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ld.!r~IS de pastoral, com una realitat més 
eSi¡JIE¡si,a a Catalunya, es posa, atenta i 
pe¡raI1çCJdcl, al servei del Concili Provincial de la 
Í'rCJCClnElnl¡e i vol obrir les seves planes, ara i en 

l'etapa posterior, a temes relacionats amb la que 
serà la gran notícia eclesial a casa nostra durant 
molts anys. 
En aquest número presentem tres aportacions: 
les paraules del president del Concili, Dr. Ramon 
Torrella, en la segona sessió (3 de febrer), com a 
simptomàtiques de l'esperit que s'ha marcat el 
propi Concili; una reflexió, feta pública pel mateix 
Dr. Torrella, sobre Els preveres i el Concili, i una 
petita enquesta-qüestionari formulada als relators 
dels tres primers documents, demanant-los una 
síntesi i una pinzellada sobre el contingut previ a la 
discussió. 

El Concili es fa diàleg 
DR. RAMON TORRELLA, president de les sessions 

(Paraules del senyor arquebisbe me
tropolità, president del Concili Pro· 
vincial Tarraconense, en començar 
la segona sessió, el divendres 3 de 
febrer de 1995.) 

El dia 21 de gener proppassat. 
inauguràvem a la Catedral metropoli
tana de Tarragona el Concili Provinci
al Tarraconense. Fou una celebració 

eucarística que podríem qualificar de 
meravellosa celebració dele. 

A Tarragona tinguérem també el 
dinar de germanor i la primera sessió 
del treball conciliar. 

Avui, aquí a Sant Cugat, comen
cem els vuit caps de setmana alterna
tius dedicats a les sessions del Conci- 3 



li. Convocats per l'Esperit, comencem 
el treball pròpiament conciliar i em 
sembla que poden ser útils unes breus 
consideracions. 

En primer lloc, és important tomar 
a recordar que el Concili Provincial 
Tarraconense és un esdeveniment ecle
sial, profundament espiritual i evangè
lic, que es realitza en comunió entre 
tots els membres del Poble de Déu, 
entre les esglésies locals i amb l'Esglé
sia universal. Els bisbes en som els pri
mers responsables i hem d'exercir la 
nostra decisió deliberativa després 
d'escoltar tots els fidels i discernir amb 
ells la veu de l'Esperit. És tot un treball 
que hem de fer en un clima de confian
ça, diàleg i pregària. Jo diria que és 
precisament ara quan el Concili es fa 
diàleg. El veritable diàleg comporta 
unes exigències i unes actituds. 

1. Actitud de respecte, de confiança 
i de caritat 

El diàleg requereix una actitud de 
respecte, de confiança i de caritat de 
cadascú envers els altres. Això vol dir 
acceptar les diferències i la igualtat 
dels interlocutors amb la deguda lliber
tat de parlar i de respondre, encara que 
siguin diferents les funcions i les res
ponsabilitats eclesials. 

2. Actitud de paciència 

Actitud de paciència davant els si
lencis, les dificultats i fins i tot quan es 
creï una situació de conflicte o de dis
cussió accentuada. No tenir por de re
conèixer les tensions que són objecti
ves i desapassionades. No és vàlida la 

4 creació artificial de la unanimitat, com 

tampoc no ho és una actitud que porti 
a una situació permanent de conflicte o 
de tensions, pensant que aquest és el 
camí per fer avançar una qüestió. 

3. Actitud de comunió profunda 
de fe 

Actitud de comunió profunda de fe 
en Jesucrist i en l'acció de l'Esperit 
Sant en la seva Església. Això vol dir 
sentir-se Església i acceptar de debò el 
diàleg com a germans per col·laborar 
en el creixement de la comunió de les 
diòcesis catalanes. Tenir la convicció 
que hem de posar el s nostres dons al 
servei dels altres per créixer junts en la 
fe, l'esperança i la caritat. Som servi
dors inútils, però cridats per Jesucrist i 
el seu Esperit a ser servidors de 
l'Evangeli. 

4. El diàleg s'ha d'alimentar 
de la Paraula i de la pregària 

La Paraula de Déu ens ajuda a co
nèixer-nos i a conèixer els altres. El 
diàleg de Jesús amb els seus deixebles 
fou sempre un diàleg amb mirada 
d'amor. Només la pregària ens ense
nya a dialogar més enllà de les aparen
ces, a unir la llum de la inteHigència 
amb la mirada del cor. El diàleg ecle
sial ha de ser sempre fidel a la veritat i 
a l'amor de Jesucrist. 

Que Maria ens ajudi, especialment 
aquests dies, a ser persones de diàleg. 
Ella ens dóna exemple de conservar 
les coses en el seu cor i ens és model 
d'escoltar la paraula de Déu i de posar
Ia en pràctica. 

Bon treball! 



Els preveres i el Concili 
Mons. RAMON TORRELLA, arquebisbe de Tarragona 

el text de la conferència pronunciada per 
Torrella durant la Jornada Diocesana de 

'v .. r ... de la diòcesi de Barcelona, celebrada al 
~m,inClrrj Major el passat dia 23 de novembre, i 

repetida a la Casa d'Exercicis de la Selva del Camp, 
en el recés de preveres del dia J 9 de desembre 
de J994. 

La meva reflexió no ha estat fàcil 
de preparar, perquè hi ha moltes coses 
a dir, de manera que cal escollir. I quan 
s'escull sempre es deixen coses, tot i 
que s'agafen les que sembla que tin
guin més importància. I encara que 
aquestes paraules meves siguin pro
nunciades en aquesta sala d'actes, que 
és la més solemne que té el Seminari 
de Barcelona, no volen tenir cap sentit 
acadèmic, sinó que volen ser unes re~ 
flexions de caire sacerdotal i pastoral. 

1. Revifar el do que hem rebut 

Centraré totes aquestes reflexions 
en l'inici de la predicació de Jesús a 
Galilea i en la crida als primers deixe
bles, segons l'evangeli de sant Marc: 
«Quan va saber que Joan havia estat 
empresonat, es retirà a Galilea: deixà 
Natzaret i se n'anà a viure a Cafar~ 
naüm, vora e/llac, en els territoris de 
Zabuló i de Neftalí, perquè es complís 
allò que havia anunciat el profeta 
lsaïes. Des d'aleshores, Jesús comen
çà a predicar. Deia: "convertiu-vos, 
que el Regne de Déu és a prop ". Tot 
caminant pel llac de Galilea, veié dos 

germans: Simó, l'anomenat Pere, i el 
seu germà Andreu, que tiraven la xar
xa a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els 
diu: "veniu amb mi i us faré pescadors 
d'homes", Ells deixaren immediata
ment les xarxes i el van seguir». 

«Convertiu~vos i creieu en la bona 
notícia.» «Veniu amb mi i us faré pesw 

cadars d'homes.» Hem de renovar 
constantment en nosaltres la conscièn
cia que estem cridats a convertir-nos i 
a creure en l'Evangeli. Perquè podria 
passar que després d'alguns anys, o de 
bastants anys, al servei de l'Evangeli 
féssim el nostre ministeri amb una 
mica de rutina i amb la pols posada 
sobre les nostres persones. Hem de re
vifar el do que hem rebut per ser servi
dors de l'Evangeli i col,laboradors de 
l'obra de Jesucrist. 

Tot això, aquest matí ho hem de si
tuar en el marc de la convocatòria del 
Concili Provincial Tarraconense. Bis
bes i preveres en som els primers res
ponsables, no els únics, perquè aquest 
Concili tindrà com a característica for
ça especial que hi haurà una participa- 5 
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ció important dels altres membres del 
poble de Déu: religiosos, religioses, 
laics i laiques. 

Aquest Concili Tarraconense l'hem 
pogut tirar endavant perquè hi va haver 
des del primer moment una bona ente
sa amb l'arquebisbe Dr. Carles, de 
Barcelona, i un servidor, de demanar al 
sant pare, ad casum, el permís espe
cial per fer conjuntament l'arquebisbat 
de Barcelona i l'arquebisbat metropo
lità de Tarragona aquest Concili Pro
vincial. I quan jo vaig telefonar a 
Roma a fi que les coses no s'entretin
guessin, em varen dir aquestes parau
les textuals: «lI Papa ha concesso di 
buolI grada il permesso per questa 
Concilio Provinciale». Això passava 
uns dies abans que el sant pare hagués 
d'ingressar al Policlínic Gemelli, on, 
després d'haver-hi hagut d'anar diver
ses vegades, ara ja hi està una mica 
acostumat. 

El Concili Tarraconense és una ex
pressió de la comunió eclesial i és un 
exercici col·legial extraordinari del 
ministeri episcopal dels pastors de les 
vuit diòcesis catalanes. És molt im
portant que tots, pastors i fidels, vis
quem les motivacions evangèliques i 
eclesials del Concili que ha estat con
vocat. Com diu el Decret de convoca
tòria, «les vuit Esglésies germanes 
hem de fer el Concili amb esperit de 
conversió i de renovació, i deixan.t~ 
nos evangelitzar per ser servidors 
d'una nova evangelització, que és 
l'eix vertebrador de tot el treball COII

ciliar». 

Diguem, doncs, unes paraules en
torn de la nova evangelització. 

2, L'origen de la 
«nova evangelització» 

Aquesta expressió de «nova evan
gelització» ja la va utilitzar Pau VI en 
la cloenda del Sínode de l'octubre de 
1974, que estudià el tema de l' evange
lització en el món contemporani. L'ex
hortació apostòlicaEvangelii Nuntian
di, en el seu pròleg explica que els pa
res sinodals, en acabar aquella assem
blea, li van donar el fruit del seu tre
baJl: unes propostes redactades a fi que 
es fes un document, ja que en el síno
de anterior, el de l'any 1971, havia es
tat molt laboriós poder redactar els dos 
documents fínals sobre els temes trac
tats: sobre el sacerdoci ministerial i 
sobre la justícia en el món. En aquest 
sínode de 1974, es va decidir com a 
mètode de treball no redactar un docu
ment final, sinó presentar al sant pare 
unes propostes aprovades per tots que 
recollissin com a síntesi tot el treball 
del Sínode. 

Els pares sinodals varen demanar, 
en aquesta ocasió, a Pau VI que espera
ven d'ell «un nou impuls, capaç de cre
ar, en una Església encara més arrela
da elllaforça i ell el poder immortal de 
la Pentecosta, temps nous d'evangelit
zació»: és una fónnula molt semblant a 
la de la «nova evangelització», però 
Pau VI parlà amb aquests tennes: «IIOUS 

temps d'evangelització». 

Pau VI ja havia recordat, el mes de 
juny de l'any 1973, la importància de 
l'evangelització en parlar al Col·legi 
de Cardenals: "Les condicions de la 
societat ens obliguen a revisar els mè
todes, a crear per tots els mitjans pos
sibles i a estudiar com fer arribar a 



l'home modern el missatge cristià en 
el qual pugui trobar la resposta als 
seus interrogants i la força pel seu 
compromís de solidaritat humana». 

Joan Pau II en parla per primera 
vegada en el seu discurs al CELAM, a 
Port Prince, a Haití, el mes de març del 
1983, en comentar el cinquè centenari 
de l'evangelització d'Amèrica. l diu 
que ara <<l'evangelització ha de ser 
nova pel seu ardor, pels seus mètodes 
i per la seva expressió». 

Un text important de Joan Pau II el 
podem trobar en la carta als presidents 
de les conferències episcopals d'Euro
pa, que porta la data del 2 de gener de 
1986, en la qual diu: «A les profundes 
transformacions culturals, polítiques i 
ètica-espirituals, que han arribat a 
donar una configuració nova al teixit 
de la societat europea, ha de corres
pondre una qualitat d'evangelització 
que sàpiga proposar de manera con
vincent a l'home d'avui el missatge 
perenne de la salvació». Aquesta car
ta del sant pare als presidents de totes 
les conferències episcopals d'Europa 
la hi vàrem suggerir els membres del 
comitè de treball del Consell de les 
Conferències Episcopals d'Europa 
(CCEE), quan el sant pare, en acabar, 
a la tardor d'aquell any, la trobada d'un 
centenar de bisbes de tot el continent 
europeu, ens convidà a dinar. Hi havia 
el cardenal Hume, hi havia l'arquebis
be de Liubliana, com a representant 
dels països de l'Est, i un servidor, com 
a representant dels països de l'Occi
dent europeu. Hi havia també el secre
tari, un suís, Mons. Ivo Fuhrer. En 
aquella ocasió ja se li va demanar 
aquesta carta. perquè el tema de 

l'evangelització, a nivell europeu, ja 
l' havíem tractat en els seus diversos 
aspectes. 

Però sobretot va ser important la 
trobada en la qual es va tractar 
d'aquest tema, que es va centrar en els 
termes «secularització i evangelitza
ció». l fou molt significatiu que es va
ren unir aquestes dues paraules d'una 
manera tan neutra, només amb la pre
posició copulativa i; no es va dir, per 
exemple, la secularització com a desa
fiament per a l'evangelització, ni cap 
altra formulació interpretativa. 

El sant pare acollí la nostra propos
ta i envià una carta que va donar un 
bon impuls a les conferències episco
pal sd' Europa. 

3. L'evangelització i 
el compromís per la justícia 

No han faltat algunes reaccions de 
sospita sobre aquesta expressió de 
«nova evangelització»: sospites de 
nostàlgia de la cristiandat, sospites 
d'una voluntat del sant pare per portar 
a terme un restauracionisme. Així, per 
exemple, l'any 1989 es publicà a París, 
a les Editions du Centurion, el llibre 
titulat El somni de Compostel·la. La 
cosa curiosa és que el mateix sant pare, 
en el seu darrer llibre Travessant el 
llindar de l'esperança, hi fa referència 
i explica que hi varen haver moltes re
accions i de moltes classes sobre 
aquesta voluntat i sobre aquest intent 
d'una nova evangelització. I cita explí
citament aquest llibre titulat El somni 
de ComposteUa. l la pregunta número 
128, el periodista que li fa l'entrevista, 
Vittorio Messori, la titula així: «El 7 



desafiament d'un nou anunci». Pau VI 
fa, en l' Evangelii Nuntiandi, una expli
cació de l'evangelització que fa pensar 
d'una manera molt incisiva en els mo
ments presents de la nostra societat. És 
un intent de presentar una visió global 
de tots els elements de l'evangelitza
ció. L'objectiu de l'evangelització és 
certament el canvi interior -l' home 
nou, vol dir-, i si cal traduir-ho en una 
sola expressió, la més justa potser se
ria aquesta: «L'Església evangelitza 
quan, per la sola potència divina del 
missatge, proclama i intenta convertir 
al mateix temps la consciència perso
nal i col·lectiva dels homes, l'activitat 
en la qual aquests es comprometen, la 
vida i els seus ambients concrets». Són 
paraules textuals de l' Evangelii Nunti
andi. 

Més endavant, el mateix Pau VI 
diu: «També s'hauria d'arribar, i d'al
guna manera canviar per la força de 
l'Evangeli, els criteris de judici, els 
valors determinants, els punts d'inte
rès, les línies de pensament, les fonts 
inspiradores i els models de vida de la 
humanitat que estan en contrast amb 
la paraula de Déu i amb el designi de 
salvació». 

4_ Cal anunciar la persona 
de Jesucrist 

El Sínode dels bisbes d'Europa 
també va dedícar unes frases al tema 
de l'evangelització que mereixen ser 
llegides. Recordava especialment que 
«per una veritable nova evangelització 
no és suficient treballar per difondre 
els valors evangèlics, com la justícia i 
la pau. Només arribarem a la veritable 

S evangelització cristiana si anunciem 

la persona de Jesucrist. Els valors 
evangèlics no poden ser separats del 
Crist, que és la font i el fonament, i 
també el centre, de tot missatge evan
gèlic. L'evangelització tendeix a la 
implantació de l'Església, que té el seu 
inici en la predicació de la Paraula i 
en els sagraments de la iniciació». 

Explicant-ho d'una manera molt 
resumida: tota la teologia i la pràctica 
de l'evangelització, sempre, en la his
tòria de l'Església, no ha anat d'un 
cantó a l'altre, però sí que ha estat molt 
influenciada pels ambients culturals, 
per les ideologies i per la situació de 
l'Església cristiana, segons els països o 
els continents en els quals es trobava. 
Jo, d'una manera molt resumida, dels 
anys setanta faig aquesta síntesi: en el 
Sínode sobre la Justícia en el Món, va 
ser la justícia la que va interpel·lar 
l'Evangeli. l per això va donar la im
pressió que aquest tema de la justícia 
en el món era una qüestió molt horit
zontal i amb poca verticalitat, i que era 
un tema que es preocupava sobretot 
per l'enganxament temporal; era un 
tema que provocà una certa polèmica a 
causa d'algunes frases determinades, 
com aquella que deia: «El treball i 
['acció per la justícia són una dimen
sió constitutiva de l'Evangeli» .. també 
pertotel capítol que fa referència a les 
injustícies contra aquelles persones 
que «no tenen veu» en la nostra socie
tat. Fou la primera vegada, em sembla, 
que en un document oficial s'utilitza
va aquesta expressió: «L'Església ha 
de ser la veu dels qui no tenen veu». 
Ho va portar al Sínode un professor 
seglar de Río de Janeiro. 

També hi va haver polèmica per 



altres pensaments que hi havia, fins i 
tot amb la seva justificació teològica, 
sobre les relacions entre la justícia i 
la caritat. I especialment per una fra
se que cito de memòria, però que in
clou aquesta idea: «Difícilment tin
drà credibilitat la predicació de 
l'Evangeli en el món d'avui si no va 
acompanyada d'un testimoniatge en 
favor de la justícia». En el text final 
es posà «difícilment», però en el text 
original, que potser no haurien apro
vat els pares sinodals, deia pràctica
ment: «no tindrà credibilitat», o 
«serà impossible que tingui credibi
litat l'Evangeli si la seva predicació 
no va acompanyada d'un testimo
niatge en favorde la justícia». Com 
que era difícil que això resultés apro
vat, es pensà de posar-ho amb aques
ta fórmula més matisada: «Si no hi 
ha un testimoniatge en favor de la 
justícia, la predicació de l'Evangeli 
trobarà més dificultat en el món 
d'avui». 

5. Uencert de l'Evangelii Nuntiandi 

És un tema, aquest de l'evangelit
zació, que sempre ha estat discutit, un 
tema conflictiu, un tema polèmic. Però 
en el Sínode del 1974, amb el gran en
cert de Pau VI de convocar un sínode 
sobre l'evangelització en el món con~ 
temporani, el document final ja no va 
ser fet durant les seves sessions, per
què no es poden fer miracles, ni que 
s'estigui a Sant Pere del Vaticà, i per
què hem d'acceptar que les hores del 
dia s6n limitades i que no es pot treba
llar més de tres dies fins a les quatre de 
la matinada. 

a final del treball sinodal, de dirigir al 
sant pare unes propostes ben clares, 
aprovades pels pares sinodals, per tal 
que, després, el sant pare, amb l'asses
sorament d'un grup d'experts, redactés 
i publiqués una exhortació postsinodal 
(els documents postsinodals no són 
pròpiament encícliques, i' per això 
s'anomenen exhortacions apostòliques 
o pastorals). 

Aquesta de l'Evangelii Nuntiandi, 
crec que és l'exhortació pastoral més 
reeixida com a treball del Sínode. Pro
bablement perquè, encara que hi ha
gués un equip d'experts, hi va haver un 
sol redactor, perquè quan en un docu
ment hi intervenen moltes mans, tam
bé hi són presents moltes idees i molts 
suggeriments que costa que puguin ser 
presentats en el text d'una manera or
denada i metòdica. I no hi ha dubte que 
qui va escriure l'esborrany era francès, 
i com a bon francès ho va fer amb una 
claredat cartesi ana. 

6. Evangelitzar i deixar-nos 
evangelitzar 

Per evangelitzar hem de ser evan
gelitzats, hem de convertir-nos a Jesu
crist i viure el seu Evangeli. Aquest és 
un punt important i per això m'hi vull 
entretenir una mica, perquè penso que, 
de cara al Concili Provincial Tarraco
nense, tant els bisbes com els preveres 
l'hem de viure des de dins i l'hem de 
viure amb motivacions profundament 
evangèliques. 

Jo crec que convertir-se a Jesucrist 
vol dir viure l'estil de les benaurances. 

Fou un encert que es decidís, com I penso ara en la benaurança de la po- 9 
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bresa, en la benaurança dels humils i 
en la benaurança dels qui posen pau. 

6.1 . La benaurança de la pobresa 

Hem de viure la benaurança de la 
pobresa. Si no som pobres en l'esperi t, 
no estarem disponibles per als altres, 
no tindrem una actitud interior de ser
vei; voldrem, d'alguna manera, domi
nar. A nosaltres, el clergat, i també els 
bisbes, per la formació rebuda i pel 
mateix ministeri, ens impressionen 
molt més les temptacions quant al 
plaer i les temptacions quant al diner. 
Les temptacions quant al poder ens 
sembla que queden molt lluny de nos
altres. Pensem que el poder només el 
tenen els polítics o els líders de les as
sociacions cíviques. l hem de pensar 
que aquest desig de dominar és en el 
cor de tots els homes; en el fons, és la 
temptació de l'orgull. 

D'exemples concrets en podríem 
trobar cada dia. Per exemple, la mane
ra de tractar els catequistes; la manera 
nostra, dels bisbes, de relacionar-nos 
amb els preveres ... De tant en tant, ens 
sembla que les coses anirien més bé si 
hi hagués més autoritat; si féssim al
gun decret. Ens sembla que tot aniria 
més bé i més ordenadament si nosal
tres exigíssim als nostres preveres que 
s'ha de complir i que, per tant, cal 
obeir. Un altre exemple: els consells de 
pastoral, en la seva composició, se
gons quin ambient de relació hi ha en 
una parròquia surten escollides unes 
persones i no en surten unes altres. l, 
en el nivell que sigui -parroquial, arxi
prestal i fins i tot diocesà- a vegades 
algun bisbe, o algun vicari episcopal, o 
algun dels membres del Consell, tam-

bé pot exercir una influència de domi
ni. Hem de superar aquestes tempta
cions de poder. No podem oblidar 
l'exemple de sant Pau, que es lliurà a 
evangelitzar, però no amb la saviesa 
d'aquest món, sinó amb el llenguatge 
de la creu, a fi que la fe no es fonamen
tés en la saviesa dels homes, sinó en el 
poder de Déu, com diu ell en la prime
ra carta als Corintis. 

6.2. Evangelitzar amb humilitat 

Cal també evangelitzar amb humi
litat. Això vol dir fer-ho amb una acti
tud espiritual d'absoluta confiança en 
Déu. Hem de tenir una profunda con
vicció de ser humils servidors de 
l'Evangeli. Aquesta virtut de la humi
litat és complicada. Com més voltes 
s'hi dona, pitjor. Que no ens passi com 
a aquell que deia: "A mi, quant a humi
litat, no hi ha ningú que em guanyi». 
És una manera de dir que és molt hu
mil perquè va al davant de tot amb la 
seva humilitat... 

Hem de tenir una profunda convic
ció d'aquesta humilitat ja que, com ens 
diu sant Pau: «Ni el que planta ni el 
que rega no són res; només Déu fa 
créixer». Qui evangelitza amb humili
tat respecta la llibertat de les persones; 
evita els mitjans i fins i tot les aparen
ces de proselitisme i confia plenament 
en l'acció de l'Esperit que mou a una 
sincera conversió. Qui és humi I fuig de 
tota vanaglòria. Ara que hi ha tanta 
corrupció, sobretot en l'assumpte dels 
diners, hem de tenir en compte que la 
corrupció pot arribar també a l'interior 
de l'Església. I pot ser la corrupció 
per la vanaglòria, per l'ostentació, per 
l'orgull, per la vanitat, per no ser hu
mils d'acord amb la humilitat predica-



da i practicada per Jesucrist. Qui és hu
mil està obert a la col·laboració i es 
comporta amb fidelitat a l'Evangeli i 
amb fidelitat a la persona de Jesucrist. 

6.3. Ser pacificats i pacificadors 

Ens fa falta a la vegada ser pacifi
cadors per poder evangelitzar. Ser pa
cificadors exigeix tenir un cor pacifi
cat; és una condició fonamental per 
poder posar pau. Qui evangelitza és 
ministre de reconciliació, és servidor 
de la pau. 

En la societat actual, i ara enïa llui
ta entre els partits polítics i en la riva
litat que es va accentuant en la vida 
política, amb creixents acusacions, 
amb fonament o sense, tenim necessi
tat del ministeri de la reconciliació. 
L'Església encara tenim pendent la tas
ca d'arribar a ser ministres de reconci
liació entre tots els espanyols i entre 
tots els catalans. 

És veritat que s' han fet esforços; és 
veritat que hi ha ganes que aquest mi
nisteri de reconciliació cada vegada 
sigui més ampli i més generós quant 
als fruits, però no oblidem que hi ha 
coses que han marcat moltes vides i 
moltes persones durant molts anys. 

Qui viu l'Evangeli de la pau serà 
capaç d'exhortar amb les paraules de 
l'apòstol: "US ho demanem en nom de 
Crist: deixeu~vos reconciliar amb 
Déu». I per reconciliar-se amb Déu, 
hom s'ha de reconciliar amb els ger
mans i amb si mateix. Si poguéssim 
tenir un mirall en el qual es veiés re
flectida la nostra actitud de reconcilia
ció interna amb nosaltres mateixos, 
ens trobaríem amb grans sorpreses. A 

vegades tenim matins o capvespres 
amb molt de nerviosisme. D'on surt 
aquest nerviosisme, si na és de la man
cança de pau interior? 

