballant en el futur amb 
mitjans pobres, i amb una bona 
dosi d'això que se n'ha dit «volun
tarisme», un concepte que -des
prés d'uns anys de descrèdit- ara 
torna a ser valorat, per bé que es 
prefereixi la paraula «voluntaria!», 
que hi està emparentada. En el 
nostre cas, treballar amb mitjans 
pobres vol dir fidelitat a la manera 
de fer que ens marca l'evangeli de 
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Jesús, i voluntarisme -o treball vo
luntari- és sinònim d'amor i dona
ció a les nostres Esglésies, que fan 
que, al Centre, no comptem les 
hores de dedicació. Però així í tot, 
el Centre ha de poder disposar d'u
na base econòmica més estable i 
més folgada que la que tenim ac
tualment. ¿Hauríem d'anar pel ca
mí d'una Fundació? De fet, els 
vint-i-cinc anys ens han fet cone
guts i apreciats per molta gent. Es 
tractaria, ara, de demanar-los un 
esforç econòmic pensant en el fu
tur. 

*** 

És hora d'acabar aquesta 
memòria. La Pastoral és la raó de 
ser de l'Església; més encara, és la 
seva mateixa vida: la Pastoral és 
l'Església en acció. Un Centre 
com e1 nostre -que s'anomena 
d'estudis pastorals- fa, doncs, ob
jecte de la seva reflexió aquesta 
vida. No el guia una preocupació 
d'ordre pràctico-pràctic. Tampoc 
d'ordre teòric. Sinó d'ordre teòri
co-pràctic. Li escau, així, una re
flexió sobre la vida de l'Església 
que es construeix i al servei de la 
construcció d'aquesta Església. 
Per això ha d'estar especialment 
atent a la realitat: al marc concret 
on l'Església viu, treballa, s'edifi
ca. Per això ha de fugir de les ge
neralitzacions fàcils i de les recep
tes fetes. Per això el seu àmbit 
idoni serà sempre una Església 
particular determinada o un grup 
d'esglésies particulars determina-



des, que fan via juntes en un marc 
comú. Així ens ho hem proposat 
des d'un principi. Hem tingut molt 
clar que volíem fer un Centre 
d'Estudis Pastorals de les diòcesis 
catalanes. La funció del Centre és 
necessària: les diòcesis catalanes 
necessiten una reflexió d'ordre 
pastoral que s'adeqüi a la seva rea
litat i que tingui present no aquest 
o aquell aspecte de la seva vida i 
la seva acció, sinó la seva totalitat. 
Tenint sempre per nord aquestes 
paraules que llegiI)l a la carta als 
cristians d'Efes: «Es Ell també (és 
a dir, el Crist) que donà a alguns 
de ser apòstols; a d'altres, profe
tes; a d'altres, evangelistes; a d'al
tres pastors i mestres; a fi d'orga-

nitzar els sants per a l'obra del mi
nisteri, per anar construint el cos 
de Crist, fins que ens trobem com 
a terme en la unitat de la fe i del 
ple coneixement del Fill de Déu, 
en l'estat de l'home perfecte, en el 
complet desenrotllament del Crist 
( ... ) Per ell, tot el cos, harmoniosa
ment unit i consolidar per tota me
na de juntures que proporcionen 
una activitat segons la mesura co
rresponent a cada una de les parts, 
realitza el seu creixement per 
anaT-se construint a si mateix en 
l'amor" (Ef 4,1l-l3.16). 

Barcelona. 7 d'octubre de 1992. 
Festa de la Mare de Déu del Roser. 
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COL·LABORADORS D'AQUEST NÚMERO 