Per tant, tots nosaltres hem d'anar 
de cara a la celebració del Concili Pro
vincial Thrraconense amb ganes de ser 
pacificadors i de ser evangelitzats, nos
altres els primers, per aquesta benau
rança que Jesucrist anuncia per a 
aquells que posen pau. 

7. Discernir els signes dels temps 

Un altre punt important és el dis
cerniment dels signes dels temps a la 
llum de l'Evangeli. En llegeixo una 
llista, que no és exhaustiva, que fa re
ferència a la nostra societat catalana 
actual: 

- Hi ha més consciència de la dig
nitat de la persona humana. 

- Augmenta la solidaritat, malgrat 
l'actual societat de consum que ens por
tacapa l'egoisme i cap a l'individualis
me. Però hi ha signes d'augment de so
lidaritat. Aquesta campanya en favor de 
donar el 0,7 per cent del PIB al Tercer 
Món, si més no, és una manifestació, ni 
que sigui un xic sorprenent, de solidari
tat envers els països més pobres. 

- L'opció preferència en favor dels 
més pobres i dels mes petits també va 
entrant en la nostra manera de pensar i 
en la nostra acció pastoral, en l'Esglé
sia i en altres entitats. 

- Hi ha un profund desig de parti
cipació en la vida social: en la vida 
cultural, en la vida de barri, també en 
la vida política. 

- Hi ha el fenomen del voluntariat, 
especialment al servei dels països po
bres. 11 
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- El paper de la dona en l'Església 
i en la societat. És un tema pendent 
que, certament, l'Església s'ha de 
plantejar de cara a l'any 2000. Cal que 
la dona tingui més participació en les 
activitats de l'Església i fins i tot en la 
presa de decisions. 

- Hi ha un desig de transparència. 
És difícil dir de quina manera podem 
ser transparents. Aquí tornem a topar 
amb la virtut de la humilitat. Qui és 
humil no té res per amagar i no té por 
que es coneguin els seus defectes i les 
seves febleses. Per tant, si fóssim hu
mils hi hauria molta més transparència 
en la nostra manera d'actuar i en la 
nostra manera de fer la pastoral, i tam
bé en la imatge visible de l'Església a 
tots nivells. 

- Augmenta el sentit de comunió 
eclesial. És veritat que existeix aquest 
augment, però ens cal augmentar-lo 
per mitjà del Concili Provincial Tarra
conense, a cada bisbat i a tots els bis
bats catalans. 

8. Tres recomanacions finals 

l acabo amb tres coses, que havia 
pensat nò dir, però que finalment us 
dic: 

8. J. Vocació a la santedat 
Siguem sincers i examinem fins a 

quin punt estem convençuts que estem 
cridats a la santedat. Si algú, per humi
litat, no vol ser sant, s'equivoca. Si algú, 
per humilitat, no vol ser beatificat, que 
ho posi en el seu testament i que ho doni 
al notari. Però no podem renunciar a la 
nostra vocació a la santedat. l això vol 
dir: necessitat d'una vida espiritual in
tensa: de pregària, de celebració de 
l'Eucaristia i d'experiència personal de 

l'amor que Déu ens té. Això comporta 
un esforç per viure una vida més frater
na, per superar distàncies, fredors i mal
entesos entre nosaltres. 

8.2. Unió entre bisbes i preveres 
El ministeri dels preveres està ínti

mament unit al ministeri del bisbe, en 
la unitat d'un mateix servei pastoral. 

l això perquè -com diu laPresbyte
rorum Ordinis- tots els preveres parti
cipen totalment de l'únic i idèntic sa
cerdoci i ministeri de Crist, ja que la 
mateixa unitat de consagració i de mis
sió exigeix la seva comunió jeràrquica 
amb l'orde dels bisbes. 

8.3. Pastoral vocacional 
Ens convé recordar la situació del 

clergat català i el petit nombre de semi
naristes que tenim. Hem de ser realis
tes davant aquesta situació. No podem 
tancar els ulls ni creuar-nos de braços. 
Aquest és, a la meva manera de veure, 
el fenomen més misteriós que es dóna 
en l'Església actual. No encerto a des
cobrir el missatge que Déu ens vol en
viar a través d'aquesta escassetat de 
vocacions sacerdotals i religioses. 
Hem de dedicar esforços i persones a 
les institucions que preparen els sacer
dots del demà. l les vuit diòcesis cata
lanes també hauríem de considerar 
l'encaminament dels ministeris insti~ 
tuïts per als laics, que poden ser un 
gran ajut per a la pastoral. 

9. A les portes del Concili Provincial 

El treball que s'ha fet a les diòcesis 
per al Concili Provincial Tarraconense 
ha estat seriós i fet amb sentit eclesial. 
La nostra Església va prendre la inicia-



tiva del Concili Provincial com a fruit 
de la celebració del IX Centenari de la 
Restauració de la Seu Metropolitana de 
Tarragona. Ho visqué tota l'arxidiòcesi 
i tots els arxiprestats. La interpe¡.]ació a 
què volíem respondre fou aquesta: «Es
perit, què dius a la nostra Església?». 
Fou un estímul amb vista a un major 
compromís evangèlic i a un major desig 
de viure la comunió eclesial. 

Ara, a la vigília de les celebracions 
conciliars, hem de posar la nostra con
fiança en l'acció de l'Esperit Sant, hem 
d'escoltar la paraula de Déu i 'hem de 
viure el Concili amb actitud de conver
sió i també amb esperança, amb respon
sabilitat i amb sentit eclesial, amb lli
bertat i amb fidelitat al nostre país -la 
fidelitat al nostre país suposa el reconei- . 
xement de tota la identitat catalana-, 
amb fidelitat també a l'Evangeli, a tot 
l'Evangeli, sentint-nos al mateix temps 
Esglésies locals en comunió amb l'Es
glésia de Roma, que ens presideix en la 
caritat. 

Dono les gràcies, en acabar, als qui 
varen tenir la iniciativa de convidar
me a parlar-ves. Això m'ha ajudat a 
reviure moltes coses, molts records. 
L'any que ve farà cinquanta anys de la 

meva entrada al Seminari de 
Barcelona i tinc molts records dels 
meus anys d'estudiant, de rector i de 
bisbe, dels anys en què vàrem treballar, 
també amb els pares jesuïtes de sant 
Cugat, per una realitat ara consolidada: 
la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Em plau recordar també que fa 
molts anys que conec el Dr. Carles. 
Vaig assistir a la seva ordenació epis
copal a la catedral de Tortosa. l recor
do que, al final de la cerimònia, ell va 
dir que jo hi era present i que durant 
molts anys havia estat consiliari de la 
joc a Barcelona i a Madrid. Dir això en 
aquell moment, i davant de totes les 
autoritats presents, va ser un acte de 
coratge. l aquell mateix dia li vaig re
cordar que, essent jo consiliari de la 
joc, per a una trobada d'aprenents, 
vàrem fer servir una memòria -recor
do que estava escrita en uns fulls apru
sats- molt ben feta i detallada que fir
mava el rector de Tavernes de 
Valldigna, que no era altre que el Dr. 
Ricard M. Carles. Ja veieu que l'amis
tat i el record del Dr. Carles vénen per 
a mi des de molt lluny. 

A tots, doncs, moltes gràcies, mol
tes gràcies! 

13 



PRIMERA PONÈNCIA: 

Com anunciar l'Evangeli de Crist 
a la nostra societat 
Dr. RAMON PRAT, relator de la ponència, prevere de Lleida 

-Com a .relator d'aquest Docu
ment presentat al Concili, quina sín
tesi en fa del contingut? Quines són 
les dues o tres idees-força que el ca
racteritzen? 

El centre neuràlgic del primer do
cument del Concili el podríem formu
lar així: construir i reconstruir~ho tot 
des del Crist i en el Crist. El docu
ment fa unes propostes que volen aju
dar en primer lloc perquè la persona 

,-humana trobi sentit davant la gran 
quantitat de problemes que l'afecten 
en l'actualitat; volen, també, que la 
societat pugui trobar els camins per 
desenvolupar aquella esperança que 
no mor; i volen ajudar, finalment, la 
comunitat cristiana a sentir la joia de 
poder ser cooperadors de Jesucrist en 
aquesta tasca de reconstrucció de la 
joia de viure. 

Per poder assolir aquest gran objec
tiu, cal que ens retrobem personalment 
i comunitàriament amb Jesucrist. 
D'aquest encontre interpersonal i ecle
sial, han brollat sempre gran quantitat 
d'iniciatives operatives. Solament des 
d'aquí, podem crear un clima comuni
tari de relació, cooperació i participa
ció per buscar el que ens uneix pel da
munt del que ens separa. Aquest intent 

14 ja justifica la realització del Concili. 

El document fa 47 propostes 
orientatives i operatives, a partir 
d'aquesta convicció centrada en el 
Crist i a partir de les necessitats senti
des i expressades pels grups de treball 
en l'etapa diocesana de reflexió. 

Els que hem preparat el document 
hem intentat oferir unes propostes que 
facin un pont entre aquestes necessi
tats i la fe en el Crist ressuscitat pre
sent en la comunió eclesial. 

Personalment, estic molt content 
del treball que hem realitzat a l'equip i 
puc dir que el Concili ja ha començat 
a donar fruits en el meu interior puix 
que a mesura que anàvem redactant les 
propostes, anava creixent el desig joiós 
de participar en aquesta missió de 
l'Església. 

En resum, podríem dir que el docu
ment fa una opció pel realisme que ens 
permet fugir de les frases fetes, per 
l'esperança que ens permeti mirar el 
futur amb serenor i pau, i per un 
rellançament de l'evangelització a par
tir de la vida de cada dia i de la convi
vència dels cristians amb el món. 

-Vostè ha tingut a l'abast les 
aportacions prèvies fetes pels qui 
van treballar a l'etapa diocesana de 



reflexió. Quina valoració en fa, 
d'aquestes aportacions? 

Els membres de l'equip redactor 
del document ens hem llegit els 36 
volums que contenen els treballs rea
litzats pels grups en l'etapa diocesana 
de reflexió. Personalment, i amb 
l'ajuda de tres laics qualificats del 
meu bisbat, vam dedicar 10 hores dià
ries durant tres dies a fer un resum
síntesi de totes les aportacions: les 
valoracions de les propostes orienta
tives, les esmenes a aquestes propos
tes i les noves propostes. 

En les aportacions hi ha de tot i no 
es poden generalitzar sense perdre la 
riquesa dels continguts. Tanmateix, 
podríem subratllar algunes constants: 
la identitat cristiana, la voluntat de ser
vir el món en la línia del Concili Vati
cà lI, l'arrelament a la pròpia cultura, 
la sensibilitat pel sofriment físic, psí
quic i espiritual de les persones con
cretes, la consciència dels grans reptes 
del moment present a la fe cristiana i al 
futur de la persona, la voluntat per part 
dels laics i laiques de participació en la 

. gestió eclesial, la consciència de la di
ficultat d'evangelitzar i de donar res-
posta concreta als problemes concrets 
de molta gent, la urgència de trobar 
camins de diàleg entre el poble cristià 
i els bisbes davant de moltes qüestions 
de tipus moral i social, la necessitat 
d'un nou llenguatge religiós que sigui 
entenedor per la gent del nostre temps, 
la petició de fer front als problemes 
sense pOf, etc. 

La gent vol que el Concili doni res
posta a tots aquests problemes. El pit
jor que podria passar és que les ses-

sions conciliars es perdessin en elucu
bracions abstractes o bé en la por a fer 
front als problemes reals que vivim els 
cristians en la vida de cada dia. També 
hi ha gent que potser espera solucions 
màgiques dels debats conciliars i, do
nat que no n'hi ha d'aquestes solu
cions, pot frustrar-se per manca d'un 
plantejament adequat. Caldrà donar 
una bona informació a fi que puguem 
viure tot plegat amb realisme i espe
rança. 

En resum, podem dir que les apor
tacions manifesten l'existència d'una 
comunitat cristiana que ha de fer front 
a molts problemes, que té una certa 
fatiga i que ho viu a l'interior d'un cli
ma que caldria sanejar entre tots. AI 
mateix temps, les aportacions emergei
xen d'una comunitat cristiana compro
mesa, plena de vida i amb un gran po
tencial. Hi ha molta més força evangè
lica del que sembla i ens endurem més 
d'una sorpresa. 

-Segons el seu criteri, i en el ter
reny pràctic, quines són les propos
tes d'actuació més importants que 
presenta el document? 

Les propostes del document giren a 
l'entorn de tres grans eixos: l'evange
lització i la societat, la missió del lai cat 
en l'evangelització, i la família cristia
na com a comunitat creient i evangelit
zadora. 

Més que no pas unes propostes 
majors en importància i unes altres de 
menors, crec que el document fa unes 
propostes diversificades que puguin 
ajudar en les diferents situacions, en 
els diversos reptes i necessitats, i da- 15 
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vant la diversitat de problemes con
crets que subratllà l'etapa diocesana de 
reflexió. 

En conjunt, ofereixen camins de 
consolidació de la línia teològica, espi
ritual i pastoral del Concili Vaticà II, i 
camins per donar resposta a les noves 
dificultats que han anat emergent 
aquests darrers anys. 

ValIa pena destacar l'esquema pe
dagògic a través del qual es fan les 
propostes. Les propostes van precedi
des de tres previs: constatacions extre
tes de l'etapa diocesana de reflexió, 
criteris il·luminadors dels problemes 
que es destaquen en les constatacions, 
i les actituds que brollen del diàleg 
entre les constatacions i els criteris 
evangèlics. 

SEGONA PONÈNCIA: 

És un exercici pràctic que permetrà 
o bé acceptar les propostes del docu
ment-instrument de treball, o bé fer 
unes propostes alternatives noves que 
millorin les originals. És un model de 
treball que pot ajudar sempre a viure 
en positiu i des de l'esperança, que 
toca de peus a terra, i que no perd de 
vista l'horitzó de l'amor de Déu mani
festat en Crist i dinamitzat per l'Espe
rit vivificador. 

Vull acabar aquestes respostes al 
qüestionari que m'ha enviat Quaderns 
de pastoral tot manifestant la meva 
ferma convicció que, més enllà del que 
ens proposem de fer entre tots i amb 
bona voluntat, l'Esperit en farà de les 
seves ... 

La Paraula de Déu i els 
Sagraments en les nostres 
esglésies 
Pare BERNABÉ DALMAU, relotor de lo ponència, monjo de Montserrat 

-Com a relator d'aquest docu
ment presentat al Concili, quina sín
tesi fa del seu contingut? Quines són 
les dues o tres idees-força que el ca
racteritzen? 

En primer lloc, que la Paraula de 

Déu ha estat l'eix i el nodriment de la 
vida cristiana en tota l'etapa de renova
ció a partir del Concili Vaticà II, i ha de 
continuar essent-ho. D'aqUÍ deriva 
l'acolliment que tots els creients han de 
fer d'aquesta Paraula, compartida per 
tota l'Església en la seva gran tradició. 



La correlació Paraula-sagrament 
(tot superant, integrant-la, la dicotomia 
e vange li tzaci ó-sacramen tali tzaci ó) 
porta a resituar la importància de l'ac
ció de Jesucrist a través dels sagra
ments. Entre aquests, l'Eucaristia do
minical, valorada en el pla dels princi
pis però amenaçada a la pràctica, de
mana un esforç d'atenció pastoral en 
totes les seves dimensions. 

I encara, la consciència que la vida 
sacramental ha de centrar el conjunt de 
les activitats pastorals i ha de ser més 
sensible a la dimensió missionera i 
evangelitzadora dels allunyats exigeix 
que l'Església ofereixi un rostre acolli
dor i faciliti l'oferta de la vida sacra
mental en tota la seva integritat. 

-Vostè ha tingut a l'abast les 
aportacions prèvies fetes pels qui 
van treballar a l'etapa diocesana de 
reflexió, Quina valoració en fa, 
d'aquestes aportacions? 

El segon tema del Concili és el que 
ha rebut cotes més altes de valoració 
en algunes de les propostes de l'etapa 
de reflexió. És el cas de la que fa refe
rència al paper i1·luminador, orientador 
i transformador de la Paraula de Déu i 
de la que tracta del valor primordial de 
l'Eucaristia dominical. Els participants 
en l'etapa diocesana han anat a l'es
sencial. És lògic, doncs, que aquests 
temes, entre altres, mereixin una refle
xió especialment detinguda, perquè, a 
part de la seva importància, presenten 

també problemes que demanen solu
cions urgents i una major coordinació 
interdiocesana en la seva aplicació. 

-Segons el seu criteri, i en el ter
reny pràctic, quines són les propos
tes d'actuació més importants que 
presenta el document? 

El document vol ser un instrument 
de treball. Per tant, es presenta obert i 
fi ns i tot una mica caut al moment de 
concretar. Però això que, d'entrada, 
podria semblar una limitació, és la 
plataforma necessària per tal que els 
conciliars puguin manifestar la rique
sa de punts de vista i, així, el debat as
senyali pautes més precises. Penso, 
especialment, en la proposta -ja 
apuntada en l'etapa diocesana de re
flexió- d'elaborar un directori-marc 
de pastoral sacramental: el Concili en 
podrà marcar les línies i precisar mi
llor els continguts, ja que el document 
de treball sols n'assenyala unes carac
terístiques a tall d'exemple, les quals 
necessàriament caldrà completar i 
ajustar. 

També m'agradaria que l' experièn
ci a dels pastors i de la gent que estan 
més en contacte amb la realitat que no 
pas els ponents mateixos, ens oferissin 
camins per a ies situacions que, en ma
tèria sacramental, demanen una aten
ció especial: rere cada situació hi ha 
una persona que sofreix, i mereix tot el 
suport per part de les comunitats cris
tianes. 

17 



TERCERA PONÈNCIA: 

La sol· licitud pels més pobres i 
marginats 

ANTONI MARIA ORIOL i TATARET, 
relotor de la ponència, prevere del bisbat de Vic 

-Com a relator d'aquest docu
ment presentat al Concili, quina sín
tesi fa del seu contingut? Quines són 
les dues o tres idees-força que el ca· 
racteritzen? 

Quatre idees-força. Primera, tots 
els creients i batejats en Crist som ecle
sialment correspons ab les davant la po
bresa i la marginació. Segona, l'exi
gència intraeclesial de testimoniatge 
de vida és indefugible, afecta la pràc
tica dels drets, l'ús dels béns temporals 
i el comportament econòmico-social. 
Tercera, els agents caritativo-socials 
de l'Església (entre ells, Càritas, les 
institucions de vida consagrada i el 
voluntariat social) han de renovar-se 
contínuament a fi de respondre de la 
manera més eficaç possible als reptes 
de la pobresa i la marginació. Quarta, 
entre els problemes específics urgents, 
cal tenir molt presents els que afecten 
els malalts, els presos, el tercer món, 
les zones rurals i el món marítim, bo i 
prosseguint l'acció en la resta d'espais 
amb problemes. 

-Vostè ha tingut a l'abast les 
aportacions prèvies fetes pels qui 
van treballar a l'etapa diocesana de 
reflexió. Quina valoració en fa, 

18 d'aquestes aportacions? 

Les aportacions esmentades pale
sen una adhesió bàsica a les propos
tes de la fase preparatòria. Compor
ten l'exigència d'una Església més 
exemplar i testimonial en el seu ésser 
i més lliurada i eficaç en el seu ac
tuar. Impliquen una considerable 
consciència d'unitat eclesial i eviten 
els extrems espiritualista i tempora
lista. Denoten encara, en força for
mulacions, una imatge excessiva
ment clerical de l'Església (és més 
ella la qui s'ha de reformar que no 
pas nosaltres, quan el fet decisiu és 
que tots som Església). Ofereixen i 
reclamen una munió interessantísima 
de criteris i pistes d'acció que cal 
escoltar i assumir en les etapes con
ciliar i postconciliar. 

-Segons el seu criteri, i en el ter
reny pràctic, quines són les propos
tes d'actuació més importants que 
presenta el document? 

1) L'organització, en bé de les Es
glésies diocesanes de Catalunya, d'un 
servei formatiu (doctrina social de 
l'Església), coordinador (dels Movi
ments i institucions eclesials i amb les 
activitats dels Moviments i institu
cions civils) i impulsor (de la pastoral 
de la pobresa i de la marginació). 



2) L'assimilació del missatge del 
Sínode sobre lajustícia(any 1971), tan 
actual avui com en l'època de la seva 
datació, pel que fa a la necessitat de 
conversió i testimoniatge eclesial, sota 
el mot d'ordre: qui vulgui parlar de 
justícia als altres ha de començar prac
ticant-la ell mateix. 

:Y) Aquestes dues instàncies (orga
nitzativa i vivencial) afavoriran que els 
organismes de caire caritatiu i social 
ocupin amb creixent crèdit el seu lloc 
d'operositat i testimoniatge i que els 
reptes perennes i nous de la pobresa i 
marginació obtinguin una resposta 
com més eficaç millor. 

4) Una Església que progressa en 
organització, es renova i treballa, i 
augmenta el seu dinamisme de llevat 
del món. Des de i a través de la nostra 
única consciència cristiana, els deixe
bles de Crist som, alhora, ciutadans del 
poble de Déu i membres de la societat. 
Cal que hi exercim la nostra activitat 

individual, familiar, cultural, política, 
etc. Practicant la justícia, envigorint 
l'amistat i privilegiant la germanor: 
que siguem justos, amics i fraterns, 
com recordà la Rerum novarum. El 
Concili apressarà la vivència d'aques
ta praxi social. Instarà el compliment 
d'alguns drets i deures socials que avui 
són particularment inajornables dins 
l'àmbit de la nostra pàtria, nació i cul
tura: Catalunya. 

5) Les propostes operatives que 
concreten els anteriors àmbits volen 
ser tan realistes com els carismes del 
poble de Déu requereixen i les necessi
tats dels homes reclamen. M'eximeixo 
de transcriure-les, perquè penso que 
els seus primers lectors han de ser els 
seus destinataris immediats: els mem
bres del Concili. Primers no vol dir ni 
únics ni principals. Aquests, en efecte, 
són els creients batejats i els homes i 
dones de bona voluntat de la nostra ter
ra, al servei dels quals estem els treba
lladors i treballadores del Concili. 

19 
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PROFETISME I VIDA CRISTIANA 
HILARI RAGUER 

• Amb Profetisme i vida cristiana, el Centre d'Estudis Pastorals de 
les diòcesis catalanes inaugura una coHecció de materials de forma
ció per fer arribar a un públic més ampli alguns temes de formació 
pastoral que s'experimenten a les aules del Centre. 

• Profetisme i vida cristiana és un petit llibre que no pretén només 
guiar, sinó esperonar l'estudi del profetisme i de la seva importàn
cia per als cristians. Tot aprofitant l'exegesi bíblica, l'autor ens fa 
veure l'actualitat i vigència dels profetes, estudia el profetisme tal 
com apareix a l'Antic i al Nou Testament i aplica a la vida cristiana 
dels nostres temps tot allò que ens han ensenyat els profetes. 

• El P. Hilari Raguer, monjo de Montserrat, membre de l'Associació 
Bíblica de Catalunya, té la dèria de fer sortir la Bíblia de les aules 
de les facultats de teologia i posar-la a l'abast de les comunitats i de 
les persones creients. 

El llibre es pot adquirir al CENTRE D'ESTUDIS PASTORALS 
Rivadeneyra, 6, 3r. 
08002 Barcelona. Telèfon 317 48 58 
També es pot demanar per rebre'l per correu. 
Preu: 400 ptes. exemplar (més despeses de segells, en cas de comanda) 



Actualitat del Dr. Tarrés en la 
nostra església 
DR. XAVIER BASTIDA I CANAL, prevere de Barcelona 

palpa de moltes maneres i amb molta 
tis';aclció que el record de Mn. Pere Tarrés i 

el Dr. Tarrés, dirigent de la Federació de 
.I01"eS Cristians de Catalunya, metge i sacerdot, 
lluny de difuminar-se amb el pas dels anys, resulta 
cada cop més viu i captivador. 
Des de l'any 1950 en que morí en olor de santedat, 
han canviat moltes coses en la societat i en 
l'Església (n'hi ha prou a pensar tot el que han 
significat el pas a la democràcia i el Concili Vaticà 
li), però la seva estela continua sempre lluminosa i 
atraient, el seu carisma té molt a dir als joves, 
professionals metges i sacerdots d'avui; o allò que 
ve a ser igual, a joves -nois i noies-, laics i 
persones consagrades. 
Quaderns de pastoral em demana una evocació 
de la seva figura i amb molt de gust espigolo, entre 
altres coses com es podrien dir -i que anem 
concretant ara amb Mn. Francesc Raventós, vice
postulador, i el P. Jaume Gabarró, de Solius, amb 
motiu de la Positio de cara al procés de 
beatificació-, uns trets que considero especialment 
emblemàtics i d'actualitat. 21 
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1. Vida de pregària 

La unió amb Déu per la pregària, la 
vivència continuada del sobrenatural, 
en les circumstàncies tan diverses que 
li tocà viure, és una característica es
sencial en la vida de Pere Tarrés, des 
de la seva primera edat, que s'afermen 
a l'adolescència i la joventut i es com
pleten a l'edat madura, fins a expan
sions veritablement sublims. El temps 
de la seva forçada ocultació en ocasió 
de la guerra civil, durant deu mesos, 
quan tenia 31 anys i era, ja aleshores, 
metge ben acreditat, li proporcionà ales 
a la seva elevació mística, D'aquest 
temps és la part més destacada de la 
seva producció poètica, centrada en 
l'Amat, l'Espòs de l'ànima, Jesús. 
Cinc d'aquests versos -dels set que es 
conserven d'aquesta època- formen 
part del seu Diari íntim del temps de 
persecució, i són de temàtica espiri
tual. Es tracta d'autèntiques pregàries, 
amb els títols: A Maria; Per què veniu, 
Senyor (Pregària a l'amor crucificat); 
Diumenge de Rams, Dijous Sant-Cor
pus Christi; La veu de Jesús i Desig de 
l'ànima. El seu contingut és molt ele
vat i a voltes recorda expressions de 
Ramon Llull i sant Joan de la Creu, 
com fa notar el P. Gabarró (vegeu El 
vessant poètic del Dr. Pere Tarrés, pà
gines 13-57). 

Però no descobria aleshores el Dr. 
Pere Tarrés l'elevació irreprimible al 
Déu Amor. Als onze i dotze anys, els 
seus pensaments, tot fent d'escolanet a 
la Cova de Manresa o rcsant el rosari a 
la Capella de Validau ra, però especial
ment en contacte amb la natura, el por
taven a lloar Déu, a veure'l grandiós i 
a sentir-lo pròxim, com ell mateix ens 

recorda en diferents escrits que evo
quen aquells anys, redactats precisa
ment també durant el seu recés obligat 
de la guerra. 

La seva oració, en aquest temps i 
sempre, tingué un centre preferent: 
l'Eucaristia. Era la seva força sobretot 
durant la guerra civil i motiu de greu 
enyorança quan se'n veia privat. 
Quantes hores passades en la intimitat 
davant el Santíssim. En la cambra fos
ca d'alguns dels seus refugis, davant 
del secreter del seu propi domicili 
(quan havent-hi retornat, cap a final 
d'agost del 1937 tingué el consol, per 
autorització del P. Torrent, de guardar
hi el Reservàt), en la capella del Semi
nari, després de la guerra, en la parrò
quia de Sant Esteve de Sesrovires, la 
residència de la Balmesiana, quan ja 
era sacerdot, i onsevulla que es trobés, 
fins al terme de la seva vida. No po
dem descurar, tampoc, les expansions 
amb l'Amat, quan li era concedit 
d'emportar-se el Santíssim mentre 
exercia de metge en els fronts de guer
ra. Ell, en particular, se sentí sacerdot 
i víctima en la seva etapa sacerdotal i 
ho portà fins a l'entrega més absoluta 
durant la darrera malaltia. 

Una tendra devoció a la Mare de 
Déu, la Mareta, l'acompanyà sempre, 
particularment en hores de lluita i in
certesa, que tampoc no li mancaren. 
D'aquesta devoció, pouava el zel de 
donar-la a conèixer i la invitació a imi
tar les seves virtuts, molt particular
ment la puresa. 

Pere Tarrés se sentia amic dels 
sants que li foren més pròxims i amb 
els quals millor sintonitzava: sant Pere 



i sant Pau, sant Ignasi, sant Joan Maria 
Vianney ... i d'una manera molt espe
cial santa Teresa de l'Infant Jesús, el 
camí de la qual de ser cor i víctima en 
l'Església, el captivà. 

La vida d'oració de Pere Tarrés era 
realment expressió espontània i irre
primible de la seva vida de fe. Aquesta 
s'alimentava d'un sentit de presència 
de Déu, freqüentment actualitzat. En 
parla sovint en els seus Diaris, tant en 
el de persecució com cn el de guerra i 
en el del Seminari. 

Com era costum de l'època, la seva 
pietat es nodria també de devocions 
populars i oracions vocals. La seva 
abundància i repetitivitat potser no 
s'adapta prou a la nostra mentalitat; sí, 
però, el seu esperit i la seva valoració 
essencial. I sobretot el fervor amb què, 
des d'abans del sots-diaconat, pregava 
el breviari: l'il·lusionava fer-ho amb 
paraules revelades, com les dels salms, 
i fer-ho en nom de l'Església i per les 
necessitats de tot el món. 

En aquest terreny, com en els al
tres, una constant de Pere Tarrés era la 
fidelitat: mai l'excusa de la fatiga, la 
molta activitat, ni la mateixa malaltia 
(mentre físicament pogué), el portà a 
deixar la pregària. 

2. Atenció a les persones 

Pere Tarrés, tant en la seva tasca 
davant la Federació com en la seva 
professió de metge (desenvolupada 
tant en circumstàncies de la vida nor
mal com en els fronts de guerra) i so
bretot en el seu ministeri sacerdotal, 
tractava tothom com una persona que 

mereixia tot el seu interès i la seva de
dicació, que mereixia ser estimada per 
si mateixa, amb les seves característi
ques concretes, irrepetibles. Com Je
sús, tractava cadascú assumint-ne la 
foscor per intentar fer-hi llum, propor
cionar ajut, suscitar una projecció vers 
Déu. 

Aquesta dimensió apareix encara 
més accentuada en la seva etapa sacer
dotal, des que era coadjutor parroquial, 
quan visitava els feligresos en el seu 
lloc de treball (freqüentment el camp o 
la vinya) i a casa, o bé els rebia a la 
rectoria a l'hora que fos, sense escati
mar-hi temps i a expenses del seu re
pòs ... 

Cap categoria de persones no fre
naven el seu zel: fossin noies dels cen
tres d'Acció Catòlica de Sarrià, pobres 
que l'anaven a trobar al Secretariat de 
Beneficència, malalts contagiosos, 
presos condemnats a mort o amb perill 
de ser-ho, companys sacerdots, perso
nes a qui es dirigia espiritualment: per 
a tots tenia aquella paraula adient ca
paç d'obrir horitzons de pregària, 
d'entrega a Déu ... 

3. Vocació 

Pere Tarrés dedicà la vida a Déu. 
Probablement mai no dubtà de la seva 
vocació. Havia nascut per a l'Amat. La 
seva convicció, que s'anà consolidant, 
és que el seu cor no podia ser dividit. 
Per això, quan tota la vida li somreia, 
amb la carrera de metge a punt d'aca
bar, amb una brillantor inigualada, car
regat de matrícules i premis extraordi
naris, la nit de Nadal de 1927, fent una 
suplència del metge de Monistrol de 23 
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Calders, féu vot de castedat perpètua. 
Amb tota coherència visqué aquest 
compromís en circumstàncies ben 
anòmales, concretament durant la 
guerra civil. 

Ell enllaça aquest compromís amb 
la seva consagració en ordenar-se de 
sotsdiaca el dia 20 de desembre de 
1941. Ho expressa el vot que portava 
e'scrit sobre el seu cor i que transcriu en 
el seu Diari íntim de Seminari. 

En efecte, entrà al primer curs quan 
s'obrí el Seminari, just acabada la 
guerra, com ja anava preparant de feia 
temps. 

La vida del clergat diocesà no fou, 
però, la primera que s'oferí a la seva 
opció. De jovenet havia pensat a fer-se 
jesuïta i mai no deixà de sentir admira
ció i atracció per la Companyia de 
Jesús. En els seu exercicis d'Ordes, i ja 
sacerdot, encara ho repeteix. Tanma
teix no fou sense un discerniment molt 
madurat que escull la via del sacerdo
ci diocesà. Hi influí decisivament, no 
hi ha dubte, el seu contacte amb els 
sacerdots de parròquies durant els anys 
en què dirigia la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya. Ell mateix 
dirà, en el decurs de l'última malaltia, 
les següents paraules recollides pel seu 
director espiritual, Mn. Pere Llumà: , 
«El primer pensament de vocació val 
ser per la Companyia de Jesús; però 
ara veig clar que Déu em volia sacer
dot diocesà. Que n'estic content! Ho 
dec a la FJC, haver-me orientat cap 
aquí». 

Allò que més interessa remarcar és 
que no li fou fàcil deixar tota una vida 

que tenia ben encarrilada, en l'exerci
ci prestigiós de la medicina i amb una 
família (la mare delicada i la cosina 
que els atenia) que depenia d'ell. Al
guns dels pròxims (parents, clients, 
companys de professió) ho trobaren 
desencertat; encara que val a dir que a 
la majoria els semblà lògic i àdhuc pre
visible. Ell es feia aquesta reflexió en 
els primers exercicis espirituals que 
practicava tot just ingressat en el Semi
nari: "Oh Déu meu, 'quant de bé, qui
na immensitat de bé puc fer essent sa
cerdot! Com queda pàf.lid el que pot 
realitzar-se des del punt de vista de 
l'apostolat seglar! Queda lluny, molt 
lluny! Quan Senyor, celebrarà la meva 
ànima el desposori definitiu amb Vós? 
Que equivocats van els qui em deien 
en conèixer la meva decisió: "Quina 
llàstima, tant bé que hauria pogut 
fer!" I ara, que no enfaré? Multiplica
díssiml» 

Però Tarrés no veié la vocació al 
sacerdoci simplement com una crida 
que s'adreçava a ell. Estava convençut 
que Déu en crida molts al seu segui
ment generós i radical i que ell podia 
ser instrument per ajudar-los a refle
xionar-hi. Més de dos i tres que decla
raren en el procés diocesà, procedents 
de la Federació, joves generosos i ben 
disposats, reberen la invitació de 
l'amic i apòstol per plantejar-s'ho. 
Aquests, precisament, ho descartaren, 
seguint el camí, tan necessari, de 
constituir una família autènticament 
cristiana. 

A part d'aquestes interpel·lacions 
estrictament personals, Tarrés fou 
apòstol de vocacions al sacerdoci i a la 
vida consagrada, particularment mit-



jançant algunes de les seves glosses en 
l'època de la Federació i aportant la 
seva destacada col·laboració a una co
missió (Secretariat de Vocacions) que 
es constituí a dit efecte, mitjançant la 
ploma i la paraula, durant el seu temps 
de Seminari. 

4. Equilibri humà i virtut 
de la humilitat 

Sorprèn en la vida de Pere Tarrés 
que mentre d'una banda escull un estil 
de vida abnegat i sacrificat, fins a bus
car la mortificació corporal, d'altra ban
da es presenta jovial, enjogassat, bro
mista com el que més. Un amic d'infàn
cia, avui sacerdot després d'haver pas
sat per la vida de família amb fills i néts, 
iJ.lustrarà amb escenes el caràcter ale
gre i criaturer de Tarrés, que l' acompa
nyarà tota la vida; d'altres descriuran 
les rialles sorolloses quan jugava a ama
gar el bonet amb un Pare de Sant Felip 
Neri de Gràcia, la j)·lusió amb què es 
llançava sobre els dolços (tot i que se'n 
sabia estar) enmig dels redactors del 
setmanari Flama, i ja en la seva etapa 
sacerdotal, les escenes d'empaitar-se 
amb un company sacerdot o carregar
se'n a coll-i-be un altre. 

Crida l'atenció que tots els qui de
claren en el procés de Pere Tarrés o 
han escrit i parlat sobre ell, en ponde
ren l'equilibri humà, mantingut al llarg 
de tota la seva vida. Mentre l'aspecte 

. físic de la seva personalitat pateix una 
inflexió (la bona salut i l'exuberant 
energia física dóna pas a una salut de
licada, amb molèsties intestinals i un 
aspecte decadent que comença a l'èpo
ca de l'enrolament obligat a files, quan 
compta amb trenta-dos anys i s' agreu-

ja quan ja és sacerdot), la seva vida 
psíquica resplendeix sempre amb una 
gran serenor i equanimitat, àdhuc en 
moments durs, d'incomprensions si no 
maledicències, de fatigues mentals i 
físiques consegüents als esforços en 
els estudis i a les exigències que s'im
posava en les tasques del ministeri, i 
que desemboquen en l'aparició de la 
fatal malaltia que l'anà minant i acabà 
amb la seva vida quan comptava a 
penes quaranta-cinc anys d'edat. 
Hom pot ben dir que res no pogué aba
tre el seu ànim fort com un roure. 

D'on li venien aquesta fortalesa i 
aquesta serenor? No excloem una bona 
base constitucional genètica; però no 
hi ha dubte que el suport principal li 
prové de ser un home ben integrat, 
fruit d'una formació física, intel·lec
tual, moral i religiosa plenament reei
xides: el resultat és una existència de 
persona realitzada i lliure. Lliure per
què gaudí d'un ple autodomini en la 
recerca dels valors autèntics i del seu 
ideal de seguiment de Jesucrist. 

En aquest sentit és destacable el 
nivell i la qualitat de les seves virtuts: 
totes probablement en grau heroic, 
com esperem que es digui en el decret 
de proclamar-lo Venerable; moltes 
d'elles resulten ben paleses als qui el 
conegueren o als qui després s'han 
apropat, per mètodes adequats, al co
neixement de la seva vida. Això es pot 
dir, crec, en primer lloc de les virtuts 
teologals, però també d'algunes altres 
virtuts que sobresortiren especialment 
en la seva vida, com la castedat. 

Aquí, em vull fixar més especial
ment en la humilitat. Ell es mostra ben 25 



convençut que era la base de la seva 
vida espiritual, de la seva fidelitat a 
Déu. En certa manera es podria dir que 
de les virtuts suara esmentades, ja ni 
calia parlar-ne: es donaven per suposa
des i calia simplement avançar en la 
seva profundització. Però la humilitat 
requereix una vigilància especial, ja 
que va contra l'amor del propi jo, del 
qual, natural i necessari, costa sovint 
apreciar-ne els justos límits. El cert és 
que, concretament en el seu Diari ín
tim del Seminari, Tarrés centra una i 
altra vegada la seva atenció en aquesta 
virtut, objecte del seu examen particu
lar i dels seus propòsits en moments 
destacats, com dels seus Exercicis 
d'ordes (\7.11.41) o de recés (3.Y.41). 
De l'esperit de vanaglòria, en diu el 
seu cavall de batalla (6.1Y.40, 3.Y.41), 
i per combatre'l utilitza, bàsicament, 
tres camins. 

En primer lloc, es proposa de no 
parlar de si mateix, d'allò que el podria 
deixar en bon lloc respecte dels inter
locutors. Així escriu a penes ingressat 
.en el Seminari: «M'he fet el propòsit 
de no parlar de cap cosa relacionada 
amb la meva anterior professió, a no 
ésser que els companys m'interroguin 
o la conversa s'ho porti directament» 
(2X39). 

En segon lloc, aprofita les ocasions 
que el fan desmerèixer. Les troba en la 
seva dificultat pels estudis eclesiàstics, 
causada per una metodologia d'apre
nentatge molt diferent de la que havia 
utilitzat tan destrament en la carrera 
civil, agreujada per la utilització del 
llatí com a llengua de transmissió. Es
criu: «He mirat on radicava el meu 

26 afecte desordenat ..... Em fa un pànic 

terrible la humiliació i reconec que és 
l'únic remei... per arribar a la sante
dat...»; es té per «un tros de ruc ... car 
la Teologia, amb el sistema si[.logístic, 
em costa d'entrar i, per cert, que quan 
em trobo en una cosa d'aquestes n'es
tic content .. » (24.X.39). La situació. 
s'agreujarà quan l'esforç realitzat, 
combinat amb la deficient alimentació, 
pròpia del temps de la postguerra, li 
provocarà una fatiga mental terrible 
amb manca de memorització, en fina
litzar el primer curs, que es perllonga
rà tot l'estiu, i li farà variar els plans 
d'estudi (vegeu dia 30.lX.40, en rela
ció amb l2.V1.40, del seu Diari de Se
minari). 

El tercer mitjà per acréixer dita vir
tut és demanar ésser humiliat. Aquest 
posicionament hi és ben present en els 
apunts d'Exercicis d'octubre de 1940 
(el seu segon any de Seminari). Escriu 
el dia 24: « ... he demanat al Bon Jesús, 
a la Verge i a Déu Pare que em volgués 
elegir per passar oprobis i injúries per 
a més poder imitar el Bon Jesús», 
Matisa a continuació que ho fa «amb 
una mica de repugnància natural, 
però amb la voluntat ferma i decidi
da.:. ». El dia seguent, escriu encara: 
«, .. envieu-me, Senyor. humiliacions ... 
Vós m'ajudareu, car jo sóc un sac po
drit d'orgull ... ». En els Exercicis de 
l'inici del seguent curs, 1941-42 (diri
gits pel Dr. Vicenç Enrique i Taran
cón), anota la mateixa «necessitat de 
lluitar interiorment tant com pugui 
contra l'esperit d'enveja ... supèrbia, 
cosa que ja faig, però veig que no puc 
pas adormir-m'hi ni puc pas fer-li la 
més petita concessió ... » (28X.41). Hi 
toma tres dies després (3IX.4I): «Les 
humiliacions, fracassos i menyspreus, 



això, Senyor, encara em costa; però, 
Bon Jesús, gustosament ho acceptaré 
per més assemblar·me a Vós ... ;.>, ¡ es~ 
criu el dia seguent, festivitat de Tots 
Sants: « ... si per un cantó em repugnen 
les humiliacions i menyspreus, no la 
pobresa actual (subratllat del transcrip
tor), per altra banda el desig defer-me 
el més semblant possible a Jesús m' en
tusiasma i m'hifa abraçar amb goig i 
plaer ifa demanar-m'ho vivament en 
els col·loquis ... ». Finalment, en els 
seus Exercicis preparatoris de J' orde
nació sacerdotal, escriu que es ratifica 
en els desigs i propòsits fets en els del 
sots-diaconat i afegeix: «Entrega ab
soluta, incondicional. Amor a la po
bresa, als menyspreus i oprobis; amor 
ardentíssim a la humilitat... ». 

Està clar que el seu desig d'humi
liacions, com a camí d'humilitat està 
ben unit a la seva entrega absoluta, in
condicional, a la seva vocació de víc
tima, tan característic-a de la seva espi* 
ritualitat. 

Va adquirint una llibertat i pau inte
rior també en aquest terreny. La supe
ració de la por a quedar malament, a 
veure's trepitjat, lluny de fer-li perdre 
la pau interior li donarà aquell equili
bri i serenor que el distingiren tota la 
vida. 

6. Pàtria i política 

La llibertat interior, a què acabem 
d'al·ludir, donà a Pere Tarrés ales per 
transportar-lo a tot allò que endevina
va just, pur, amable, de bona reputa
ció. Un aspecte ben rellevant d'això és 
el sentit de la pròpia identitat amb l'en
torn on es desenvolupa la persona. 

Prescindim de l'ambient més íntim de 
la família (de tanta significació en el 
cas de Tarrés, com se sap), per fixar
nos, Ja per acabar, en la dimensió de 
pàtria i país. Tarrés, que mai no es vol
gué comprometre activament amb la 
política (en sentit de militància en un 
partit), estimà la seva ciutat nadiua, 
Manresa, i se sentia ufanós de tot allò 
que l'ennoblia o l'ajudés a prosperar. 
Sobresurt en els seus escrits de la re
clusió voluntària, durant la guerra, 
evocadors de l'etapa de la seva adoles
cència. Situat a Barcelona, estimà la 
ciutat, com a cap i casal, com es pot 
veure en alguns dels seus articles al 
Pla de Bages (Estampes Barcelonines) 
i al setmanari Flama. 

En la seva funció formadora com a 
directiu de la Federació, tingué ocasió 
de visitar ciutats i pobles de les més 
variades comarques de Catalunya. Ar
reu s'arnarà de les seves belleses i di
fongué l'amor del país en tots els as
pectes: història, llengua, cultura i, so
bretot, religió, considerant-ho en els 
valors transmesos i les realitats ac
tuals, i prodigant-ho com a eina per a 
la formació integral d'una joventut 
forta ... Valguin per tots els exemples 
que podrien adduir-se, la glossa 9, amb 
el títol Ripoll, seu de la cultura catala
na i l'article El nostre patriotisme (pu
blicat com a glossa 167); a part de les 
moltes vegades que s'exalça la Mare 
de Déu de Montserrat com a Patrona 
de la Federació. 

Tarrés no desaprofità cap ocasió en 
la seva vida per acréixer el coneixe
ment i l'estimació d'aquests valors. La 
circumstància de la seva incorporació 
al front de guerra, amb continuats des- 27 



28 

plaçaments per la geografia pàtria, no 
en fou aliena. Especialment situat en la 
franja, podríem dir, de ponent, des del 
Pirineu d'Urgell i el Segrià fins al Baix 
Ebre, tingué temps i motius d'admirar 
i lloar les meravelles de les seves gents 
i dels seus paisatges fins que el 6 de 
desembre de 1938, retrocedint ja cap a 
Barcelona, pogué escriure a la seva 
mare i a la seva germana: «Qui ho ha
via de dir que haguéssim d'arribar
nosfins a la mar! Després d'haver re
corregut d'un extrem a l'altre de 
Catalunya, dels cims nevats, haver 
pogut arribar a les dolces costes de la 
Mediterrània». 

Molt especialment gaudí, els dar
rers estius de la seva vida sacerdotal, 
d'unes estances intenses i vigoritzado
res a la Vall de Núria, a redós del San
tuari, al Casal de la Mare, com ell el 
solia anomenar. 

El servent de Déu, pròxim a tots 
nosaltres amb el seu missatge d'una 
actualitat no mai esmorteïda i sempre 
renovada, té títols més que sobrats per 
ser ara present a les tasques, els afanys 
i les pregàries amb motiu del Concili 
Provincial de la Tarraconense en 
aquesta Església que tant estimà. 



Algunes propostes pastorals pel 
temps de Quaresma i Pasqua 

aquest exemplar de Quaderns quan ens trobem 
portes de dos temps litúrgics forts: la 

'arl!S/Tla i la Pasqua. 
això, i dins la línia del Centre d'Estudis Pastorals 

d'oferir. eines de pastoral que ens a;udin no només a 
saber, sinó, sobretot, a saber fer, hem demanat a 
dos preveres del bisbat de Barcelona, amb tasques 
parroquials i experiència reconeguda, unes idees per 
aquests temps. FREDR/C RÀFOI.S, des de Capellades, ens 
parla de la Quaresma; JAUME BERDOY, des de 
Vilanova i la Geltrú, del temps de Pasqua. 

LA QUARESMA 

Ja fa bastants anys, quan D. Marce
lo era arquebisbe de Barcelona, es van 
organitzar a la nostra Arxidiòcesi unes 
Jornades sobre Pastoral de conjunt, di
rigides per un gran pastoralista fran
cès, el canonge Fernand Boulard. En
tre ell i Mn. Joan Batlles van tirar en
davant una de les trobades més profi
toses a les quals he participat. Com que 
jo formava part d'una petita comissió 
que ajudava en l'organització, vaig 
viure les Jornades amb tota la intensi
tat. 

Una cosa em va cridar l'atenció i 
ara l'he recordada: des del primer dia, 
Boulard va crear la Comissió de Con
clusions. És a dir, les conclusions no 

havien de ser uns bons propòsits re
dactats a última hora, després d'uns 
dies d'intens treball. Les conclusions 
haurien de ser l'element principal de 
les Jornades. 

Aquesta experiència m' ha vingut 
a la memòria en ordenar aquestes mo
destes propostes per a una Pastoral de 
Quaresma i Pasqua. Des del primer 
dia que comencem a preparar la Qua
resma, hem de pensar en les conclu
sions. Potser la diferència és que, 
aquí, les conclusions ja se'ns donen 
fetes, almenys en les seves grans líni
es: la Pasqua ha de ser la vertadera 
conclusió de la Quaresma. Una Qua
resma tancada en si mateixa no tindria 
raó de ser. 29 
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En aquestes ratlles exposo petites 
experiències tingudes a les Parròquies 
on he viscut més: Vilafranca i Capella
des. Per al temps pasqual he demanat 
la coJ.Jaboració de Mn. Jaume Berdoy, 
que és el rector de la Parròquia on vaig 
ser batejat: Sant Antoni, de Vilanova i 
la Geltrú. 

Em sembla que els instruments de 
l'exercitació quaresmal no han canviat 
gaire: la pregària, el dejuni i l'almoi
na continuen essent els eixos vertebra

. dors de la Quaresma. Faré un punt de 
reflexió sobre el dejuni i l'almoina, un 
altre punt sobre la predicació de la Pa
raula, i un tercer sobre les celebra
cions. 

1. Una actualització del dejuni 
i l'almoina 

Tot just abans de començar la Qua
resma, se'ns ofereix una ocasió única 
per subratllar l'aspecte dejuni-almoi
na. És la Campanya contra la Fam en 
el món, que considero de molta impor
tància en cada Parròquia. Aquí, no es 
tracta d'una qüestió de detall sinó de 
supervivència: hi ha gent que no pot 
viure, hi ha gent que passa gana. 
Aquesta constatació no ens hauria de 
deixar dormir tranquils, sobretot si no 
en fem cas. Es pot preparar la Campa
nya en coordinació amb la Delegació 
de Mans Unides: fer que la gent cone
gui el projecte que Mans Unides pro
posa a la nostra Zona Pastoral; convi
dar un missioner o una missionera que 
vingui a parlar el diumenge anterior a 
la col·lecta per motivar els fidels; do
nar relleu a la col·lecta del segon diu
menge de febrer; procurar que la Cam-

panya es faci present també fora del 
temple posant propaganda a les boti
gues i els comerços, organitzant una 
exposició-venda d'objectes d'artesa
nia del Tercer Món, ajudant que neixi 
un grup per al Tercer Món, etc. Tot pot 
ajudar a posar en pràctica el vertader 
dejuni i la vertadera almoina. 

També cal que els nens i les nenes 
se sentin interpel·lats per la misèria del 
món, ells i elles que actualment són 
objecte cobejat del consumisme i que 
sovint sotmeten els pares a un implaca
ble setge per accedi r a nous models i 
noves marques de productes. Penso 
que si els grans no ajudem els petits a 
descobrir l'alegria del donar, se'ns ar
ribaran a menjar vius en honor del déu 
del consum. 