Josep Alaró (consiliari catalano~balear de la JARC, Sta. Eugènia de Berga, 
Vic) • Joan Bada (professor d'història de la Facultat de Teologia, Barcelona) 
• Àngel Castiñeira (professor de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Bar· 
celona) • Joaquim ColeU (de la Delegació diocesana de la Pastoral d'adults 
de Lleida; corresponsal de "Quaderns») • Jaume Duch (rector de Sta. Ma
ria del Taulat, Barcelona; de la Redacció de «Quaderns») • J. Bosco Faner 
(rector de Ferreries, Menorca; corresponsal de «Quaderns») • Jordi Figue
ras (rector d'Albinyana i les Peces, Tarragona; corresponsal de "Quaderns") 
• Jaume Gabarró (monjo de Solius, Girona) • Pere L1abrés (president del 
Centre d'Estudis Teològics de Mallorca; corresponsal de «Quaderns»)· PeN 
re Lluís Font (professor d'història de la filosofia, U,A8., Bellaterra) • lluís 
Martínez i Sistach (bisbe de Tortosa; secretari de la Conferència Episcopal 
Tarraconense)· Joan A, Martínez (rector de SL Jaume de Remolins, Torto N 

sa; corresponsal de «Quaderns») • Joan RaureU (rector de Sta. Maria 
d'Igualada, arxiprest, Vic) • Jaume Reixach (rector de la Mare de Déu del 
Carme, Girona; corresponsal de «Quaderns») • Jaume Riera Outge del Tri N 

bunal Eclesiàstic de Barcelona) • Genís Samper (secretari general de la 
Unió de Religiosos de Catalunya, Barcelona) • Ramon T orreUa i Cascante 
(arquebisbe de Tarragona). 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

CAPA EUROPA 
La Generalitat és conscient que els ciutadans de 

Catalunyano tenen prou informació sobre el procés d'uni
ficació europea i el Tractat de Maastricht, i es proposa 
millorar .aquest coneixement. 

QUÈ ÉS MAASTRICHT! 
(1. La Unió Política Europea) 

El tractat de Maastricht crea una veritable Unió 
Europea. 

L'acord politic crea la ciutadania europea: 
qualsevol ciutadà podrà votar en les eleccions europees 
i votar í ser elegit en les eleccions municipals del país 
on resideixi, encara que no en sigui súbdit. 

Tot ciutadà de la CEE, en cas de trobar-se en un 
tercer país sense representació diplomàtica del país de 
qué és súbdit, podrà acollir-se a la protecció de qualsevol 
membre de la Unió. 

Europa es dota, a més, d'estructures polítiques 
comunes que la fan avançar en el camí de la Unió 
política, basada en el principi de subsidiaritat. 

S'estableixen a més unes estructures de defensa 
comuna específicament europees. 

La Unió es planteja la solidaritat amb els altres païso. 
europeus, especialment els de l'est d'Europa I, per lluitar 
contra els desequilibris en el món, preveu una Política 
de Cooperació al Desenvolupament. 

I encara, molt important per a Catalunya, un Comité 
de les Regions vetllarà per fer sentir la veu d'aquestes 
en la presa de decisions de nivell europeu. 

*** * * CATALUNYA*UN PAíS*D'EUROPA 
* * *** 
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GENERAlITAT DE CATALUNYA 

CAPA EUROPA 
La Generalitat és conscient que els ciutadans de 

Catalunya no tenen prou informació sobre el procés d'uni
ficadó europea i ci Tractat de Maastricht, i es proposa 
millorar aquest coneixement. 

QUÈ ÉS MAASTRICHT! 
(2. La Unió Econòmica i Monetària) 

El tractat de Maastricht aea, a més de la Unió 
Política, !lna Unió Econòmica i Monetària. 

La Unió Econòmica ¡ Monetària, servida per una 
moneda única i per un Banc Central Enfopeu, reforça 
la capacitat perquè la Unió Europea sigui competitiva 
a nivell internacional. 

Hi ha una sèrie de mecanismes que asseguraran l'e'!ui
]ibrj entre els diversos components ¡ sectors de la Unió: 
• La Carta Social Europea promou la millora de les con
dicions de vida i de treball de la mà d'obra i afavoreix 
la seva igualtat dins el progrés . 
• El Fons de Cohesió Econò-mica i Social mira de reduir 
la separació entre els nivells de desenvolupament 
de les diverses regions i l'endarreriment de les menys 
afavorides, compreses també les zones rurals, ¡ presta una 
atenció especial als sectors industrials ell crisi i a l'ajut 
als treballadors afectats (Fons Social Europeu), Hi pren, 
a més, una rellevància especial la protecció del medi 
ambient i les xarxes de comunicació transeuropees. 

*** * * CATALUNYA*UN PAís *D'EUROPA 
* * * * * 