En començar la Quaresma lliurem 
a tots els infants de la Catequesi unes 
petites guardioles de cartró,perquè du
rant la Quaresma hi vagin posant els 
seus estalvis i al final les portin a la 
Parròquia el Dijous Sant, a la missa 
vespertina. Això ho vam aprendre de. 
Mn. Ramon Palo mera, rector de SI. 
Pere Molanta. Adverteixo que és bas
tant difícil aconseguir la generositat 
dels infants, contínuament bombarde
jats per la propaganda consumista-in
fantil. 

2. La predicació de la Paraula 

Aquesta és una tasca fonamental de 
la Quaresma. Penso que la predicació 
quaresmal s'ha de centrar principal
ment en les lectures bíbliques dels sis 
diumenges de Quaresma. Aquest any, 
en el cicle C, tenim temes molt impor
tants tant a les lectures de l'Antic Tes-



tament com a les de l'Evangeli: la fe 
del poble d'Israel resumida en el seu 
Credo del Deuteronomi; la pregària 
d'Abraham, la visió i vocació de Moi
sès, d'IsaÏes (sempre hi ha una cosa 
que està a punt de néixer). I els evan
gelis: les temptacions, la transfigura
ció, la paràbola de la figuera estèril, la 
del fill pròdig, el perdó de la dona 
adúltera i la passió segons sant Lluc. 
Difícilment trobaríem una ordenació 
millor en ordre a una renovació de la 
vida, tant del qui fa com del qui escol
ta la corresponent homilia. Preparar-la 
bé, tenir una visió de conjunt de tota la 
temàtica d'aquesta Quaresma, parlar
ne amb els altres companys per enri
quir-nos amb nous punts de vista, in
tercanviar-se algun diumenge amb el 
capellà veí -els nostres feligresos tam
bé tenen dret a sentir altres veus-, tot 
pot contribuir a fer més fructuosa la 
predicació quaresmal. 

També aprofitem la Quaresma per 
ajudar a aprofundir en algun tema, es
pecialment bíblic. De conjunt amb les 
parròquies veïnes hi dediquem quatre 
vespres presentant un curset pensat es
pecialment per catequistes, però obert a 
qui hi vulgui venir. Mn. Josep Escós, 
rector de sant Maure de Santa Margari
da de Montbui, ve cada any a presentar
nos un evangeli, aquest any el de Sant 
Lluc. Ho fa molt bé perquè a una bona 
preparació si suma l'experiència de rec
tor i de consiliari de Moviments. El re
sultat d' aq~ests cursets és com el de la 
pluja menuda: van penetrant i ajuden a 
tenir una base bíblica més sòlida. 

Crec que també anirien bé unes 
xerrades obertes als joves. AI meu en
tendre, penso que s'ha abusat d'una 

frase que tots donen per indiscutible: 
« Val més una imatge que mil parau
les». Seria millor dir: «No hi ha res 
com la paraula imatgiada». Al nostre 
Arquebisbat hi ha uns bons equips de 
capellans joves, molt intel·ligents i 
preparats. Aniria bé que, d'entre ells, 
alguns s'especialitzessin a donar xer
rades al jovent. Farien un bon servei. 

Una qüestió que no ens deixa tran
quils: com posar-nos en contacte amb 
gent nova? Com aconseguir que la Par
ròquia arribi a aquells que no hi vé
nen? Potser aquest va ser el motiu que 
va impulsar els nostres majors a fer el 
Salpàs, és a dir, mantenir un contacte 
pastoral sobretot amb les persones que 
vivien en masies un xic apartades. 
Nosaltres hem mirat de buscar aquest 
contacte organitzant a la Quaresma al
gun aplec amb infants, pares i cate
quistes. Ha anat força bé. Hem d'estu
diar maneres d'apropar-nos a més 
gent. Valia pena intentar-ho. 

3. Les celebracions 

Seguint l'estil del canonge Boulard, 
la preparació de la Quaresma hauria de 
començar pensant en la Vetlla Pasqual. 
La Vetlla és una celebració llarga que 
demana una bona preparació. Algun 
any a Vilafranca, durant la Quaresma, 
repartíem les lectures de la Vetlla en els 
diferents grups que es reunien periòdi
cament, perquè en fessin pregària i a la 
Vetlla fessin una petita introducció 
abans de cada lectura. S'ha de mirar 
d'aprofitar tants elements plàstics com 
hi hagi: la llum, les flors, l'aigua. S'ha 
d'estudiar com els joves es poden trobar 
integrats activament a la Vetlla. A Cape
llades, hi convidem els músics i el cor 31 



del poble, que vénen de gust. Mirem 
que no hi manqui un obsequi per als 
malalts, que els feligresos els portaran a 
casa seva. 1 preparar un piscolabis en 
acabar la celebració: agermana molt. 

És molt important que les celebra
cions del Diumenge de Pasqua esti
guin ben cuidades: que a cada missa hi 
hagi els elements festius correspo
nents, com l'orgue, els cantaires ... 
També cal preparar especialment la 
missa a què convidem els infants de la 
Catequesi amb els seus pares. Algun 
any, entrem al temple des del fons, 
amb els nens portant un llantió, fent 
corona al ciri pasqual que porten els 
més grandets. Convé ser una mica crea· 
tius, per exemple a les ofrenes. Qui 
no veu en els signes d'una naturalesa 
que es des vetlla aquell temps, una re
lació preciosa amb els signes de Crist 
ressuscitat? 

Una altra celebració litúrgica que 
convé preparar bé és la benedicció dels 
rams. Sens dubte és la celebració litúr
gica més concorreguda de tot l'any. 
Convé tenir cura de la megafonia, en
cara que sigui només pels 10 minuts de 
la benedicció, mirar de no enfadar-se si 
costa una mica d'assolir un silenci 
complet, dir una homilia curtíssima 
però molt pensada, donar a l'acte el to 
cordia'! i amistós que devia tenir l'en
trada de Jesús a Jerusalem. 

Acostuma a quedar-se molta gent 
per a la Missa. Cal preparar sobretot la 
lectura de la Passió. No crec que es dis
gustin, els liturgistes, si acompanyem la 
lectura, ben feta, amb alguns elements 
dramatitzadors. Recordo el silenci emo-

32 cionat de la multitud que seguia la lec-

tura de la davallada del Crist, mentre 
dos joves col·locaven una senzilla tova
llola al voltant del magnífic Sant Crist 
que ens presideix el presbiteri. 

També hi ha una celebració que, 
sobretot als pobles, fa impacte: el Via
crucis pels carrers la nit del divendres, 
al qual acostuma a venir gent molt di
versa. Que se sentin els cants i les lec
tures. No hi hauria manera de poder 
tenir el text de les estacions del Viacru
cis de l'any passat a Roma, que va pre
parar el Patriarca de Constantinoble? A 
mi, que les vaig seguir des del llit de 
l'Hospital, em van agradar molt. 

Una altra celebració que hem de 
pensar amb temps és la del Sagrament 
de la Penitència. A Capellades, en 
Cisco prepara cada any per Nadal i 
Pasqua un examen de consciència, que 
el diumenge anterior ja publiquem al 
Full parroquial. Des de fa un parell 
d'anys adjuntem a les preguntes diri
gides als grans, unes altres preguntes 
ben senzilles dirigides als petits, que hi 
participen de gust. 

Retornant al començament de la 
Quaresma, donar relleu al dimecres de 
cendra. El símbol és ben expressiu. La 
mateixa setmana, repartim als infants 
les guardioles contra la fam. A Capella
des, fem el Viacrucis cada diumenge 
abans de la Missa vespertina: alguns del 
Cos de portants es presten a aixecar la 
Santa Imatge. I abans del Viacrucis, 
cantem les vespres de Quaresma: un 
petit nucli de persones, sobretot les del 
grup de pregària i les germanes de la 
Comunitat religiosa local, animen el 
cant de Vespres. Convé preparar un 
breu comentari, com fan a Montserrat. 



Com veieu, tot són coses modestes 
i factibles. La Quaresma té l'avantatge 
i l'inconvenient de ser bastant llarga. 
Avantatge perquè hi ha temps de tot, 
inconvenient perquè costa mantenir el 
ritme seguit i constant. Però el que sem
pre hem de tenir present és la fita a la 
qual mirem: les conclusions. Les con
clusions són la resplendor de la Pasqua, 
resplendor que es va manifestar en el 
rostre de Crist i que hem de mirar que 
també es manifesti en el rostre de tots 
nosaltres, feligresos i pastors, en com
plir-se l'exercitació quaresmal. 

I ara unes pinzellades sobre el 
temps de Pasqua a la parròquia de Sant 

. Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, 
d'on és rector Mn. Jaume Berdoy. 

LA PASQUA, TEMPS DE 
RETROBAMENT COMUNITARI 

A fi de solemnitzar la cinquantena 
pasqual, i amb l'eslògan Pasqua, temps 
de retrobament comunitari, cada diu
menge donàrem un relleu especial a una 
de les eucarísties, celebrant algun sagra
ment a l'interior de la Missa dominical, 
o convocant-hi expressament algun 
grup o col·lectiu. 

El diumenge de Pasqua férem la 
celebració del sagrament del Baptisme 
dins la missa d'infants. Això ens per
meté ajudar els nens i les nenes a re
viure el seu propi Baptisme i a renovar 
més conscientment els compromisos 
baptismals. El segon diumenge admi
nistràrem el sagrament de la Unció 
dels malalts. Aquest dia vam celebrar 
l'Eucaristia a la capella de l'Hospital, 
possibilitant així que els avis que hi 
resideixen participessin en la Missa de 

la comunitat parroquial i rebessin el 
sagrament junt amb altres persones 
que l'havien sol· licitat. El tercer diu
menge convocàrem els nens i les ne
nes dels dos primers cursos de Cate
quesi. Ells foren els encarregats de lle
gir les pregàries i presentar les ofrenes. 
Durant tota la celebració es tingueren 
especialment presents. El quart diu
menge, coincidint amb la Jornada de 
les vocacions sacerdotals i religioses, 
convidàrem les religioses que perta
nyen a la nostra Parròquia. Aquest dia 
els foren confiades les lectures, les pre
gàries i les ofrenes. El cinquè diumen
ge de Pasqua tingué com a protagonis
tes els matrimonis. Hi foren convidats 
especialment els qui celebraven les 
noces d'or o d'argent. Després de l'ho
milia renovaren els seus compromisos 
matrimonials. El sisè diumenge vam 
convocar els nens i les nenes dels 
grups de Catequesi de postcomunió i 
els adolescents que es preparaven per 
a la Confirmació. Aquest dia foren ells 
els qui proclamaren la Parau la de Déu, 
redactaren i llegiren les pregàries i fe
ren la presentació de les ofrenes. El 
setè i penúltim diumenge del temps 
pasqual foren els joves els encarregats 
de preparar la celebració, de la qual en 
foren també els principals protagonis
tes. El diumenge de Pentecosta aplegà
rem en la mateixa celebració eucarísti
ca les diverses associacions parro
quials, que foren convidades a partici
par-hi activament. 

D'aquesta manera tan senzilla, i 
sense multiplicar les celebracions litúr
giques, vam aconseguir unes eucaris
ties pasquals força reeixides. Feta la re
visió, decidírem repetir-ho en pasqües 
successives. 33 



Aspectes pastorals 
del Projecte David 
XAVIER MORLANS, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya 
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servei de l'evangelització. 
AI llarg d'aquests deu anys, el que en principi era 
una trobada estival ha generat una xarxa de 
relacions, contactes i intercanvis que ha donat peu a 
un servei pastoral estable: el Projecte David. 
Quaderns de pastoral ha demanat a un dels seus 
grans impulsors, el prevere de Barcelona Xavier 
Morlans, una síntesi d'aquest innovador servei. 

1. Què és el Projecte David 

L'objectiu general del Projecte 
David, que té la seva seu social a 
Barcelona, al carrerTrafalgar 23, 3r 2a 
(telèfon 931 268 02 74 - Fax 93 1268 
46 93), és el d'oferir un servei espiri
tual, pastoral i tècnic de.cara a l'evan
gelització. 

a) Servei espiritual 
Aquest projecte té una especial in

cidència en l'aspecte kerigmàtic de 
l'evangelització, és a dir, l'anunci pú
blic, extens i obert a tothom de Jesu
crist com a Salvador. Es tracta de la 
punta de llança de l'evangelització, el 
primer contacte amb la bona notícia de 

34 l'evangeli a la manera de les primeres 

predicacions dels F ets dels apòstols. 
La forma de fer-ho és a base de reces
sos de cap de setmana, o de més dura
da, sessions d'iniciació a la pregària, 
concerts-testimoni, etc. 

b) Servei pastoral 
El Projecte David ofereix també 

entrenament pràctic per als subjectes 
de la pastoral (preveres, religiosos, re
ligioses, laics, laiques ... ) sobre la for
ma de realitzar l'anunci explícit de 
Jesucrist en el context social d'avui, i 
l'acompanyament pastoral adequat a 
les persones que descobreixen la fe en 
Jesucrist o la retroben. 

Aquest ensinistrament, a la manera 
d'una escola pràctica de comunicació 



de la fe cristiana, inclou pràctiques de 
l'anunci de Jesucrist tant en la conver
sa interpersonal com en la comunicació 
a auditoris de tipus parroquial (homilia, 
acollida de practicants ocasionals ... ) o 
bé a audiències més àmplies i allunya
des com en el cas de l'ús dels mitjans de 
comunicació social (ràdio i televisió 
municipals, comarcals o nacionals, can
çó, premsa i mitjans àudio-visuals en 
general). 

e) Servei tècnic 
En aquest tercer aspecte, el Pro

jecte David ofereix assessorament per 
a tot tipus d'activitat relacionada amb 
la dimensió pública i àudio-visual de 
l'evangelització: programació d'actes 
i jornades, contactes amb professio
nals cristians de la comunicació (pre
sentadors, cantants, grups musicals, 
escenògrafs ... ), suggeriments sobre 
aspectes d'infrastructura (escenari, 
so, llum ... ). 

2. Aportacions pastorals 

Què pot aporlar el Projecte David a 
la nostra pastoral ordinària? 

El Projecte David, com es pot veu
re, no és pas un nou Moviment, sinó un 
servei per a tots els Moviments, parrò
quies, comunitats i col·legis que se'n 
vulguin servir. 

Pel sol fet d'existir, aquest projec
te ens recorda la necessitat de revitalit
zar la dimensió missionera explícita de 
la nostra vida cristiana i, a l'ensems, la 
urgència de trobar nous llenguatges 
per vehicular el testimoniatge de la fe 
en una societat plural i acostumada als 
missatges curts i impactants. 

Sovint a les nostres reunions d'ar
xiprestat, de federació, de comunitat o 
de pastoral del col·legi, constatem la 
pèrdua d'interès i atractiu de les nos
tres trobades habituals. Nosaltres ma
teixos ens sentim repetidors d'uns mis
satges i d'unes pràctiques que esdeve
nen rutinàries i poc engrescadores. 

Posem un parell d'exemples: les 
famoses celebracions dels sagraments 
amb practicants ocasionals (baptisme i 
primeres comunions, especialment): 
sovint els pastors suportem estoica
ment aquestes situacions, les vivim a 
contracor, dolguts pels dèficits (de fe, 
de consciència i voluntat, de compro
mís ... ) dels qui tenim davant. 

Hi ha coses fonamentals per supe
rar aquestes situacions. 

Primer de tot, creure, nosaltres, que 
Jesucrist visita aquelles famílies que 
tenim al davant, que és una ocasió es
pecial perquè pares, germans, padrins, 
nuvis, es trobin de debò amb el Senyor 
com aquells homes i aquelles dones de 
l'evangeli que es trobaven amb Jesús. 

En segon lloc, usar els mitjans 
apropiats perquè aquesta trobada s' es
devingui: saber plasmar les possibili
tats que ofereix el mateix ritual. L'am
bientació musical, tot just entren els 
practicants ocasionals a l'església, és 
important (com ho és anàlogament en 
l'ambientació del banquet o de la festa 
familiar posterior). La megafonia: que 
la nostra veu arribi natural i directa, i 
no com a quelcom que arriba d'un al
tre món ... El fet d'adreçar-nos perso
nalment a un auditori que se sent aco
llit, apreciat, consolat i no pas renyat o 35 
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simplement adoctrinat... Tot això, hi ha 
qui ho fa per instint, però la majoria ho 
hem hagut d'aprendre ... 

El Projecte David ofereix la possi
bilitat de reciclar-se tant en la dimensió 
espiritual (creure allò que celebrem), 
com en la qüestió de l'ús dels mitjans 
adequats. 

Un altre exemple: la pastoral de jo
ves. És un fet que molts joves de 
postconfirmació no perseveren. Per 
aconseguir que continuïn no es tracta 
pas de rebaixar el producte, però sí de 
saber oferir-lo amb gràcia i amb els 
mitjans (llenguatges) adequats. Sovint 
oferim una fe de reunions o de catecis
me en fred. No treu profunditat ni de
voció a la catequesi, el fet d'usar la 
música contemporània popular d'avui 
com a eina pedagògica per propiciar 
un trobament joiós amb Jesucrist i el 
seu missatge de salvació. 

Aquesta renovació del convenci
ment missioner i de les tècniques de 
comunicació es fa encara molt més ne
cessària i urgent quan entrem en el 
camp explícit de l'evangelització: dur 
la bona notícia de Jesucrist als allu
nyats, als qui no vénen a l'església i a 
les nostres reunions, als qui només pa
raran l'orella si senten (per les ràdios O 

televisions municipals, comarcals o 
nacionals) una sintonia que els resulti, 
si més no d'entrada, familiar. 

Per aconseguir tot això resulten 
necessàries tot una colla d'actituds en 
els subjectes de la nostra pastoral: dis
posició de reciclar-se amb humilitat, 
no creure que ja ho sabem tot per més 
anys que portem a la pastoral activa, 
conèixer què es fa en altres indrets, 
estar disposats a aprendre constant
ment. El Projecte David vol contri
buir a aquesta tasca tan necessària i 
urgent. 



El factor coneixença en 
la Pastoral rural 
MIQUEL TRESSERRAS, del bisbat de Vic 
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""'dies 13, 14 i IS de juny de 1994. 
Un dels temes tractats fou el que tot seguit s'exposa, 
que creiem de molt d'interès pràctic. 

Qualsevol referència al món rural 
suggereix de seguida una contraposi
ció al món urbà. Actualment, aquesta 
contraposició es basa en la coneixença. 
No es basa en cap altre element del 
viure quotidià. 

Els pagesos de la plana de Vic o els 
vilatans del Vallès disposen dels avan
tatges que temps enrere eren propis de 
la ciutat: tenen els metges, les escoles, 
les vacances, els espectacles i les boti
gues del barceloní. Tothom coneix pa
gesos que viuen de manera ben urba
na. Deixant de banda el factor conei
xença, l'estil de vida de la gent va més 
unit a l'economia i als valors culturals 
de cadascú que no pas al fet d'estar-se 
en un nucli urbà. 

La xarxa de carreteres, la televisió, 
les segones residències, les diverses 
reconversions a què ha estat sotmesa la 
pagesia, l'augment d'estudiants uni
versitaris als pobles i un progrés eco-

nòmic fet amb empentes però real han 
convertit Catalunya en la ciutat que 
van somniar els noucentistes. Avui, 
com en la ciutat antiga, ager i urbs 
conviuen en una mateixa unitat ciuta
dana. Però als pobles i viles els termes 
comunitat i convivència continuen te
nint un sentit propi: els nuclis rurals 
són comunitats on els individus i les 
famílies estan obligats a viure junta
ment amb tota l'altra gent. A la gran 
ciutat cadascú conviu amb qui volo 
amb qui pot. A l'ager tothom coneix 
tothom, a l'urbs costa no ser un ciuta
dà anònim. 

Aquesta observació és important 
perquè al llarg dels segles XIX i xx 
l'anonimat urbà s'ha anat veient com 
un lloc de llibertat i d'autorealitzaCÍó, 
i ara es va comprovant que la llibertat 
i l' autorealització són gairebé impossi
bles en un model social massificat, de 
relacions interpersonals precàries. Es
quematitzant molt, el model social 37 



38 

d'organització dit de l'Antic Règim es 
caracteritzava pel paper englobant i 
protector de les capes superiors dels 
nuclis socials: família, poble, gremis, 
germandats, estat, etc. 

En un poble, per exemple, la maina
da, els joves, les dones, els homes estan 
organitzats per capes superposades, 
cada una de les quals protegeix i guar
da la capa inferior. Tot, des de l'estat 
fins als gremis i les famílies, s'organit
za d'acord amb aquest model jeràrquic 
repressor i protector alhora. Cadascú se 
sent segur dins d'un estament, el seu, 
que li dóna unS valors gairebé sagrats 
perquè són legitimats per la tradició o 
per l'assentiment general. 

Aquest model incomodà els il·lus
trats que li retreien dos defectes: tenia 
poc en compte l'exercici de la llibertat 
individual, que és un dret irrenuncia
ble, i es legitimava amb una tradició 
sovint poc raonable i de vegades fins i 
tot irracional. Al llarg del segle XVIII, a 
França, i també a Catalunya -al carrer 
de Montcada de Barcelona, per exem
ple-es debatia sobre la manera de can
viar el model social. La Declaració 
dels Drets de l'Home i del Ciutadà, 
proclamada per l'Assemblea consti
tuent francesa de 26 d'agost de 1789, 
va consagrar els drets de l'individu i, 
sobretot, fou un acte de sobirania que 
demostrà a tot el segle XIX que la supe
ració de l'Antic Règim no era cap uto
pia: era legítim i possible treure's el 
jou de l'autoritat perquè cap autoritat 
no és sagrada. 

L'optimisme democràtic del segle 
XIX, el canvi de maneres de treballar 
que va comportar la industrialització i 

les lluites heroiques en defensa de les 
llibertats individuals van anar desman
tellant l'Antic Règim. 

Ho van anar fent a poc a poc per
què el canvi de valors individuals i de 
mentalitat general és lent, molt més 
lent del que sembla a primera vista. 

La confiança acordada a la raciona
litat i el reconeixement de l'individu 
són conquestes definitives i irrenun
ciables. Els il·lustrats tenien raó, per bé 
que no haguessin previst que ser lliures 
fos tan complicat i que les seves idees 
no eren suficients per a resoldre tots 
els problemes de la gent. Les guerres 
del segle xx han ensenyat com és com
plex l'exercici de la racionalitat, i la 
immigració de les grans ciutats ha de
mostrat que els individus aïllats potser 
estan pitjor que en l'estructura tradi
cional, perquè davant del poder se sen
ten tan indefensos com abans i a més a 
més estan desarrelats i insegurs. No
més cal donar un tomb pels bars de la 
perifèria de les grans ciutats. 

En l'anonimat de les aglomera
cions urbanes, tan sols els mitjans de 
comunicació social fan companyia i 
uneixen uns ciutadans essencialment 
desconeguts. El paper d'acompanyants 
que fan els mitjans de comunicació 
social els dóna alhora el poder exorbi
tant de legitimar els valors que propo
sen: allò que diu la televisió acaba es
sent allò que existeix, que és veritat i 
que és bo. 

La televisió no és dolenta. En 
aquest moment actua de barrera eficaç 
contra els fonamentalistes, racisme i 
altres irracionalitats que apareixen 



aquí i allà. Però la solitud del televi
dent confereix al mitjà televisiu un 
poder que acaba embrutint l'especta
dor aïllat. Per a l'individu aïllat enfront 
de la massa la televisió és un exemple, 
una metàfora, de com aquesta massa 
embruteix. 

Ja fa temps que s'ha vist que la sor
tida enfront de la massa està en la qua
litat de la relació interpersonal. La so
litud de l'individu no és una bona alter
nativa a la tenalla dels estaments tradi
cionals. No es tracta de tomar a l' An
tic Règim, es tracta de potenciar agru
pacions on la gent estableixi lligams 
amb altra gent O de crear-ne de noves. 
Són prova d'aquesta necessitat de rela
ció interpersonal l'interès creixent per 
la família; l'èxit dels moviments cris
tians, dels grups de voluntariat, de l'as
sociacionisme menut (clubs de practi
cants d'esport, de colònies de vacan
ces, associacions de veïns, etc.) i la 
nostàlgia de les tertúlies d'abans. 

Els grups de tracte interpersonal 
vénen a ser un contrapunt que s' inter
posa entre l'individu i el soroll dels 
mitjans de comunicació i de la massa. 
Els grups funcionen autònomament 
amb un llenguatge i uns valors que els 
són propis. En ells s'aborden de mane
ra senzilla, sovint només insinuada, les 
grans qüestions del sentit: la mort, 
l'amor, la vida, el mal, etc. Les frases 
fetes, la companyia en el dol i en lajoia 
i el treball en comú susciten preguntes 
i respostes de gran profunditat per bé 
que gairebé sempre sorgeixen en ter
mes que semblen banals. Aquests 
grups actuen de punt de referència a 
l'hora d'interpretar i de valorar allò 
que arriba des de fora d'ells mateixos, 

salven l'individu de l'aïllament que li 
afebleix la llibertat. 

En el medi urbà és complicat de 
trobar grups d'aquesta mena. En el 
medi rural, en canvi, la desaparició del 
model social de l'Antic Règim no ha 
comportat l'aïllament. Als pobles tot
hom es coneix, la gent se saluda pels 
carrers i es troba en les grans ocasions: 
casaments, festa major, enterraments, 
etc. i per bé que de vegades resulti 
empipadora, aquesta coneixença té dos 
avantatges: actua ella mateixa de punt 
de referència alternatiu a allò que ve de 
fora (els mitjans de comunicació, el 
comportament dels forasters, etc.) i 
afavoreix la creació d'aquells grups 
més reduïts on el tracte personal és 
més intens. 

Tant el poble com el grup més re
duït i de relació qualificada tendeixen 
a enfortir la llibertat de l'individu per
què n'enforteixen la identitat. 

Per a l'home rural hi ha dues fonts 
de valor: els mitjans de comunicació, 
que proposen uns valors públics, ofi
cials, impersonals, i el món dels cone
guts que suggereix uns valors més prò, 
xirns, personals i donadors de sentit. 
Posem un exemple: si en ocasió d'un 
naixement, d'un amor no correspost o 
d'una malaltia greu l'home es pregunta 
sobre el sentit de la seva vida, els mit
jans de comunicació i la massa anònima 
no li serveixen de gaire, en canvi els 
grups de coneixença li ajuden a trobar 
una resposta, situen la seva experiència 
particular en una cosmovisió que dóna 
sentÍ! als grans moments de la vida par
ticular. Com més personals i donadors 
de sentit són els valors d'un individu, 39 



aquest individu se sent més segur i ca
paç de dialogar amb els altres. 

La fe és, sobretot, una vivència de 
sentit: és més que l'assentiment a uns 
dogmes i que un codi moral, és l' adhe
sió a algú que està més enllà i que dóna 
sentit a tota l'existència. La fe és una 
cosmovisió viscuda. Per això la fe 
s'alimenta i creix gairebé sempre a 
l'interior d'un grup humà on la gent 
s'interrelaciona personalment. La co
neixença i la convivència obligades 
dels pobles fan més senzill d'organit
zar una església local, perquè en ells 
els grans esdeveniments que suggerei
xen la pregunta sobre el sentit es viuen 
en grup, i perquè, arrelats en ells, els 
cristians se senten més segurs per a 
dialogar amb allò que ve de fora. 

Avui la parròquia no es confon amb 
el poble, com ho feia a l'Antic Règim: 
quan el rector predica des de peu d' al
tar no s'adreça directament a tot el po
ble, sinó que parla sobretot als feligre
sos. Però ell coneix els indiferents i els 
no cristians que hi ha a la localitat, i 
coneix el llenguatge comú de tots els 
vilatans. No parla per a tothom però 
tothom sap que parla i que és una veu 
que parla del sentit de la vida. Ho fa 
públicament cada diumenge i en les 
grans ocasions, i ho fa en la privacitat 
del despatx o d'una trobada casual en 
mig del carrer. Aquest fet li confereix 
un estatut singular: els rectors de poble 
acostumen a ser considerats homes de 
consell, comprensius, discrets, a qui es 
poden adreçar feligresos i no-feligre
sos. 

Com que la gent que conviu a l'in-
40 terior de la comunitat parroquial es 

coneix i coneix la resta de gent del po
ble, entén que el rector hagi de ser to
lerant i que no es casi amb cap grup a 
fi de poder acollir tota classe de movi
ments, colles i organitzacions. La co
neixença facilita que la parròquia sigui 
el gran lloc de trobada d'individus i 
grups. 

Les idees esbossades fins aquí por
ten, almenys, a tres conclusions sobre 
la pastoral rural. La primera i més evi
dent és que el factor coneixença confe
reix a la pastoral rural un caràcter mar
cadament cívic: la parròquia forma 
part del poble i se sent naturalment 
implicada en els afers públics. Sempre 
que els grups de reflexió, els movi
ments i la catequesi tracten de la salva
ció de l'home tenen presents persones 
conegudes i problemes col·lectius pre
cisos des dels quals han d'interpretar la 
paraula evangèlica. Com a conseqüèn
cia aquests grups de relació interperso
nal més intensa esdevenen escola d' ac
tivistes que intervenen en favor del 
progrés humà -material i espiritual
de tots. 

La segona conclusió fa referència 
als rectors de poble. El seu lideratge no 
és basat en la pertinença a l'estament 
superior de la localitat, sinó en l'auto
ritat que li dóna el seu testimoniatge 
personal d'home de fe viscuda en mil 
proves i d'home arrelat al poble -al 
rector de pagès tothom l' ha tractat de 
prop i n'ha copsat la seva qualitat hu
mana. Els diversos grups que reflexio
nen amb ell, l'ajuden a refer contínua
ment la fe i a sintonitzar amb allò que 
passa al poble. Els grups li són família, 
la mare i els germans: a través d'ells 
aconsegueix l'equilibri, el llenguatge i 



la força que necessita per a tenir cura 
d'alimentar la fe dels creients i d'anun
ciar la Bona Nova del Crist als altres. 

Un efecte no gens marginal del 
factor coneixença és l'alentiment del 
ritme rural. La conversa espontània 
omple de pauses la feina de les boti
gues, el trànsit de la gent pel carrer, la 
sortida de missa, els tractes mercantils, 
la vida del cafè etc., i la coneixença 
imposa unes obligacions socials que 
poden exasperar l'home urbà acostu
mat a uns caps de setmana agitats. La 
hiperactivitat dels preveres i militants, 
que tan perjudica la pastoral en gene
ral, és particularment negativa als po
bles i viles: fa els rectors poc acollidors, 
els aprima l'experiència de fe i afebleix 
el contingut de llur predicació. 

La tercera conclusió fa referència a 
l'escassetat de preveres i a la conve
niència d'escollir cristians que substi
tueixin la figura tradicional i necessà
ria del rector de poble. No. es poden 
deixar les comunitats rurals sense res
ponsable de la seva església particular, 
només assistides de tant en tant per un. 
mossèn que les visiti i hi celebri l'eu
caristia. Cada localitat rural es pot di
buixar en forma de sociograma. Segur 
que en la majoria de pobles i viles hi ha 
persones d'un cert prestigi que aple
guen al seu entorn un bon nombre 
d'homes i dones que confien en elles 
com a creients i com a ciutadans. Una 
d'elles ha de ser escollida per a fer la 
funció de pal de paller de la parròquia. 
En efecte, al poble on no hi pot haver 

un prevere resident, o quasi resident, 
cal nomenar un responsable integrat en 
la coneixença general que sigui la cara 
visible de l'església que prega, s'ali
menta i anuncia la salvació de Déu en 
aquella comunitat precisa. 

Allò que a l'urbs és assumible, que 
la feligresia no hagi tractat de prop el 
responsable de la parròquia, a l'ager 
no ho és. AI poble rural el desconegut 
no forma part del poble, és un foraster. 
D'aquí la necessitat d'establir rectors, 
diaques o laics, allà on no n'hi poden 
haver de preveres. 

Una de les finalitats dels grups que 
es reuneixen entorn de les parròquies 
és justament formar aquestes persones. 
I; al nostre entendre, la primera tasca 
dels preveres que tenen cura pastoral 
de diverses parròquies rurals és formar 
i mantenir responsables residents. 

L'Antic Règim, protector i opressor 
alhora, també s'ha esfondrat als nos
tres pobles i a les nostres viles i hi ha 
penetrat la modernitat, amb tot allò 
que té de bo i de dolent. Però sobretot 
hi roman la coneixença que dóna als 
individus un punt de referència per a 
no perdre el seny davant de la massa i 
els mitjans de comunicació. Aquesta 
coneixença facilita la vida comunitària 
i l'aparició de grups amb una relació 
de qualitat. Facilita, en definitiva, la 
vida parroquial i l'articulació de les 
comunitats cristianes amb la resta del 
poble. Tot plantejament pastoral rural 
l'ha de tenir en compte. 
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La Pastoral obrera de tota 
l'Església: propostes operatives 
JOAN RAMON I CINCA, capellà obrer 

atn1os:fer'a d'alegria generalitzada corria entre els 
cristians, i entre els responsables de pastoral 

I en tenien bons motius: era el primer 
,cu'mlmt col·lectiu de l'episcopat espanyol 

específicament dedicat a promoure l'evangelització 
del món obren,. 
Aixi presentava, en el seu editorial, la revisto 
semioficial Ecclesia (número 2713, de 3 de desembre 
de 1994) la publicació del document ((La pastoral 
obrera de tota l'Església: propostes operatives», 
aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola a 
l'Assemblea plenària del 14 al 18 de novembre 
de 1994. 
Quaderns de pastoral ha demanat a un dels seus 
coUaboradors habituals, prevere en el món del 
treball, una anàlisi i una reflexió sobre els encerts i les 
mancances d'aquestes orientacions dels bisbes. 

1. Sinopsi del document 

El document no és excessivament 
llarg, i el seu desplegament lògic té 
una estructura sòlida. Després d'una 
introducció (primera part), descriu 
amb realisme el món obrer d'avui 
(segona part), i en una tercera part si
tua la pastoral obrera en l'Església 

com obra de tola l'Església (I), espe
cialment necessària (II), i que ha de 
ser específica (III). Acaba (quarta 
part) amb les propostes concretes 
operatives, tant ad intra de l'Esglé
sia (I), com la seva acció en la socie
tat (2), per acabar parlant de la for
mació (3) i de l'extensió de la pasto
ral obrera (4). 43 
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2. I1hora del document 

Tots sabem que l'Església va a poc 
a poc i que l'Esperit Sant sembla -de 
fet no és aixÍ- que li costi moure i por
tar aquest cos, pesant d'humanitat; 
però finalment ha vist la llum aquest 
document que recorda, a trossos, la 
senzillesa, l'essencialitat i la netedat 
de l'evangeli ... o del llenguatge obrer. 
Com s'explica que surti ara, al final del 
1994? 

Tal vegada perquè lapastoral obre
ra, amb els seus límits i també amb les 
marginacions patides en el si de l'Es
glésia,ja fa 40 anys que existeix, i ara, 
en algunes diòcesis, rebrota amb vita
litat? 

o perquè davant de l'augment pao
rós del mÓn dels exclosos i marginats, 
que obsessiona tothom de bona volun
tat, s'intueix i es comprova que sols 
una Església pobra, obrera, pot ser-hi 
pròxima, germana, ja que actualment 
la frontera entre el món obrer i el món 
pobre va perdent consistència i defini
ció? 

o perquè ha caigut el comunisme i 
ja no es té por dels conceptes -i les rea
litats- món obrer, classe obrera, que a 
més ara no són recuperats per cap mo
viment històric enemic? 

El fet és que entre tantes declara
cions episcopals de preocupació polí
tica eclesiàstica -i fins i tot, malaura
dament, de política i prou- recollides 
sens falta pels mass media, amb una 
lectura esbiaixada, que sol ser feta a 
imatge i ressò de la mateixa mirada de 
la gent, reconforta descobrir que els 

bisbes estan també treballats per una 
onada de fons que els fa arrenglerar 
aquest document, com en un conjunt, a 
les dues declaracions anteriors "Els 
cristians laics, l'Església en el món» i 
"La caritat en la vida de l'Església» 
que també han passat sense interès per 
l'opinió pública. 

3. Els encerts del document 

No sóc jo qui ha de jutjar el docu
ment, sinó que és més aviat el docu
ment el qui m'ha de jutjar a mi. Però 
permeteu-me la llibertat dels 35 anys 
de pelar-me els dits, amb goig, en la 
pastoral obrera, per fer-ne la meva va
loració i destacar-ne alguns punts. Qui 
vulgui conèixer-lo, però, no podrà es
talviar-se'n una lectura completa. 

a) Parteix de la realitat 
És molt, molt important que parteixi 

d'una mirada de la realitat que el porta 
a constatar, amb claredat i força, l'exis
tència del món obrer: «Tots aquests jo
ves i adults, actius i jubilats, famílies 
senceres de barris populars que amb 
les seves condicions de treball i de vida 
marcades per la precarietat, la modès
tia econòmica, la dependència ... estan 
subordinades isotmeses·a les exigències 
del capital...». 

Esvaïdes les explicacions racionals, 
ideològiques, d'aquesta realitat (aliena
ció, plus-vàlua, etc.), emergeix amb 
més força la realitat de la dependència. 
I d'una dependència que la mateixa 
Centesimus annus descriu com una llei 
d'aram: «És necessari denunciar l' exis~ 
tència d'uns mecanismes econòmics, 
financers i socials, els quals funcionen 
de forma gairebé automàtica, per fer 



més rígida la situació de riquesa d'uns 
i la pobresa dels altres». 

Només cal atendre el ball de xifres 
d'ocupació i d'atur, el progressiu tras
llat dels centres de decisió de la vida \ 
industrial i econòmica de Catalunya a 
Madrid, Berlín o Toquio, i el marge 
creixent de persones excloses de la 
vida econòmica, per adonar-nos de la 
realitat d'un món obrer, d'uns treballa
dors -o com se'n vulgui dir-que, com 
diu el document, «són la majoria en la 
nostra societat i en l'Església i seria 
una contradicció gran que l'activitat 
pastoral dirigida a ells no ocupi un 
lloc preferent en /' activitat pastoral de 
l'Església ... ». 

b) Tasca de tota l'Església 
És importailtl'afirmació repetida 

diverses vegades en el document -tot 
l'apartat III, 2, per exemple- que 
«l'objectiu central de la pastoral obre
ra ha de ser preocupació, responsabi
litat i tasca de tota l'Església», i no 
«feina particular d'algunes comuni
tats, moviments i persones que pel pro
pi compte i risc, han decidit dedicar-se 
a la missió en el món obrer. .. », 

c) Seguint el treball de l'Esperit 
La riquesa del document brolla se

gurament del camí que ha fet -que ha 
durat anys- i del camí que marca pel 
futur. S'ha partit del que l'Esperit Sant 
ha anat suscitant com a realitats evan
gelitzadores del món obrer. A partir de 
la Centesimus annus, la Conferència 
Episcopal Espanyola va preparar els 
documents sobre els laics en el món i 
sobre la caritat, «i va començar un pe
ríode de reflexió, compartit en assem
blees, grups, trobades nacionals, amb 

panicipació de cristians compromesos 
en el món obrer, sacerdots, religiosos, 
religioses i bisbes ... ». Comença donant 
«testimoniatge de fer costat, donar 
ànim i estímul a tots els qui es dedi
quen amb generositat i paciència a 
portar la bona nova de /' alliberament 
i de la salvació al món del treball ... ». 

De fet, el document declara que 
«aquesta experiència és la que inspira 
i, en certa manera, també avala(/) les 
línies d'acció i les propostes més con
cretes i especifiques ... ». Sols falta que 
els bisbes entonin el mea culpa .. '! 

I el camí que marca segueix el ma
teix sentit: «a través de la pastoral 
obrera ha de plantejar-se, des de dins 
d'aquest món, com anunciar-hi la 
bona notícia, com il·luminar i treba
llar per la transformació d'aquesta 
realitat des dels valors de l'Evangeli». 

Assenyala una convícci6 que ex
plica les actituds més fonamentals, 
tant dels militants com dels bisbes 
mateixos: el veure la vida i la història 
dels homes, i dels grups humans, tre
ballada per l'Esperit Sant, en l'acció 
del qual tots hem de col· laborar. Es 
tracta de «com ser-hi instrument dòcil 
de l'Esperit Sant perquè l'Església 
neixi, s'arreli i es consolidi en el món 
del treball» (tot citant l'Evangeli 
Nuntiandi). 

I en el número 10 del document, 
s'indica a les esglésies particulars que 
en «l'elaboració de qualsevol Pla de 
formació o document, prenguin cons
ciència de l'actuació de l'Esperit de 
Déu que anima el món i mou els esfor
ços i les lluites». 45 



d) Perfil espiritual del militant 
D'acord amb aquesta visió no és 

estrany que en el perfil del laic com
promés -que dibuixa el número 26- es 
vegi com a nucli central la fe i l'espi
ritualitat: "Potenciar una espiritualitat 
on s'asseguri l'oració personal, es 
parteixi de la vida, s'eduqui la mirada 
a la realitat, s'uneixi l'acció amb la 
contemplació ... des de l'experiència 
acumulada al llarg dels anys en grups 
i moviments ... que s'han ajudat a des
cobrir el pas salvador del Senyor en 
recessos, exercicis espirituals. revi
sions de vida, estudis de l'evangeli ... 
Assegurar una espiritualitat d'acom
panyament, a l'estil de Jesús amb els 
d'Emaüs, afi que el militant i l'agent 
de pastoral obrera se sentin membres 
de la comunitat eclesial i ciutadans de 
la societat ... Sigui solidari dels homes 
i testimoni del Déu vivent... Es com
prometi en l'alliberament dels homes i 
sigui contemplatiu ... i sigui entestat en 
la renovació de la humanitat i en la 
pròpia conversió personal... Visqui en 
el món, sense ser del món ... ». 

e) La revisió de vida 
També es proposa el mètode i l' es

perit de la revisió de vida, com a instru
ment primer de la formació i de la refle
xió de la pastoral obrera (i, experiència 
teste, el mateix document n'és exem
ple). "El cristià laic esforma especial
ment en l'acció. Un mètode eficaç en la 
sevaformació és la revisió de vida, ava
lada per l'experiència i recomanada 
pel magisteri de l'Església» (Mater et 
Magistra, Gaudium et Spes, etc.). 

t) Els Moviments 
Si el que l'Assemblea Episcopal 

46 proposa per a l'evangelització del món 

obrer és allò que ofereixen els Movi
ments que existeixen és lògic que sen
se proclamar-ho explícitament, de fet, 
els Moviments (el document cita sem
pre associacions i documents) prenguin 
un rellèu central en la pastoral obrera: 
constatant la seva fecunditat en vistes al 
ressorgiment de militants obrers cris
tians i a l'extensió de la pastoral obrera, 
el document afegeix: "S'ha de fer un 
esforç per cuidar i potenciar aquests 
instruments evangelitzadors que l'Es
glésia s 'ha donat per a l'evangelització 
del món obren> (número 29). l en la pri
mera de les propostes operatives, Pre
sència de la pastoral obrera en la vida 
i en la missió de l'Església, indica amb 
to imperatiu als bisbes, i com a "expres
sió i exigència en la comunió i la missió 
de l'Església, que promoguin els Movi
ments presents en el món obrer i inte
grats en la pastoral obrera», i proposa 
cinc actuacions concretes: procurar que 
hi participin els cristians treballadors; 
assegurar-ne el seu lloc en les planifica
cions diocesanes; assegurar-ne els mit
jans i la dedicació plena de preveres, re
ligiosos i laics; i, molt important, exhor
tar els bisbes perquè «mantinguin con
tactes freqüents i periòdics que elsfacin 
afectivament i efectivament presents i 
pròxims a la pastora!». 

g) Estructures i serveis 
El document és un document direc

tiu, que els bisbes elaboren en ordre al 
govern pastoral de les seves diòcesis. 
Dibuixa, com a tasca global de cada 
bisbat, tot un esforç coordinat per un 
Delegat de Pastoral Obrera que abasta 
moviments i associacions, parròquies 
populars, religiosos, religioses ... , el 
qual ha d'estar atent a la catequesi i a 
les trobades de preparació a la celebra-



ció dels sagraments en el món obrer, i 
ha de facilitar l'intercanvi i la comunió 
entre els seus agents pastorals. 

I en el capítol La Pastoral obrera, 
una pastoral específica, parteix del re
coneixement del fet que «l'Església ha 
de néixer en el món obrer i que el món 
obrer s 'ha de fer present en l'Església: 
el món obrer amb la seva cultura, els 
seus problemes, les seves aspiracions 
i les seves lluites,.,». 

h) Formació 
Una pastoral específica exigeix una 

formació específica per part dels 
agents pastorals: seminaristes, consi
liaris, capellans obrers i preveres al 
servei de comunitats parroquials popu
lars ... I així ho diu el document: «Els 
bisbes promouran (sic ... ) la presència 
i la participació dels laics en laforma
ció dels candidats al sacerdoci i en la 
formació permanent del clergat, po
tenciant encontres seminaristes-món 
obrer, cursets, etc ... ». 

il Coordinacions interdiocesanes 
«Les Esglésies particulars impul

saran i consolidaran la Delegació de 
Pastoral Obrera i els Secretariats o 
Coordinadores interdiocesanes.» Des 
de Catalunya, aquesta decisió és im
portant. 

4. Qüestions obertes, que cal 
aprofundir 

al Pastoral difícil 
Al document hi ha paràgrafs fàcils, 

projectes eteris, lluminosos, potser 
idealistes ... , però, per contrast, hi ha un 
paràgraf que pren constància de les di-

ficullats: «Serà necessari cultivar i po
tenciar les relacions entre l'Església i 
el món obrer, analitzant amb sinceritat 
i llibertat profètica, en actitud de con
versió, la situació real i, a la vegada, 
aprofundir en les seves causes: des del 
desconeixement, la desconfiança, els 
recels mutus, continuara essent impos
sible l'evangelització del món obrer 
fins aconseguir que l'Església hi tin
gui estabilitat ... ts un camí que hem 
d'aprofundir i eixamplar. .. ». 

Aquest sol punt val, al meu parer, 
tot el document, vist el subjecte que 
l'afirma. Aquestes dificultats són no
més unes dificultats originades al llarg 
d'una història conflictiva?, o bé és que 
la història i la situació que ha creat han 
atacat el cor mateix de la fe en bona 
part del poble? Hi ha hagut mai tanta 
fe?, o bé només expressions dels sen
timents religiosos, i de l'instint religiós 
propi de tots els homes, revestits d'un 
ropatge cristià i que ara, la cultura 
d'avui, va embullant o bé escombrant? 
Sigui com sigui, és igual: el document 
enfoca l'evangelització del món obrer 
com a missió. 

b 1 El somieig de la cristiandat 
I sigui com sigui, ací, dama Església 

és una senyora vinguda a menys ... Que 
n'és de difícil, llavors, acceptar la situa
ció real! Desempallegar-se dels 
somieigs de grandeses i de poder ... ! Em 
sembla que es descobreixen en el docu
ment, com parracs que resten de les an
tigues vestidures magnífiques, senyals 
d'aquestes fantasies melangioses ... Fins 
i tot el moment hi és favorable. 

«Perquè la pastoral obrera tingui 
força de credibilitat cal que tots els 47 
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cristians coneguin la Doctrina Social 
de l'Església i, en la mesura del possi
ble, tinguin una presència i un com
promís en la vida pública coherent 
amb ella ... » I per això s'ha «d'ajavorir 
i tenir cura de la consciència social i 
política de tats els cristians ... ajudant
los a descobrir que la dimensió social 
no és un "pegat" a laje cristiana, sinó 
un component essenciaL.». 

És possible això? No implica una 
opció indefugible entre una església 
acollidora, poc exigent, amable, ampla, 
barcassa que vol, com una mare, que 
tothom s'hi trobi bé, o bé una Església 
molt testimonial, ferment i llum que in
llueix en tots per la incisió esplendent 
del seu missatge? Com fer una Església 
acollidora com una mare i atraient com 
Jesucrist? Un catolicisme light pot pre
tendre que tots els cristians vegin la di
mensió social, el compromís per la jus
tícia com una part essencial de l'estruc
tura de la fe? Quin tipus d'imatge públi
ca de l'Església donem? 

c) Parròquia i Moviment 
D'altra banda també és molt difícil 

(potser impossible) fer un document 
de govern una mica concret que pugui 
servir per les gran conurbacions indus
trials i pels petits bisbats rurals, amb 
mini indústries. 

La Parròquia, fins ara -i també en 
l'actual Dret canònic- té el monopoli 
per estructurar l'Església. En un I\oc 
petit, els problemes de relació són im
mediats i ingents. El document està 
massa preocupat perquè el ramat no es 
disgregui; sembla respirar una certa 
por i desconfiança d'allò que sigui fora 
de la cleda parroquial; les cèlebres 

qüestions entre Parròquia i Moviment. 
Vol que la Pastoral obrera sigui estatu
tàriament present a tots els Consells i 
instàncies: consell parroquial, arxi
prestal, pastoral diocesà ... 

La missió demana dedicació inten
sa, llibertat, trobades de fe específi
ques, molt profundes, cenyides, no 
massa freqüents. No fóra millor l'enri
quiment mutu, la possibilitat d'aportar 
la sensibilitat obrera mitjançant ses
sions ampliades dels Consell per a te
mes concrets, comissions per a temes 
de pastoral en medi obrer, les celebra
cions ... , sense els encotillaments regla
mentistes i, en part, burocràtics, que 
prenen un temps preciós als militants 
en qüestions que els diuen molt poc (i 
els cremen)? 

Són coses que en cada lloc s'han de 
veure, i que si el rector hi té alguna 
cosa a dir, els laics i els Moviments, 
també. No és el mateix ser catòlic que 
ser parroquial... Què vol dir la trans~ 
parroquialitat dels Moviments? 

d) Religioses, religiosos 
El document rellecteix el problema 

existent de la diocesanitat dels religio
sos i de les religioses. En el text -hi 
tenen dedicats els paràgrafs 9 i 10- no 
hi ha cap verb en indicatiu o en impe
ratiu, i, a la pràctica, els religiosos i les 
religioses tenen més llibertat per a la 
missió que un diocesà. 

e) La doctrina social de l'Església 
Durant molt de temps, la gent ha 

entès -{) malentès- la doctrina social 
de l'Església com un projecte operatiu 
per transformar la societat; és a dir, 
com la ideologia d'una tercera via en-



tre el liberalisme i el comunisme. I nin
gú no volia sentir parlar d'un possible 
sindicat catòlic, o partit catòlic que tin
gués per objectiu propi construir la 
ciutat cristiana dibuixada per la doctri
na social catòlica. Així era com es 
veien les coses des de fora de l'Esglé
sia i, sobretot, en el món obrer. Potser 
no s'havia sabut vendre la mercaderia, 
o les condicions de venda, o els punts 
de venda eren dolents, sobretot sortint 
d'una cruzada i de l'espanyol-catoli
cisme. Potser era un d'aquells so
mieigs que arrossegàvem de la grande
sa perduda ... 

Però avui, per què no?, sembla que 
alguns dels seus principis puguin ser 
oferts, com a guia utòpica, a la socie
tat: «dignitat prioritària de la persona 
humana, participació, subsidiarietat, 
drets de la família,» etc. Per exemple, 
el que el document diu, citant la Labo
rem exereens sobre l'evangeli del tre
ball; «el treball ocupa el centre mateix 
de la qüestió sociaL i potser és la clau 
essencial de tota la qüestió sociaL». 
Un cristià militant ha d'estar imbuït 
d'aquests principis, per tal d'oferir-los 
i mirar, amb paciència i fortalesa, que 
la seva acceptació prosperi entre els 
seus companys i les organitzacions en 
que treballa. 

Però en les associacions i els movi
ments, i entre diverses zones de l'Estat 
espanyol, hi ha sempre una tensió en
tre la tendència dels creients a fer ban
da a part i la tendència a organitzar-se 
en les organitzacions socials i políti
ques que el món obrer s'ha donat, mi
rant d'aportar-hi tota la riquesa de per
sona creient (elilevat a la massa); en
tre uns. Moviments que donen molta 

importància a la formació social i po
lítica dels militants -potser avui més 
convenient pel buit ideològic existent i 
de crisi associativa que vivim- i d'al
tres que en les qüestions polítiques, 
socials i culturals, que tenen la seva 
autonomia, deixen també més autono
mia als militants i a la seva formació. 

D'aquests problemes el document 
no en diu res, o, pitjor, cita, fora de 
context, una frase de Joan Pau II (del 
28 de gener de 1979) que pot ser molt 
mal entesa i sona a integrisme: «L'Es
glésia no té necessitat de recórrer a 
sistemes o ideologies per estimar. de
fensar i col· laborar en l'alliberament 
de l'home ... ». L'Església, com a tal, 
no: no és ni un partit, ni un sindicat. 
Però els laics, en la seva autonomia i 
els seus compromisos, tenen necessitat 
dels instruments teòrics per a la seva 
acció. No es tracta d'una acció pura
ment espiritual o evangèlica. Una altra 
cosa és que sapiguem relativitzar allò 
que és relatiu, i aquest és un dels ser
veis de l'autonomia de la fe respecte 
de les solucions i dels projectes con
crets. La qüestió no és gens fàcil, i mol
tes de les dificultats de la pastoral obre
ra per al seu reconeixement s'expliquen 
per la por dels eclesiàstics a aquesta 
qüestió. En el document, sembla que 
s'enfoqui el compromís gairebé sols a 
través d'associacions cristianes confes
sionals. No queda gens clara la qüestió 
del doble compromís. És greu. 

t) Qüestions intraeclesials 
El document parla més d'un cop 

dels diaques permanents, però en diu 
molt poca cosa ... És una qüestió que 
resta oberta, per aprofundir-hi. l també 
queda oberta una altra qüestió; «A van- 49 
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çar a l'interior de la pròpia Església 
per una més gran justícia social amb 
els treballadors amb els quals manté 
relacions laborals», i prou. Molt po
bre, donada la història i la realitat ac
tual, i la gran potència corrosiva de la 
qüestió sobre la validesa del testimo
niatge en el món obrer. 

5. Conclusió 

Hom té la impressió que molts dels 
documents que es fan apaivaguen la 
consciència dels responsables i acaben, 
plens de pols, en els prestatges dels ar
xius i de les llibreries. Amb humor, em 
pregunto si no deu ser més gran el nom
bre d'hores que la gent qualificada in
verteix per redactar-los, que no pas el 
total d'hores esmerçades per tots els 
seus lectors junts per llegir-los. 

Crec que aquesta no serà la sort de 
la Pastoral de tota l'Església: propos
tes operatives. La recepció d'un docu
ment depèn de la base que l'ha d'aco
llir. l així, com tota una llarga i ampla 
realitat ha participat en els preparatius 
de la seva elaboració, ara tota una rea
litat viva disposarà d'un instrument 
que guiarà i donarà força al seu treball. 
A més, tot amb tot, l'Església està for
mada per persones, en general, de 
bona voluntat, que ens estimem i que 
volem seguir Jesucrist i obeir la volun
tat del Pare. Tot això i l'Esperit Sant, 
que és el qui ho suscita i ho anima, són 
la garantia dels fruits que el document 
portarà. l els seus paràgrafs de cloen
da, plens d'espert profètic, d'amor i 
esperança en Crist i de confiança en la 
seva Mare, són com la penyora d'a
questa fecunditat. 



La GOAC, militants cristians 
en el món del treball 
EMILI FERRANDO, mi/itont de /0 GOAC Bod%na 

,darn. de pastoral segueix la seva línia de donar 
;ol1lèi;rcer els diferents Moviments apostòlics, tal 

es troben en el seu moment actual. 
parlat darrerament dels Minyons Escoltes i de 

JARC (números J42-J43 i J45), i avui portem la 
visió de la GOAC (GermandatPbrera d'Acció 
Catòlica), per donar pas, en un proper número, al 
MUEC. 
Creiem que tots ells són una bona expressió de 
l'acció pastoral en àmbits especialitzats. 

1. Identitat i objectius de la GOAC. 

La Germandat Obrera d'Acció Ca
tòlica (GOAC) és un MovimentApos
tòlic popular constituït per militants 
obrers cristians que volen ser fidels a 
Jesucrist dintre de l'Església i als opri
mits en les condicions objectives de 
lluita en què es troben. Això implica 
assumir conscientment una doble soli
daritat: amb el col·lectiu de creients 
que constitueixen l'Església i amb la 
classe obrera i altres classes margina
des de la societat. 

La GOAC és un moviment eclesial 
que forma i impulsa les persones que 

l'integren a entregar-se sense reserves 
a la tasca de la construcció del Regne 
de Déu. 

En funció d'aquest Regne i dels 
seus valors alliberadors, la GOAC i els 
seus militants es fixen els següents 
objectius: 

al La creació d'un home nou i 
d'una dona nova. Cada militant inten
ta, des de la imitació i seguiment de 
Jesús, ser una persona desalienada, 
lliure, creadora, transformadora. Els 
seus valors evangèlics els viu en tots 
els espais naturals on es juguen els in
teressos dels treballadors i el destí 51 
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humà tot tractant de contagiar-los al 
major nombre possible de persones. 

b) La creació d'una nova socie
tat. Els militants s'esforcen per assu
mir, amb totes les seves implicacions, 
les condicions materials de treball, de 
vida i de lluita obrera. Amb aquest ob
jectiu s'integren, amb plena autonomia 
i decisió personal, en alguna de les or
ganitzacions polítiques, sindicals, cul
turals, moviments socials, etc. que la 
classe obrera i els pobres han creat al 
llarg de la seva història de lluita allibe
radora. Des d'aquestes plataformes, 
volen impulsar la unitat del poble i les 
lluites per aconseguir una societat on 
no hi hagi explotats ni explotadors, 
una societat no violenta, tolerant, inte
gradora, respectuosa amb les persones 
i la natura, solidària, democràtica i par
ticipativa. La GOAC, com a tal, orien
ta i presta suport als seus militants en 
la realització del seu compromís i es 
compromet en la defensa de tota justí
cia segons l'Evangeli. 

e) L'evangelització del món 
obrer. Tots els militants goacistes vo
len donar, des de la seva participació i 
solidaritat amb la vida i les lluites del 
món obrer, testimoniatge explícit de 
la seva fe, al mateix temps que volen 
fer amable i atraient per als seus com
panys de treball la persona, l'obra i el 
missatge de Jesús d, Natzaret. La 
GOAC vol ser un mitjà humil, però 
eficaç, perquè els treballadors s' apro
pin a Jesús i s'integrin a la vida ecle
sial. 

d) La transformació evangèlica 
de l'Església. La GOAC és Església 
en el món obrer, i el seu compromís 

individual i coJ.!ectiu vol ser sempre 
un testimoniatge d'Església. Amb la 
finalitat que aquesta esdevingui verita
blement autèntica comunitat, signe del 
Regne.i lloc de convocatòria de tots els 
que estimen la justícia, la llibertat i la 
solidaritat, els militants treballen, jun
tament amb altres entitats eclesials, 
perquè cada vegada sigui més gran el 
nombre de cristians que assumeixin i 
visquin els valors del Regne a imatge i 
seguiment de Jesús. Per això el seu 
compromís va encaminat a renovar-la 
evangèlicament de manera que cada 
dia s'assembli més a l'Església que 
Jesús volia: una Església al servei dels 
pobres i del Regne. 

e) La consolidació i extensió de la 
GOAC com a instrument útil per por
tar endavant, amb la major eficàcia i 
amplitud possible, els quatre objectius 
anteriors. 

2. Breu història de la GOAC general. 

La GOAC (HOAC són les seves 
sigles castellanes originals i tradicio
nals per a tot l'Estat) és creada l'any 
1946 per la pròpia jerarquia de l'Esglé
sia en el context d'una ferma dictadu
ra repressora del moviment obrer i de 
les llibertats fonamentals. La GOAC 
neix, a l'àmbit estatal, com una branca 
especialitzada d'homes d'Acció Catò
lica amb l'objectiu de recristianitzar un 
món obrer del qual tradicionalment i 
malauradament l'Església havia estat 
allunyada. 

Encara que l'esquema i les formes 
del nacional-catolicisme la marquen i 
la condicionen en el seu inici, l'evan-



gelització de la classe obrera, el seu 
objectiu prioritari, la GOAC l'intenta 
realitzar no des de plataformes de po
der, sinó des de l'estil dels primers 
cristians: a partir de la vivència de la 
germandat, del manament nou i de la 
lluita per la justícia i el regne de Déu. 
La seva autenticitat obrera i cristiana 
va ser la causa de l'acostament de mi
litants anarquistes, marxistes i socialis
tes que es convertien a l'evangeli de 
Jesús sense haver de renunciar a la 
seva ideologia ni trair la seva classe. A 
la GOAC van trobar el mitjà per des
envolupar la seva fe, la seva vida ecle
sial i la lluita per la justícia. 

Aquesta línia d'actuació va estar 
determinada per l'aportació fonamen
tal de Guillem Rovirosa, d'Eugenio 
Merino (primer consiliari autòcton) i 
d'altres fundadors i militants conver
sos. Tots ells van modificar sobre la 
pràctica l'objectiu d'una organització 
que en el pensament de la jerarquia 
estava destinada a ser, com l'ACLI ita
liana, masivaquant a nombre d'afiliats 
i poderosa quant a mitjans econòmics 
i ideològics, suport obrer d'una Demo
cràcia Cristiana de caràcter progressis
ta i part essencial d'un Moviment 
Obrer Cristià creat com a contrapunt 
del moviment obrer tradicional que es 
creia nefast i equivocat en els seus ob
jectius, mètodes i ideologia. 

L'opció de classe feta pels militants 
goacistes determina una nova forma de 
viure la fe i d'entendre l'evangelitza
ció i l'apostolat. Rebutgen un tipus de 
religiositat intimista i espectacular, 
buida i farisaica, que permet i justifica 
situacions de misèria, i promouen una 
nova forma d'evangelitzar, d'entendre 

i de viure el cristianisme basada en 
l'encarnació real i autèntica en les rea
litats del món del treball, en el reconei
xement dels seus valors i lluites, en el 
descobriment del sentit social de 
l'evangeli i en l'esperit de les benau
rances. El seu amor a la classe obrera i 
el punt de partença, l'evangeli, els por
ta a denunciar la situació d'injustícia i 
d'explotació en què viuen els seus ger
mans i germanes de treball i a exigir 
una més justa distribució de la riquesa 
i de la propietat. 

Des d'un principi els militants de 
la GOAC (també els de la JOC i d'al
tres organitzacions apostòliques) van 
encapçalar i van jugar un paper de 
vanguàrdia en moltes de les lluites 
obreres, juntament amb la resta d'or
ganitzacions tradicionals i van mante
nir l'esperit de rebel·lia i de lluita soli
dària contra l'explotació capitalista i la 
tirania del règim. En les primeres dè
cades del franquisme, quan poca gent 
es movia, plantegen denúncies i críti
ques socials, es comprometen a nivell 
sindical i assumeixen funcions de co
bertura sindical típiques del moviment 
obrer anterior a la guerra civi I. En 
aquest sentit, hem de ressaltar la tasca 
continuada de formació de militants 
cristians i de difusió de la història i de 
la cultura obrera. 

Mostra clara de tot això van ser els 
diferents plans de formació, les anàli
sis de la realitat, els butlletins (TU!, 
Butlletí de la HOAC, Butlletí social), 
els fulls informatius sobre conflictes i 
vagues, l'Editorial HOAC, l'Almanac, 
els gabinets jurídics, Ics celebracions 
dels primers de maig, els milers de cur
sets donats per tota la geografia espa- 53 
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nyola sobre temes cristians i obrers 
(curset apostòlic, cristologia, mètode 
d'enquesta, sindicalisme, història del 
moviment obrer, política, economia, 
marxisme, etc.), per mitjà dels quals es 
van formar centenars de militants cris
tians i dirigents sindicals i polítics. En 
aquest sentit, volem recordar la tasca 
desenvolupada pels Grups Obrers 
d'Estudis Socials (GOES) i les múlti
ples Escoles Socials i Centres de Cul
tura Popular creats per la GOAC. Tam
bé l'Editorial ZYX va esdevenir una 
plataforma destacada de divulgació del 
pensament social i popular i va ser pio
nera en la difusió de la literatura, la 
cultura i la història obrera. 

Els militants van dedicar moltes 
energies a la lluita per un sindicalisme 
alternatiu, democràtic, representatiu i 
participatiu, per unes institucions eco
nòmiques i laborals on la primacia no 
estigués en el capital, sinó en els treba
lladors, i per les llibertats cíviques i 
polítiques. En la dècada dels seixanta 
impulsen nous sindicats de classe 
(USO, AST, SOC, Comissions Obre
res), contribueixen igualment a l'apa
rició de nous partits obrers (FOC, FLp, 
MSC ... ) i a la revitalització de les orga
nitzacions tradicionals. En totes van 
deixar imprès el seu tarannà unitari i 
democràtic. 

Cap a finals dels cinquanta es do
nen passos definitius per tal de superar 
actituds neoconfessionals i s'opta cla
rament per participar en Ies'institu
cions i plataformes obreres autònomes 
creades pel moviment obrer. Això va 
tenir una gran importància en l'àmbit 
sòcia-polític i eclesial perquè va signi
ficar el principi de la fi del sindicalis-

me groc que tradicionalment havia di
vidit el moviment obrer i va suposar un 
avenç en l'aclariment de les relacions 
entre fe i política. Significava, igual
ment, el trencament de l'exclusivitat 
de la Democràcia Cristiana com a únic 
àmbit i mediació de militància política 
cristiana per a la transformació de la 
societat. No existia, no hi podia haver 
cap organització secular que concretés 
per si sola les exigències evangèliques. 
La GOAC reconeixia la llibertat dels 
seus militants i els animava al compro
mís en el camp temporal fet des d'op
cions autònomes diverses perquè do
nessin, allí, testimoniatge cristià d'uni
tat i de lluita per lajustícia i la dignitat 
humana, però sense renunciar al ma
teix temps a les aportacions que la fe 
oferia en l'intent de crear una nova so
cietat. 

El seu camp d'acció, de lluita i de 
compromís no es limitava solament al 
món laboral, sindical i polític, sinó 
s'estenia també als barris, entre els 
marginats (empresonats, minusvàlids, 
immigrants, malalts, etc.), al camp co
operatiu, al de la cultura. La lluita con
tra unes estructures polítiques i socials 
injustes no estava renyida amb la pràc
tica de la caritat, i era perfectament 
compatible amb l'atenció personal als 
més necessitats. 

La GOAC, gràcies a la presència 
dels seus militants en la lluita i en l'ac
ció evangelitzadora, malgrat els preju
dicis existents entre els treballadors 
que els tenien per grocs i la incom
prensió de molts catòlics que els cata
logaven com a comunistes, es va con
vertir a poc a poc en un valor positiu 
dintre del moviment obrer i del conjunt 



eclesial. La seva força, la seva mística 
i la seva utopia social eren cada vega
da més reconegudes i valorades; tren
caven el gel de la desconfiança de les 
masses obreres i es guanyaven lenta
ment la seva simpatia. Els seus mili
tants se situaven a la vanguàrdia del 
moviment obrer espanyol, fent-hi pre
sent l'Església i donant una imatge de 
cristianisme plenament evangèlic. El 
fet de ser, com altres militants obrers, 
represaliats, empresonats i reprimits 
per causa de la justícia significava un 
testimoniatge col·lectiu de fe en Jesu
crist, d'una fe adulta, compromesa i 
viscuda en un ambient hostil a l'Esglé
sia i sofrint, no poques vegades, la in
comprensió de la mateixa Església. La 
GOAC i els seus militants viuen en 
permanent tensió tant respecte al règim 
que combaten com respecte a la pròpia 
Església a què pertanyen i que esti
men. 

En el camp polític, les topades amb 
el règim, especialment amb la Falange 
i el Sindicat Vertical, són contínues ja 
des d'un principi. No hi van faltar in
tents d'integrar-la dins del sistema, 
però lluny d'això es va convertir en un 
factor de deslegitimització cap al qual 
intentaven portar també el conjunt de 
l'Acció Catòlica i de l'Església. El po
der polític s'adona de la perillositat 
que té per a l'ordre social aquest tipus 
de militància i d'organització que ha 
après a llegir l'evangeli des dels po
bres. Aquesta deslegitimització, preci
sament des del camp religiós, era sum
mament perillosa per a un Estat que es 
declarava oficialment catòlic. El rè
gim, convençut que la GOAC és un 
greu error polític, demana a la jerar
quia que la desactivi. A partir d'aquí, 

intenta reconduir-la cap a posicions 
més moderades i realistes. 

En l'àmbit eclesial, el seu allunya
ment de la línia original que la jerar
quia havia pensat per a ella, el seu de
sig d'autonomia, el seu seglarisme 
massa avançat per aquell temps, l' en
fronten amb la pròpia jerarquia i amb 
gran part del clergat. La GOAC és acu
sada de distanciar-se de la jerarquia 
diocesana, de deslligar-se de la parrò
quia, de ser temporalista i poc espiri
tual, de ser minoritària, de tenir uns 
mètodes de formació massa difícils, de 
promoure la divisió dintre de l'AC, de 
ser classista i marxista, de tenir errors 
doctrinals, de no ser submisa a les di
rectrius de la jerarquia. La contradic
ció era manifesta. Per una part la 
GOAC era un moviment d'AC lligat 
estretament a la jerarquia de la qual 
havia de ser portaveu i intèrpret (el fa
mós braç dret), per l'altra, el diferent 
estil i model evangelitzador fa que 
aquesta jerarquia ja no s'hi reconegui. 
Per això, a la pràctica deixa de prestar
li suport. 

La GOAC, en el seu intent de fer de 
pont entre l'Església, de la qual sem
pre se sent que forma part, i del món 
obrer, en què per vocació està immer
sa, introdueix dintre del conjunt eclesial 
les tensions que viuen els treballa
dors i el món obrer. Introdueix l'exi
gència evangèlica de lluita per lajustí
cia, la necessitat de respondre verita
blement als problemes que té plante
jats el món del treball, el debat i la pre
sa de posició davant la lluita de classes 
i la necessitat de fer opció pels pobres. 
La contradicció que permanentment 
viurà la GOAC consisteix en la seva 55 



estreta vinculació a una jerarquia 
legitimadora d'un règim contra el qual 
els militants es veuen cada vegada més 
obligats a lluitar. En el moment en què 
s'adonen que la jerarquia no accepta 
aquesta creixent inclinació de l'AC 
cap a l'esquerra política, molts mili
tants compromesos comencen a pensar 
que el seu propi moviment es un obs
tacle per a un compromís més radical i 
abandonen la GOAC. 

Els militants, no obstant això, plan
tegen sempre la seva tasca evangelit
zadora i missionera des d'una profun
da i radical comunió amb l'Església. 
Entenen la GOAC no com una obra 
particular, sinó com l'Església en la 
classe obrera. Per això mai no assu
meixen, dintre del seu tarannà crític i 
profètic, una actitud de contestació sis
temàtica a l'Església. L'exemple de 
Rovirosa és paradigmàtic en aquest 
sentit. En canvi, faran tot el possible 
perquè l'Església, fins ara principal
ment amb el suport de les classes ri
ques de la societat, s'obri, reconegui i 
accepti els valors dels quals era porta
dor el món obrer. Aquesta actitud com
portarà a la GOAC infinitat de dificul
tats i conflictes, però també alegries 
perquè va suposar per a molts obrers el 
descobriment de la grandcsa de la fe 
cristiana i que altres cristians rutinaris 
renovessin la seva fe en Jesús, en les 
benaurancesi en el seu compromís so
cial. 

La GOAC ha passat a travé~ de la 
seva història per dues crisis ben con
cretes: 

La primera, l'originada per la sus-
56 pensió del seu periòdic TU! i la intro-

ducció del Pla Cíclic de formació 
(1951-53) que va implicar un canvi 
important en la seva orientació. La 
GOAC passava de ser una organitza
ció de masses, d'obres i serveis, a ser 
principalment una escola de formació 
de militants obrers cristians i per tant a 
tenir un caràcter més minoritari. 

La segona, la creada cap al final 
dels seixanta com a conseqüència de 
les tensions viscudes amb lajerarquia, 
els problemes esdevinguts del com
promís temporal i de les pròpies ten
sions internes. Es donava una forta 
contradicció entre la doctrina tradicio
nal i els valors cristians viscuts a la 
lluita obrera, una excessiva apreciació 
de les Comunitats Cristianes en con
traposició als Moviments, una sobre
valoració de les organitzacions pelíti
ques com a motors, no sols del canvi 
polític sinó també del canvi de valors. 
Per altra part, es sofria un gran desgast 
co.m a conseqüència de les tensions 
mantingudes amb la jerarquia eclesiàs
tica en el context de la crisi de l'AC. 
La pròpia existència de la GOAC com 
a moviment apostòlic era posada en 
qüestió. 

La dècada dels seixanta va ser, sen
se dubte, l'època del seu màxi m desen
volupament i de la seva màxima influ
ència, tant a dintre del moviment obrer 
com a l'interior de l'Església. 

Com a conseqüència de la crisi, 
molts militants, principalment de les 
zones industrials (Astúries, País Basc, 
Navarra, Catalunya i part de la GOAC 
de l'emigració) abandonaren. Va ser 
necessari distanciar les reunions gene
rals per tal que els enfrontaments in-



tems s'aturessin. Encara que la seva 
presència a la lluita no va decaure en 
aquest final de la dictadura, i els seus 
locals continuaven disponibles per a 
tots els obrers, amplis sectors de l'Es
glésia estaven convençuts que la 
GOAC era un mort. Però la història 
posterior es va encarregar de desmen
tir-ho. A partir de 1973, salvant moltes 
dificultats i obstacles, l'organització 
va anar en lent però constant ascens. 
Els Plens de Presidents i les Assem
blees Generals de Militants (Vallado
lid, 1974; Madrid, 1975; València, 
1977 i Granada, 1979) van contribuir a 
restablir les bases per a un funciona
ment democràtic i a reformular els 
principis ideològics, organitzatius i 
programàtics en un intent de mostrar 
que la GOAC no era una organització 
de suplència, sinó que tenia lloc i sen
tit també dintre de l'etapa democràtica 
per la qual es començava a caminar. 

En la V Assemblea General cele
brada a Barcelona, i en les següents 
(Madrid, Saragossa i Gijón), s'apro
fundeix en la identitat cristiana de la 
GOAC i en les seves implicacions per
sonals, polítiques i eclesials. A la llum 
de la fe es fa una revisió global del que 
hom és i hom vol ser. Es revisen i re
formulen els Plans de Formació, l'es
til militant i la coherència en el com
promís cristià, el tipus d'iniciació i de 
difusió, el model evangelitzador i la 
pròpia estructura organitzativa per lai 
de fer-la més comunitària i participati
va. A la GOAC es continua optant per 
viure la fe i el compromís amb els po
bres i amb el mÓn obrer, per la trans
formació radical de la societat en la lí
nia del regne de Déu, per la unitat de la 
classe obera. del poble i les seves orga-

nitzacions tradicionals del moviment 
obrer (partits i sindicats), es concreta 
en moltes de les organitzacions de base 
existents tant a nivell cívic com ecle
sial i s'obre cap als nous moviments 
socials que apareixen com a resposta 
als nous reptes que la realitat presenta. 
El compromís a nivell eclesial es rea
litza des de plataformes més plurals: 
Comunitats Cristianes, parròquies, 
Consells Pastorals, Coordinadores, 
comités, grups de pastoral, col· labora
ció amb altres moviments apostòlics. 
Tot això era signe d'una voluntat ex
plícita d'accentuar la comunió eclesial 
i d'influir positivament cap a una pas
toral eclesial més obrera. 

En aquests moments la GOAC es 
troba preparant la celebració de la IX 
Assemblea General. Els militants han 
encetat un procés de reflexió sobre els 
reptes que els ofereix la pròpia història 
de la GOAC, la situació social i ecle
sial i la nova configuració del món 
obrer amb l'objectiu de concretar la 
resposta evangelitzadora que han de 
donar avui com a Església, com a 
GOAC i com a cristians, creients en 
Jesús i en el Regne. Especialment vo
len coherència personal i col·lectiva 
del que són i del que fan amb l'evange
li en les circunstàncies del món d'avui, 
un món en plena transformació i can
vi, per tal que la seva presència i el seu 
testimoniatge evangelitzador siguin 
plenament significatius per als seus 
companys de treball. Un món dominat 
cada vegada més pel sistema capitalis
ta que està generant, entre altres qües
tions, una gran diversificació i frag
mentació de la classe obrera (tipus de 
contractes, diferències de sous, etc.); 
una situació en què cada vegada més 57 



58 

persones són expulsades del món del 
treball; una prevalença absorbent i de
gradant de la cultura i valors capitalis
tes basats en tenir, en l'individualisme, 
en el màxim benefici, en l'aparença, en 
l'ostentació, en la competivitat i en la 
insolidaritat; una pèrdua de la cons
ciència obrera i de les ideologies alli
beradores; un debilitament de les orga

, nitzacions obreres i una puja del cor
porativisme; una creixent marginació 
dels paIsos pobres. Tota aquesta reali
tat afecta de ple el món obrer i els seus 
militants i representa un veritable 
desafiament. 

3. La GOAC a Catalunya. 

L'origen i la consolidació de la 
GOAC a les diferents diòcesis catala
nes no van ser gens fàcils. La tradició 
de sindicalisme groc per part dels 
obrers cristians era, especialment en 
els grans nuclis industrials de Catalu
nya, una llosa històrica sobre les bones 
intencions dels fundadors, difícil d'es
borrar d'un cop. No obstant això, el 
naixement de l'especialització obrera 
(GOAC i JOAC), va ser acollit amb 
una gran eufòria inicial. Enmig d'una 
foscor personal i co].Jectiva, l'aparició 
de la GOAC va significar una nova 
llum i la possibilitat de desenvolupar 
un nou cristianisme. Es creien sincera
ment que tenien a les mans la revolu
ció cristiana. Intuïen que allò no era 
una trampa, sinó una cosa autèntica 
que havia de ser quasi definitiva en la 
tasca d'apropar el món obrer cap a 
Jesucrist i l'Església. 

La comarca de l'Alt Llobregat (diò
cesi de Solsona) es va anticipar en el 
temps a l'aparició oficial de la GOAC 

creant l'especialització obrera. El ma
teix va passar a Terrassa. Fins la diòce
si d'Urgell, eminentment agrícola i allu
nyada del centre, respongué amb gran 
entusiasme a aquesta primera crida. La 
diòcesi de Vic va ser la pionera en 
constituir i formalitzar la seva Comissió 
Diocesana i els seus inicis van ser molt 
vigorosos. A Barcelona, tot i fent grans 
esforços, els primers equips no es con
solidaren fins al final del 1949. Tarrago
na, Girona i Lleida ho fan en els primers 
anys dels cinquanta i Tortosa una mica 
més tard. 

L'experiència positiva de la Fede
ració de joves cristians (FJC) de Cata
lunya anterior a la guerra civil, va afa
vorir en alguns casos la incorporació a 
la GOAC de sacerdots i militants. Més 
decisiva en aquest sentit va ser la tas
ca incansable de Guillem Rovirosa 
que, com un autèntic apòstol, va recór
rer ciutats i pobles de Catalunya este
nent la llavor goacista a través de xer
rades, cursets, cartes, converses, etc. 
La força del seu testimoniatge, la seva 
gran capacitat d'arrossegament i con
vicció va empènyer molts a incorpo
rar-se als nous centres que s'anaven 
creant. El propi Butlletí de Militants 
que ell mateix elaborava per a tot Es
panya (en un principi des de Mont
serrat i posteriorment des de Madrid) 
es convertia en instrument de conver
sió i de lligam de molts obrers, creients 
i no creients, a la GOAC. 

A la GOAC acudien treballadors 
de tota classe ¡'condició: metal·lúrgics, 
paletes, del sector tèxtil, peons ... des ta

. cant per damunt de tots, en aquesta pri
mera època, els ferroviaris i els admi
nistratius. Molts d'ells provenien de 



l'AC on havien estat nomenats vocals 
obrers a les seves respectives parrò
quies, Altres venien de les Congregaci
ons Marianes, Hi havia falangistes, 
idealistes, carlistes, demòcrata-cris
tians, comunistes, anarquistes~ socia~ 
listes, agnòstics, conversos", tots ells 
moguts per la necesitat de fer alguna 
cosa per la classe treballadora, malme
sa, ferida i òrfana, entre la qual volien 
anunciar l'Evangeli de Jesús al qual 
molts d'ells s'havien convertit. 

La crisi que passà la GOAC gene
ral els anys 1951-53 va suposar per a la 
zona de l'Alt Llobregat i per a Barce
lona-ciutat una forta devallada en 
nombre de militants, La GOAC entra
va en una fase eminentment formativa 
centrada en la realització del Pla Cíclic 
i la Revisió de Vida, Alguns militants 
no van poder suportar-ho i abandona
ren, Els que van aguantar van aprendre 
a pensar per si mateixos i a posar el 
motor del seu compromís en l'evangeli 
i en la urgent necessitat de lluitar contra 
la injustícia que patia principalment la 
classe treballadora, Els militants es llan
cen al compromís moguts per una mís
tica i una espiritualitat obrera i cristo
cèntrica, alimentada a través de l'oració 
personal, la vivència dels sagraments i 

, d'altres actes de opus espiritual com 
nits apostòliques, recessos, revisions, 
excercicis espirituals, etc, El seu com
promís anava dirigit a donar resposta a 
problemes concrets que sofria la classe 
obrera (creació de cooperatives, atenció 
als immigrants, formació d'aprenents, 
denúncia d'abusos".) i a fer complir les 
pròpies lleis franquistes del Fur del Tre
ball i del Fur dels Espanyols incompler
tes sistemàticament pels mateixos que 
les aprovaren, 

Amb l'entrada en el compromís 
tcmporal,els militants intenten combi
nar la lluita legal al sindicat vertical a 
partir de la seva tasca com a enllaços i 
jurats d'empresa, amb la seva partici
pació en la creació de plataformes sin
dicals i polítiques clandestines, La 
lIuïta obrera en el lloc de treball junta
ment amb companys de diferents ten
dències i ideologies, la tasca de cons
cienciació, la participació en accions 
reivindicatives del moviment obrer, la 
denúncia d'injustícies, els actes de so
lidaritat, l'atenció als malalts, immi
grants, aturats, etc, fets des de la seva 
fe en Jesucrits i en nom de l'Església, 
era la seva principal forma d'evange
litzar, de donar a conèixer Crist i pro
moure un pont entre el món obrer i 
l'Església, En la seva relació amb la 
jerarquia estaven disposats a tot, 
menys a renunciar a la seva arrel obre
ra perquè eren conscients que sense 
ella no hi havia possibilitat d'evange
lització, Per a molts d'ells la plenitud 
de la militància estava en el compro
mís temporal, sense el qual era difícil 
arribar a una maduresa en la fe, 

En l'àmbit intraeclesial, caldria 
destacar el contacte amb seminaris
tes, sacerdots, religiosos i bisbes, A 
aquests els feien arribar molt sovint 
informes sobre la situació obrera i els 
demanaven suport davant deterf11ina, 
des situacions i fets que atemptaven 
contra la dignitat humana i les lliber
tats, La GOAC va contribuir igual
ment a la creació d'altres organitza
cions obreres eclesials com la JOAC, 
l'HOACF, l'Apostolat Rural i va im
pulsar l'AC general en un sentit 
progessista i obrer tal com ho dema
nava el Concili Vaticà Il. 59 



Però la dedicació intensa al com
promís sòcio-polític, fet en unes cir
cumstàncies repressives i de clandesti
nitat, fa que aquest entri sovint en con
tradicció amb aspectes fonamemals de 
la fe, especialment a l'hora d'afrontar 
temes com la violència, l'eficàcia de 
l'acció i la moral. La unitat de cons
ciència entre fe i lluita no sempre era 
fàcil. La pròpia lluita els desmontava 
aspectes de la seva fe que abans consi
deraven essencials. 

Per altra part, el fet que la jerarquia 
de l'Església prestés suport a un règim 
opressor de la classe obrera i de les lli
bertats fonamentals, contra el qual els 
militants obrers cristians lluitaven, era 
una contradicció difícil de suportar. 
Els militants veien que la unitat afecti
va trontollava, trobaven a faltar una 
millor pràctica de la revisió de vida 
aplicada a la seva militància carregada 
de dificultats i obstacles. Necessitaven 
igualment d'altres mitjans formatius i 
formulacions teològiques amb capaci
(¡¡i de donar resposta als seus proble
mes i interrogants, derivats de la dure
sa' del compromís i de la confrontació 
amb altres ideologies presents en el 
món obrer que ells assumien com a 
conseqüència de la seva encarnació i 
de la seva lluita. Alguns no van poder 
aguantar-ho i abandonaren l'Església, 
i fins i tot la fe. 

Com a la resta de l'Estat, la crisi del 
1968 afectà ambforçalesdiferentsdió
cesis catalanes i la pròpia Zona cata
lana, que va quedar molt debilitada. La 
GOAC de la diòcesi d'Urgell va ser la 
primera, al final dels cinquanta, a des
aparèixer. A Tortosa ho fa a mitjan 

60 anys seixanta. A Solsona el 1968, en 

plena crisi amb la jerarquia. Lleida va 
veure reduïts els seus efectius a un sol 
equip a principi dels setanta. Girona 
deixa de funcionar el 1975. A Tarrago
na va perdurar un nucli, però amb poc 
dinamisme intern i poca connexió or
ganitzativa. A Vic, solament restaren 
els equips de Manresa i un petit grup a 
Igualada. Barcelona va passar, amb 
una gran rapidesa, de la plenitud 
(1966-69) a la crisi ( 1970) i va quedar 
reduïda a una petita resta aglutinada 
entorn a la GOAC-comunitat. Conti
nuaren reunint-se amb una gran regu
laritat en un intent d'aclarir-se i purifi
car la seva fe, però desconnectats pràc
ticament a nivell general. Tot feia pre
veure que el final de la GOAC era im
minent. Les noves organitzacions 
obreres i les recents creades Comuni- . 
tats Cristianes semblava que els havien 
menjat el terreny i deixat sense espai. 

A partir de 1975, mort el dictador i 
establerta la democràcia, lentament la 
GOAC catalana comença a revifar en 
el context d'una represa de la GOAC 
general i de les noves circumstàncies 
per les quals passa el país. Han quedat 
restes de GOAC a Lleida, Manresa, 
Igualada i Barcelona. Es repren la con
nexió amb la GOAC general molt mal
mesa COm a conseqüència de la crisi, 
es tornen a promoure les reunions de 
Zona catalana i nous equips d'iniciació 
(Lleida, Manlleu, Tarragona, Reus, 
Igualada, Barcelona) s'incorporen a la 
GOAC. A principi de la dècada dels 
vuitanta, la GOAC, en un procés crei
xent de presa de consciència col·lecti
va, reflexiona sobre la necessitat d'una 
major identitat, catalanització i auto
nomia organitzativa. A tal fi s'elaboren 
unes normes de funcionament intern i 



una estructura organitzativa que con
templa una Assemblea Nacional prò
pia, uns Plens de representants i una 
Comissió Nacional en un intent 
d'aconseguir una veu unitària davant 
la Comissió General i una major coor
dinació en els plans d'activitats i en les 
tasques a desenvolupar per part de les 
diferents diòcesis. 

El pes de la GOAC de Catalunya 
dintre de la GOAC general va ser des
tacat en determinats moments i aspec
tes. Pel que fa a la seva fundació, cal 
recordar la influència que en ella hi 
van tenir Rovirosa, Busquets, el Or. 
Bonet, Evaristo Feliu, Emilio Sarto, 
Costa i Torró, Bruguera, Ribera, etc, 
sense oblidar el cardenal Pla i Daniel, 
el seu més fidel defensor entre la je
rarquia. Important va ser, igualment, 
l'aportació que Mn. Ricart, Sala 
Roca, Mn. Gríful, Xavier Garcia, Jo
sefina Serra, Caamaño, Paco Mera, 
Molledo, Mn. Domènec Canamases, i 
un llarg etc. van fer en les tasques de 
difusió i a l'hora de donar cursets de 
formació. Quatre diòcesis catalanes 
es trobaren entre les deu primeres en 
difusió de Butlletins. A més, la 
GOAC catalana va donar a la GOAC 
general dos presidents en les persones 
de Paco Mera i Miquel Jordà. Mn. 
Asens, des de Reus, coordinava els 
Equips de dolor, estesos per Catalu
nya i la resta d'Espanya. Lluís Badia, 
des de Navàs, impulsà l'Apostolat ru
ral. I la GOAC catalana va ser pione
ra a formar la GOAC mixta (d'homes 
i dones), a impulsar el compromís 
temporal, l'intercanvi d'experiències, 
les escoles de formació, les coopera
tives, els gabinets jurídics, els tallers 
pre-professionals, etc. 

Més que una organització, la 
GOACera per als militants, sobretot, 
un esperit. Tots reconeixen que va 
transformar les seves vides. I això ex
plica el fet que molts d'ells, anys des
prés, fins i tot desconnectats organitza
tivament, continuen actius inspirant-se 
en la mística i la metodologia goacis
tes. Això explica també la persistència 
en la seva militància obrera i cristiana 
i la pròpia pervivència històrica de la 
GOAC. 

4. Funcionament de la GOAC 

La GOAC està estructurada princi
palment al voltant dels equips de mili
tants. Els equips s'agrupen en diòcesis 
i en Zones o nacionalitats (interdioce
sanes). Les diferents diòcesis, zones o 
nacionalitats constitueixen la GOAC 
general. L'òrgan màxim de decisió és 
l'Assemblea General de Militants, on 
tothom participa i decideix. Els nivells 
diocesans i de nacionalitat tenen igual
ment les seves respectives Assemblees 
decisòries. La instància màxima repre
sentativa és la Comissió General, men
tre que les comissions diocesanes o de 
nacionalitat representatives en el seu 
àmbit. La seva estructura vol ser ple
nament participativa, democràtica, au
togestionària i reflex del seu esperit i 
de la seva vida comunitària. 

L'equip és la peça bàsica de l' orga
nització. En ell el militant viu intensa
ment la comunió de vida, de béns i 
d'acció, la germandat,,J'amistat,.eldià
leg, la correcció mútua, rep l'ànim 
dels seus companys en moments de di
ficultat. En ell es forma, prega, projec
ta, revisa la seva fe, la seva lluita i ce
lebra l'eucaristia. Quan molts d'ells, a 61 



62 

començament dels setanta, s'integren 
en Comunitats cristianes populars, ja 
tenen una experiència contrastada del 
que significa viure en comunitat. 

La coordinació amb la resta de 
moviments apostòlics (HOAC, JOC, 
Apostolat Agrari ... ) ha estat bona en 
termes generals, però sempre s'ha do
nat un cert distanciament respecte a la 
JOC, de la qual s'esperava una major 
coordinació sobretot a l'hora de passar 
els joves a la militància adulta. A 
Catalunya queda pendent igualment la 
desitjable unitat ACO-GOAC. 

Des del seu origen la Zona Catala
na, en una organització estatal estructu
rada principalment per diòcesis i dirigi
da des del Centre; va ser de les poques 
que va funcionar amb normalitat, regu
laritat i una certa personalitat. Hi havia 
mecanismes de coordinació i convivèn
cia (jornades catalanes, plens de presi
dents, reunions de seccions, de consilia
ris, d'intercanvi d'experiències, full in
formatiu de zona, etc.), formatius 
(cursets, xerrades, etc.) i de representa
ció (Comissió de Zona i Responsable de 
Zona). ¡;intent d'una organització més 
unitària, amb una sola veu davant de la 
Comissió General no va tenir èxit entre 
altres motius perquè la seva implanta
ció va coincidir amb la crisi del final 
dels seixanta i no va haver-hi temps per 
dur-la a la pràctica. Es donava, al ma
teix temps, la tendència innata a preser
var cada diòcesi la seva autonomia i la 
por al centralisme de Barcelona. 

S. La formació militant cristiana 

Una tasca fonamental de la GOAC 
ha estat sempre la formació de mili-

tants obrers cristians. Aquesta forma
ció passa per un procés teòric de tres 
fases: iniciació, formació sistemàtica i 
formació permanent. 

a) Iniciació 
La iniciació a la GOAC no vol ser 

un curs d'indoctrinació sobre determi
nades matèries, sinó l'inici d'un procés 
maduratiu fet en equip (sol tenir una 
durada d'un any) que tendeix a desen
volupar: una capacitat d'anàlisi de la 
realitat, una espiritualitat militant, una 
experiència de vida comunitària en 
equip, un projecte de vida personal que 
intenti crear les actituds i les pràctiques 
de Jesús en el món d'avui, una il·lusió 
per ser militant obrer cristià des de la 
GOAC i dedicar tota la vida en favor de 
la construcció del Regne de Déu. A 
aquesta experiència estan convidades 
totes les persones que amb una gran ge
nerositat volen desenvolupar la seva fe 
en Jesús i la seva entrega en favor de 
pobres. Qualsevol persona que des de 
l'àmbit parroquial, de moviments apos
tòlics juvenils o del món del treball 
vulgui començar aquest procés, ho pot 
fer posant-se en contacte amb la comis
sió Diocesana, ubicada al carrer Llúria 
7, de Barcelona, 2n pis, o bé amb qual
sevol militant de la seva ciutat o barri. 

b) Formació sistemàtica 
Una vegada feta l'opció personal 

d'entrar a la GOAC, durant un període 
de dos o tres anys els militants realit
zen el Pla Bàsic de Formació Cristiana, 
que té com a objectiu facilitar a cadas
cú la construcció d'una consciència 
cristiana i l'adopció d'una mística i 
dinàmica militant apostòlica, aconse
guir l'esperit d'enquesta (veure-jutjar
actuar) i l'esperit d'equip. Aquest Pla 



sistemàtic de formació no va a crear 
savis sinó a fer sants, no va dirigit prin
cipalment a l'enteniment sinó a la vo
luntat, no està pensat per a intel·lec
tuals sinó per a treballadors. El Pla 
Bàsic combina la Revisió de Vida amb 
l'enquesta sistemàtica, que consisteix 
en un exercici de les principals facul
tats humanes (memòria, sentiment, en
teniment i voluntat) fet d'una manera 
continuada, metòdica i sistemàtica, 
d'acord amb uns temes prèviament es
collits i ordenats. Vol ser la millor pre
paració per arribar a fer una Revisió de 
Vida en profunditat. 

el Formació permanent 
És l'etapa que abarca tota la vida i té 

com a objectiu viure amb plenitud la 
vocació cristiana en tots els àmbits de la 
vida: personal, familiar, professional, 
eclesial i polític. La Revisió de Vida 
Obrera esdeve el mètode de formació 
permanent i serà l'instrument que per
metrà en tot moment als militants i als 
equips de submergir-se en la realitat im
mediata i actuar-hi eficaçment en sentit 
apostòlic. La Revisió de Vida és la for
ma adulta i permanent de l'enquesta. 

Aquests mètodes bàsics són com
plementats amb altres mitjans com cur
sets, xerrades, tertúlies, grups d'estudi, 
d'intercanvi d'experiències, etc. Els 
mètodes i els plans de formació de la 
GOAC, copiats en un principi de la 
JOC però recreats de forma original, 
suposaven un trencament pedagógic 
amb un estil arcaic, metafísic i dogma
titzant. La seva metodologia formativa 
estava en la línea de la pedagogia acti
va moderna. Es formava des de la refle
xió i el diàleg, des de l'observació i 
l'acció. La dialèctica del veure, jutjar i 

actuar pròpia del Pla Cíclic i de la Re
visió de Vida Obrera, lluny de mutilar
los, els empenyia a créixer i a compro
metre's, a ser crítics amb la realitat que 
els envoltava; els feia veure la força i la 
gravetat dels valors i contravalors pre
sents en les situacions, en les estructu
res i en la vida; els obria cap al coneixe
ment de la realitat tant personal com 
social, cap a la necessitat de transfor
mar-se i transformar ambients, institu
cions i estructures. Per altra part, l'ele
ment contemplatiu els obria a la crida 
de l'esperit i era un complement neces
sari a la tensió tan dura i sense horitzó 
immediat de l'acció. Els plans de for
mació i la metodologia utilitzada els 
permetia sotmetre tota la seva vida, en 
tota la seva pluridimensionalitat al jut
jar de l'evangeli en un ambient d'equip 
i de diàleg. Eren mètodes essencialment 
personalitzadors i missioners perquè 
empenyien cap a la transformació per
sonal, social i eclesial. Era la pròpia 
persona la que començava transfor
mant-se en el seu interior per poder ser 
llum i resplendor en l'acció. Solament 
així podia donar-se veritablement un 
testimoni evangélic. 

Ja fa 50 anys que la GOAC treballa 
sense descans en la formació de 
militans obrers cristians, en l'evange
lització del poble i en la transformació 
evangèlica de l'Església. A les portes 
de celebrar el seu cinquanta aniversa
ri, cal demanar perdó pels errors i inco
herències comeses, donar gràcies per 
tantes experiències de germanor, 
d'energies, sacrificis i lluites acumula
des i finalment renovar, pel moment en 
què vivim i pel futur, la voluntat essen
cial i irrenunciable de fidelitat a Jesús 
i als pobres de la terra. 63 



SERVEI DE PUBLICACIONS 
DE LA GOAC 

El Centre d'Estudis Pastorals (CEP) distribueix a 
Catalunya les publicacions de la Germandat Obrera 
d'Acció Catòlica (GOAC), com un servei d'interès per 
a molts militants i comunitats cristianes. 
En aquests moments tenim a disposició els següents 
títols: 

• ldentidad cristiana y compromiso socio-político. Julio 
Lois. 625 ptes. 

• Anunciar a Jesucristo en la España de boy. Alberto 
lniesta. 450 ptes. 

• Revisión de vida y seguimiento de Jesús. Luis F ernando 
Crespo. 1.100 ptes. 

• ¿Todavía la c1ase obrera? Rafael Díaz Salazar. 1.200 
pessetes. 

• lnternacionalismo y movimiento obrero. 1. Arriola. 
Peter Waterman. 1.250 ptes. 

• La matanza de los pobres. Maria López Vigilo Jan 
Sobrino. 1.500 ptes. 

• Lucbar contra la pobreza boy. Víctor Renes. 1.250 
pessetes. 

• Trabajadores y condiciones de trabajo. Carlos Prieto. 
1.500 ptes. 

• Trabajar menos para trabajar todos. Guy Amar. 1.500 
pessetes. 

Tots els llibres es poden adquirir al CEP - Rivadeneyra, 6, 
3r. - 08002 Barcelona - Telèfon 317 48 58. També es poden 
demanar per rebre'ls per correu (afegint les despeses de 
segells). 



Vicenç Enrique i Tarancón, 
el Cardenal de la reconciliació 
JOSÉ MARIA MARTíN PATINO, iesuïla 

de novembre de 1994 morí a València el 
ar4:1el1al Vicenç Enrique i Tarancón, que fou, a 
rta,Iunya, bisbe de Solsona entre 1945 i 1964. 
uade,rns de pastoral evoca la seva figura amb un 

article, traduït del castellà amb el corresponent 
permís, del que fou un dels seus íntims col·laboradors, 
el jesuïta Martín Patino, publicat a El País 
e/29 de novembre. 
Alhora, reproduïm també textualment la històrica 
homilia pronunciada pel Cardenal Tarancón en la 
jornada de la coronació com a rei de Joan Carles I, 
en el temple de Sant Jeroni de Madrid. 

Hi ha gent que el reconeixen com el 
Cardenal de la transició. Es refereixen, 
sens dubte, a la transició política. No li 
agradava aquesta expressió. Estava 
més convençut de servir a la transició 
de l'Església espanyola: la que mirava 
de reconciliar-se amb la modernitat. 
No li agradava parlar dels temps cala
mitosos i desesperançats. S'estimava 
més parlar dels temps difícils, desafia
dors. Defugí sempre el discurs pessi
mista. Li semblava més cristià donar fe 
de la seva visió optimista de la història. 
Per la qual cosa calia comunicar-se 
amb la societat i fins i tot reconciliar-

se amb els seus avenços més caracte
rístics. 

Havia viscut l'experiència de la II 
República recorrent les diòcesis espa
nyoles com a membre de la Casa del 
Consiliari que va fundar Angel Herre
ra quan va assumir la presidència na
cional de l'Acció Catòlica. Aquell dis
curs públic de paraules violentes, 
aquell enfrontament verbal entre l'es
querra i la dreta catòlica, solia dir, «va 
ser la creu més pesada i em va dur a la 
persuasió que ens apropàvem a una 
guerra civil». Aquesta experiència per- 65 
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sonal va decidir del tot la seva missió 
pastoral. 

Havia estat ordenat sacerdot el 
1929, quan Primo de Rivera pretenia 
emmudir les veus discrepants i els 
anarquistes no s'agenollaven davant 
dels bisbes. Tarancón va arribar al se
minari des del seu camp de tarongers i 
mai no va creure que els homes fossin 
dolents del tot. El seu poble era un pa
radís, on l'aroma de la tarongina, dels 
llimoners i la remor de les sèquies 
agermanaven els homes. 

La guerra civil el va sorprendre a 
Tuy, i s'hi va quedar fins que les tropes 
de Franco van entrar a Vinaròs, on el 
seu bisbe el va enviar com a arxiprest 
pacificador. Aleshores, tal com deia, 
va arribar a estar convençut que la 
guerra no ens havia alliberat de res i 
que s'havia escampat més odi entre la 
seva gent. Allí, a Vinaròs, i cinc anys 
més tard a Vila-real, les dificultats més 
grans per al lliure exercici del seu 
ministeri li van venir del bàndol vence
dor. 

Triomfalisme i croada 

Els que vam viure el triomfalisme 
dels anys quaranta no podíem creure 
que el bisbe de Solsona, el més jove de 
tots els bisbes espanyols, denunciés, el 
1950, la gran equivocació històrica del 
catolicisme oficial imperant. «L'am
bient de croada i la reacció contra el 
laïcisme no ha quallat en el nostre po
ble» (Solsona, febrer, 1950). 

A l'avantguarda d'aquesta nova 
consciència cristiana, que s' enfronta~ 
va valenta a la realitat social i religio-

sa, hi figuraven els moviments espe
cialitzats d'Acció Catòlica. En aque
lla primera i fonamental reconcilia
ció s'hi van esgotar els esforços juve
nils d'aquell bisbe de Solsona que va 
ser el primer secretari de l'episcopat 
espanyol. 

La transformació més forta de l'Es
glésia espanyola surt d'aquest realisme 
pastoral de les joventuts catòliques 
obreres que hi generava una actitud 
missionera ben nova. La decisió de 
canviar, de defensar els drets humans 
és, per tant, anterior al desenvolupa
ment econòmic dels seixantes i al Con
cili i tot. 

En aquest realisme es van inspirar 
les seves accions a l'aula conciliar en 
sintonitzar amb el pensament de 
l'episcopat mundial sobre el dret fona
mental a la llibertat religiosa i sobre Ie§ 
relacions de l'Església amb el món 
modern. Va tornar de Roma molt més 
decidit i segur, identificat amb la doc
trina de Pau VI sobre una Església!lue 
havia de convertir-se en col·loqui i dià
leg transparent. Va ser l'impulsor prin
cipal de l'Asamblea conjunta, el fet 
històric més decisiu d'entesa entre bis
bes i sacerdots. La va presidir i mode
rar el setembre de 1971, amb una pru
dència exquisida incompresa per molts 
mitjans de comunicació. 

Allà va començar un altre calvari. 
Perquè, el febrer de 1972, va esclatar 
la batalla del famós document del Va
ticà, la paternitat del qual no va ser 
mai reconeguda per la Secretaria 
d'Estat. La sol· licitud del reconeixe
ment de llibertat i sana coHaboració 
entre l'Església i l'Estat, l'acceptació 



de la laïcitat del poder polític, la ins
titucionalització de la pluralitat ideo
lògica i la renuncia als anteriors privi
legis de la comunitat catòlica, després 
van ser subscrits per la immensa ma
joria dels bisbes en la Declaració 
col· lectiva de febrer del 1973. 

La Declaració va ser pràcticament 
ignorada per l'opinió pública, manipu
lada pel Govern. Però els bisbes i sa
cerdots espanyols van trobar en aquest 
document els punts de referència que 
marcarien el camí de l'Església espa
nyola. A partir d'aquí, les tensions amb 
l'Estat es van agreujar i va començar la 
batalla contra el Concordat del 1953 
aleshores vigent. 

Tarancón era fonamentalment un 
home d'Església. La seva devoció 
pels papes feia que omplís de textos 
pontificis les seves cartes pastorals. 
Els reproduïa de memòria i després 
ens costava força verificar-nc les cita
cions amb l' Osservatore Romana. De 
vegades el censuràvem perquè en els 
seus escrits hi havia més paràgrafs 
dels papes que de l'evangeli. Creia 
que el successor de Pere era ni més ni 
menys que l'actualització de l'Evan
geli. Des dels temps de consiliari, 
s'havia familiaritzat amb la doctrina 
social pontifícia, la qual creia instru
ment de reconciliació dels catòlics 
espanyols. 

En ell, l'Església i Espanya es fo
nien en una mateixa passió. Em vaig 
familiaritzar amb la seva estima a la 
senyera, que sempre va tenir a sobre de 
la taula del despatx al costat del sant
crist. Les llengües germanes convivien 
en el seu esperit, tot i que sovint es 

deixava endur per la sintaxi de la llen
gua materna. 

Era impossible parlar amb ell 
d'Espanya sense que sortís immedia
tament el problema de la reconcilia
ció. Recuperar l'Espanya total, la 
cristiana i la no-creient, aconseguir 
que no s'invoqués la religió per dis
criminar els espanyols, mantenir la 
iniciativa i la independència de l'Es
glésia enfront la coacció del poder 
temporal, arribar a no emprar l'apel
latiu cristià en cap força política, etc. 
naixien espontàniament del seu espe
rit com a desig d'obrir l'Església a 
tots els espanyols. 

En els últims anys del franquisme, 
i durant la transició política, la figura 
d'un Tarancón reconci I iador s' engran
deix. Responia a la seva vocació més 
profunda. Els seus gests més valents a 
l'enterrament de Carrero B1anco i du
rant el conflicte d' Añoveros no van ser 
gens improvisats. L'homilia davant del 
Rei en el temple de Sant Jeroni va ser 
l'expressió culminant del mateix afany 
apostòlic i patriota que havia guiat tota 
la seva biografia eclesiàstica. 

Tarancón creia en c]s homes i se'n 
refiava. Els que vam ser a prop seu no 
vam tenir mai la impressió d'ésser vi
gilats j, encara menys, sotmesos. Li 
parlàvem com a un amic entranyable j 
comprovàvem com ens agraïa la críti
ca directa i la sinceritat de les nostres 
informacions. Captava la realitat amb 
una fina sensibilitat auditiva. El seu 
tractament exquisit eixamplava la seva 
autoritat inconfusible. La seva fe i la 
seva esperança menaven sempre a 
l'amistat profunda. 67 
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L'homilia 
del 27 de novembre del 1975 

de l'homilia del Cardenal Tarancón en la missa 
inaugurava el regnat de Joan-Carles I, 

pu'b/i;colt, entre altres diaris, per La Vanguardia, 
data de 28 de novembre. Nosaltres reproduïm 

traducció en català que va oferir Documents 
d'Església en el seu número 295, de l'J de gener 
de1J976. 

Majestats, excel·lentíssimes repre
sentacions estrangeres, senyor presi
dent del Govern, senyor president de 
les Corts, germans: 

Heu volgut, Majestat, que invo
quem amb vós l'Esperit Sant en el 
moment que pugeu al tron d'Espanya. 
El vostre desig correspon a una antiga 
i àmplia tradició: la que, al llarg de la 
història, cerca la llum i el confort de 
l'Esperit de la saviesa en la coronació 
dels papes i dels reis, en la convocació 
dels conclaves i dels concilis, en el 
començ de les activitats culturals 
d'universitats i acadèmies, en la deli
beració dels consells. I no es tracta, evi
dentment, de cedir al pes d'un costum: 
en el vostre gest hi ha un reconeixement 
públic que ens calla llum i l'ajuda de 
Déu en aquesta hora. Els creients sabem 
que, encara que Déu ha deixat ci món a 
la nostra pròpia responsabilitat i a mer
cè del nostre esforç i enginy, el necessi
tem per a reeixir en la nostra tasca; sa
bem que, per bé que l'home és el pro
tagonista de la seva història, difícilment 
la podrà construir segons els plans de 
Déu, que no són altres que el bé dels 

homes, si l'esperit noens il·lumina i ens 
conforta. Ell és la llum, la força, el guia 
que orienta tota la vida humana, inclo
ent-hi l'activitat temporal i política. 

Importància i dificultat 
d'aquesta hora 

Aquesta petició d'ajuda a Déu sub
ratlla, a més, la importància excepcio
nal de l'hora que vivim i també la seva 
extraordinària dificultat. Preneu les 
regnes de l'Estat en una hora de tran
sició, després de molts anys en què una 
figura veritablement excepcional, ja 
històrica, va assumir el poder d'una 
manera i en unes circumstàncies extra
ordinàries. Espanya, amb la parti
cipació de tothom i sota la vostra vigi
lància, avança en el seu camí i caldrà la 
coHaboració de tothom, la prudèneia 
de tothom, el talent i la decisió de tot
hom, perquè sigui el camí de la pau, 
del progrés. de la llibertat i del respec
te mutu que tots desitgem. Sobre el 
nostre esforç baixarà la benedicció 
d'aquell qui és el dOllador de faI bé. Ell 
no farà pas impossibles els nostres er
rors, perquè és molt humà d'equivo-



car-se; ni suplirà la nostra deixadesa o 
la nostra inhibició, però sí que ens aju
darà a esmenar-nos, completarà la nos
tra sinceritat amb la seva llum i vigo
ritzarà el nostre esforç. 

Per això hem acollit amb emocio
nada complaença aquest vostre desig 
de pregar al vostre costat en aquesta 
hora. L'Església se sent compromesa 
amb la pàtria. Els membres de l'Es
glésia d'Espanya són també membres 
de la comunitat nacional i senten molt 
viva la seva responsabilitat com a laIs. 
Sabem que la seva tasca de treballar 
com a espanyols i de pregar com a 
cristians són dues tasques diferents, 
però que no es contraposen en res i que 
coincideixen en molt. L'Església, que 
comprèn, valora i aprecia l'enorme 
càrrega que en aquest moment preneu 
sobre les vostres espallles; i que agra
eix la generositat amb què us doneu al 
servei de la comunitat nacional, no pot, 
no podria de cap manera, regatejar-vos 
la seva estima i la seva pregària. 

No us regategem ni l'estima 
ni la coHaboració 

Ni tampoc la seva col·laboració: 
aquella que li pertany d'una manera 
específica. Hi ha una escena del Fets 
dels Apòstols que voldria recordar en 
aquest moment. La primera vegada 
que, després de la resurrecció del Crist, 
anava sant Pere al temple, un paralític 
li va allargar la mà demanant-li almoi
na. Pere, miranl-se'l amb atenció, li 
digué: «No tinc ni or ni pIafa; el que 
tinc t'ho dono: ell el llom de Jesús de 
Natzaret, aixeca', i camina», El captai
re demanava una almoina, i l'apòstol li 
va donar moll més: la guarició. 

Igual passa amb l'Església: són 
molts els qui allarguen la mà cap a ella 
demanant-li allò que l'Església no té, 
ni és missió seva de donar, perquè no 
disposa de res d'això. L'Església no
més pot donar molt més: el missatge 
del Crist i la pregària. 

Aquest missatge del Crist, que el 
Concili Vaticà II va actualitzar, i que 
recents documents de l'Episcopat es
panyol han adaptat al nostre país, no 
patrocina ni imposa un determinat 
model de societat. La fe cristiana no és 
cap ideologia política ni es pot identi
ficar amb cap d'elles, ja que cap siste
ma social o polític no pot esgotar Iota 
la riquesa de l'Evangeli, ni pertany a la 
missió de l'Església de presentar op
cions o solucions concretes de govern 
en els camps temporals de les ciències 
socials, econòmiques o polítiques. 
L'Església no patrocina cap forma ni 
ideologia política i si algú utilitza el 
seu nom per cobrir les seves pròpies 
banderes, l'usurpa manifestament. 

Projectar la paraula de Déu 
sobre la societat 

L'Església, en canvi, sí que ha de 
projectar la paraula de Déu sobre la so
cietat, especialment quan es tracta de 
promoure els drets humans, d'enfortir 
les llibertats justes o d'ajudar o promou
re les causes de la pau i de la justícia 
amb mitjans sempre conformes a 
l'Evangeli. L'Església no determinarà 
quines autoritats cns han de governar, 
però sí que exigirà a totes que estiguin 
al servei de tota la comunitat; que res
pectin sense discriminació ni privilegis 
els drets de la persona, que protegeixin 
i promoguin l'exercici de l'adequada 69 



llibertat de tothom i la necessària parti
cipació comuna en els problemes co
muns i en les decisions de govern, que 
tinguin la justícia com a meta i com a 
norma i que caminin decididament cap 
a una distribució equitativa dels béns de 
la terra. Tot això, que és conseqüència 
de l'Evangeli, l'Església ho predicarà, i 
ho cridarà si cal, per fidelitat a aquest 
mateix Evangeli i per fidelitat a la pàtria 
on realitza la seva missió. A canvi 
d'unes exigències tan estrictes als qui 
governen, l'Església assegura, amb 
igual energia, l'obediència dels ciuta
dans, als quals ensenya el deure moral 
d'ajudar l'autoritat legítima en tot el 
que s'adreça al bé comú. 

Una llibertat que no és concessió 
o situació pactable 

Per complir la seva missió, senyor, 
l'Església no demana cap mena de pri
vilegi. Demana que se li reconegui la 
llibertat que proclama per a tothom, de
mana el dret de predicar l'Evangeli ín
tegre, àdhuc quan la seva predicació 
pugui resultar crítica per a la societat 
concreta on 1'anuncia; demana una lli
bertat que no és concessió discernible o 
situació pactable, sinó l'exercici d'un 
dret inviolable de tot home. Sap, l'Es
glésia, que la predicació d'aquest Evan
geli pot i ha de resultar molesta a al
guns: als egoistes; però que sempre serà 
beneficiosa per als interessos del país i 
la comuni tat. Aquest és el gran regal 
que l'Església us pot oferir. Val més que 
l'or i que la plata, més que el poder i 
qualsevol altre sosteniment humà. 

Us ofereix també la seva pregària, 
iniciadaja amb aquesta missa de l'Es-

70 perit Sant. En aquesta hora tan decisi-

va per a vós i per a Espanya, permeteu
me, senyor, que digui públicament allò 
que el pastor de la vostra ànima dema
na per a qui és, a nivell civil, els seu 
sobirà. 

Demano per a vós, senyor, un amor 
entranyable i apassionat a Espanya. 
Demano que sigueu el Rei de tots els 
espanyols, de tots els qui se senten fills 
de la mare pàtria, de tots els qui desit
gen conviure, sense privilegis ni dis
tincions, en el respecte i en l'amor 
mutus. Amor que, tal com ens ensenyà 
el Concili, s' ha d'estendre als qui pen
sen diferent de nosaltres, ja que ens 
urgeix l'obligació de fer-nos proïsme 
de tot home. Demano també, senyor, 
que si en aquest amor hi ha alguns pri
vilegiats, siguin aquells qui ho neces
siten més: els pobres, els ignorants, els 
menyspreats, aquells que sembla que 
ningú estima. 

Demano per a vós encert i discreció 
a obrir camins 

Demano per a vós, senyor, que tin
gueu encert a l'hora de promoure la 
formació de tots els espanyols, perquè, 
sentint-se responsables del bé comú, 
sàpiguen exercir la seva iniciativa i uti
litzar la seva llibertat de cara al bé de 
la comunitat. 

Demano per a vós encert i discreció 
per obrir els camins del futur de la pà
tria a fi que, d'acord amb la natura hu
mana i la voluntat de Déu, les estructu
res jurídica-polítiques ofereixen a tots 
els ciutadans la possibilitat de partici
par lliurement i activament en la vida 
del país, en les mesures concretes de 
govern que ens condueixin, a través 



d'un procés de maduresa creixent, cap 
a una pàtria plenament justa a nivell 
social i equilibrada a nivell econòmic, 

Demano, finalment, senyor, que 
nosaltres, com a homes d'Església, i 
vós, com a home de govern, tinguem 
encert en unes relacions que respectin 
la mútua autonomia i llibertat, sense 
que això sigui mai obstacle a la mútua 
i fecunda coHaboraci6 des dels camps 
respectius, Sapigueu que no us faltarà 
mai el nostre amor, i que serà encara 
més intens si alguna vegada havia de 
revestir-se de formes discrepants o crí
tiques, També en aquest cas compta
reu, senyor, amb la col,laboració de la 
nostra honesta sinceritat. 

Pregària amarada de joiosa 
esperança 

Que Déu beneeixi aquesta hora en 
què comenceu el vostre regnat. Que 
Déu ens doni llum a tots per construir 
plegats una Espanya millor. Tant de bo 
que un dia, quan Déu i les generacions 
futures del nostre poble, que ens jutia
ran a tots, sotmetin a judici aquesta 
hora, puguin també beneir els fruits del 
treball que avui comenceu i comen
cem, Tant de bo que un dia es pugui dir 
que el vostre regnat ha imitat, encara 
que sigui en la modesta escala de Ics 
possibilitats humanes, aquelles cinc 
paraules amb què la litúrgia defineix el 
regne, infinitament més alt, del Crist: 
regne de veritat i de vida, regne de jus
tícia, d'amor i de pau, 

Que regni la veritat a la nostra Espa
nya, que la mentida no envaeixi mai les 
nostres institucions, que l'adulació no 
entri a casa vostra, que )a hipocresia no 

taqui les nostres relacions humanes, 

Que el vostre regnat sigui un regnat 
de vida, que cap forma de mort i de 
violència no el facin sondrollar, que 
cap forma d'opressió no esclavitzi nin
gú, que tothom conegui i comparteixi 
la lliure joia de viure, 

Que el vostre regnat sigui de justícia 
on càpiga tothom sense discriminaci
ons, sense favoritismes, sotmès tothom 
a l'imperi de la llei i que la llei estigui 
sempre al servei de la comunitat. 

Que el vostre regnat sigui un regnat 
d'amor on la fraternitat sigui la respi
ració de les ànimes; fraternitat que 
aculli les diferències i, respectant-les, 
les posi totes al servei veritable de la 
comunitat. 

Que, per sobre de tot, el vostre reg
nat sigui un regnat d'autèntica pau, 
uoa pau lliure i justa, una pau ampla i 
fecunda, una pau en la qual tothom 
pugui créixer, progressar i realitzar-se 
com a éssers humans i com a fills de 
Déu, 

Aquesta és la pregària, senyor, 
que, a través de la meva boca, eleva 
avui l'Església per vós i per Espanya, 
És una pregària amarada de joiosa es
perança, Perquè estem segurs dels alts 
designis de Déu i de la fe indestructi
ble que nia en el vostre jove cor per 
emprendre aquest camí. Que el Pare 
de la bondat i de la misericòrdia posi 
la seva benedicció sobre la vostra au
gusta persona i sobre tots els nostres 
esforços, 

Que així sigui, 71 



Fellini, 
a la recerca del més enllà 
MIQUEL PORTER I MOIX, professor de la Universitat de Barcelana 

~d,errls de pastoral va publicar en el seu darrer 
.m •• ro (J45, desembre del J994) l'homilia que 
·onun.cià el Cardenal Achille Silvestrini en el 

del director de cinema, Federico Fellini, mort 
. cap al final del J 993. 
La intenció de la nostra revista era que l'esmentada 
homilia anés acompanyada d'un comentari del 
prestigiós professor, especialista en cinema, Miquel 
Porter. El text va arribar tard, però ara el recuperem 
i l'oferim als nostres lectors, ben segurs que 
l'agrairan. 

Al final de la tardor, quan cauen les 
fulles, morí a Roma Federieo Fellini, 
cineasta innovador que va haver de viu
re i treballar en una època de trasbalsos 
i dificultats, però que, malgrat això, féu 
alguna cosa més que inventar especta
cles o que guanyar-se la vida honrada
ment amb el seu ofici. En efecte, assolí 
que les seves cintes cinematogràfiques 
es convertissin en una particular com
prensió del món real i de la vida huma
naen particular. Una visió poètica d'im
plicacions directament existencials i 
que, per tant, provocà adhesions fer
vents, però també reaccions d'incom
prensió i fins i tot de rebuig. 

Sigui com sigui, les seves exèquies 
a Santa Maria degli Angeli, a Roma, 
foren d'una solemnitat digna de les 
que es dediquen a les més altes figures 
d'un país. Fins al punt que l'homilia de 

72 l'acte fou pronunciada pel Cardenal 

Achille Silvestrini, amb sentides i ben 
lluminoses paraules. El fet que un 
príncep de l'Església glossi la figura 
d'un home de l'espectacle és ben poc 
freqüent, tant i més que Fellini no fou 
pas mai ?n xaiet obedient i manso sinó 
més aviat una ovella díscola, capaç 
fins i tot de fer acudits visuals sobre 
aspectes sumptuaris de la vida eclesial 
catòlica. 

Val a dir, de totes maneres, que mai 
no hi hagué, en la seva obra, malvolen
ces en questió de doctrina i sí, en can
vi, una continuada recerca d'allò que 
hi ha d'inabastable, una fe en l'espe
rança de trobar. En paraules del Carde
nal Silvestrini «Q Federico, una grà M 

cia, un do especial li havia reservat 
(com passa només amb els grans artis
tes) l'experiència d'una contínua 
transfiguració fantàstica de la vida 
humana, en els seus innombrables ros-



tres, icones portadores del somrís i del 
plor, de la veritat i de la ficció, de la 
ironia i la tendresa, del cansament i de 
¡'amor». 

Nascut a Rimini pel gener del 
1920, fou educat en una família de la 
petita burgesia i de molt jove entrà en 
el periodisme com a escriptor, però 
també, a voltes, com a dibuixant i ca
ricaturista. Vers la fi de la Segona 
Guerra Mundial es veié obligat a me
nar una vida difícil, just en la frontera 
de la legalitat, fins que, quan recomen
çava la seva dedicació periodística, 
descobrí el cinema i la possibilitat de 
treballar-hi. 

Trobà en Roberto Rossellini un bon 
introductor amb qui col· laborà en films 
com Roma ciltà aperra (1945), Paisà 
(1947), L'amare (1949), Francesca, 
giullare di Dia (1949) i Europa 5 I 
(1950). Treballà també en guions de 
caire realista per a Pietro Germi -In 
nome delia legge (1948-49), Jl 
commino delia speranza (1950), La 
ciltà si difende (1951), Jl brigante di 
Tasca di Lupa (1952)- però sobretot 
foren les seves col·laboracians amb 
Alberto Lattuada -Jl delilto de 
Giovanni Episcopo, SeT/za pierà, Jl 
Mulino del Po (1948)- les que el 
conduiren a convertir-se en director, 
començant amb la co-realització, amb 
aquest director, de Luci del varielà 
(1951), film sobre petits éssers i petits 
fets que confirmarà, ja en solitari, amb 
Lo sceicca bianca (1952), amb una sa
tírica i amorosa mirada a les 
fotonovel·les. 

La seva formació cinematogràfica 
s'havia produït al rovell de l'ou del 

neorealisme, i això queda ben eviden
ciat en l'episodi d'Agenzia matrimo
niale, dins la cinta-manifest Amare in 
ciltà, però encara més en el seu primer 
llargmetratge d'arrels autobiogràfi
ques I vitelloni (1953). Ben aviat, però, 
no en té prou i a la farsa caricaturesca 
a a les observacions de la realitat més 
properament viscuda, s'hi ajunta el 
sentit poètic d'un món que sovint va 
associ at a un ci re, com a La strada 
(1954). Un món en el qualla conscièn
cia moral té, malgrat tot, un paper de
cisiu, com a Jl bidone (1957). La dig
nitat d'aquesta consciència esdevéso
vint paradoxal i positiva, com a 
l'extraordinària Le noui di Cabiria 
(1957), amb la petita prostituta plena 
de bondat i de voluntat d'amor. 

Es produeix aleshores un canvi, 
una inflexió que significarà un defini
tiu abandó dels cànons neorealistes, al 
mateix temps que una crisi tant en els 
plantejaments personals i estètics com 
en els socials. L'evolució d'aquesta 
crisi es palesarà en tres obres catàrti
ques: La dolce vita (1960), Oua e 
mezzo (1962) i Giulietta degli spiriti 
(1965), en les quals, progressivament, 
el realisme exterior anirà essent subs
tituït per un desig d'anar més endins, 
de transcendir l'aparença material per 
escorcollar l'interior, la ment i l'ànima 
dels personatges des d'una posició 
molt personal. El seu sistema mostra
tiu esdevé cada vegada més abarrocat 
i menys argumentalment literari. Les 
cintes prenen aspecte d'assaig o de 
crònica que no pas de drama o narra
ció. Els seus Satyricon (1969), Casa
nova (1971) o Roma pòrten, al costat 
dels títols, la menció « ... de Fellini»: és 
a dir, que són visitacions temàtiques, 73 
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corn ho són també els assaigs i cròni
ques per a la televisió corn Bloc de 
notes d'un director (1969), ¡ clowns 
(1970) o Prova d'orchestra (1978). 
Per altra banda,lesreferènciesautobio
gràfiques, tan directes corn Amarcord 
(1973) o tan alambinades con La dttà 
delle donne (1980) o E la na ve va 
(1983), ens el mostren preocupat, qua
si obsessionat per endinsar-se en el 
propi passat, a la recerca d'un enteni
ment del present. La mentida poètjca i 
l'art de la seducció, sempre presents en 
la seva obra, culminen en Ginger and 
Fred (1985), en què constata, a través 
d'uns personatges interposats, que tant 
Giulietta Masina corn ell ja són grans i 
que el seu període creacional toca a la 
seva fi. 

El periodista, el caricaturista, el 
creador d'un circ propi ... ha passat la 

vida preocupat per la mort, corn a des
tí inexorable i, en conseqüència, preo
cupat també pel sentit de la pròpia 
vida. En una època durant la qual bona 
part del millor cinema abordava pro
blemes socials i polítics des de posi
cions ètiques i ideològiques molt con
cretes, Fellini no ho rebutja ni ho igno
ra, però opera pel seu compte i es re
dueix voluntàriament a la presentació, 
riquíssima de visions i encerts, d'una 
preocupació existencial corn a via que 
el fa acostar a realitats sovint petites 
però magnificades i vistes amorosa
ment. I és en aquest amor on troba la 
substància que li permet mantenir l'es
perança i, gràcies a ella, no perdre la fe 
en alguna cosa que transcendeix les 
pròpies persones. Fer arribar aquesta 
visió per mitjans cinematogràfics ha 
estat el gran mèrit d'un home que refu
sava ésser pres per un intel·lectua1. 



Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsol 

Gran Jornada sobre la família 

Més de 20.000 persones van om
plir el Palau Sant Jordi, el diumenge 
18 de desembre, en el que ha estat la 
primera Jornada diocesana de l'ar
quebisbat de Barcelona. I dic la pri
mera perquè es preveu que se'n faran 
altres edicions, cada any. Aquesta era 
una idea que feia temps que corria a la 
nostra diòcesi: la possibilitat de reunir 
-d'una manera institucional- gent de 
tota mena i d'arreu de la diòcesi en 
una gran Trobada que allimés l'acció 
pastoral de la nostra Església local. A 
semblança del que fan els alemanys 
amb el dia de l'Església catòlica, el 
Katolicquentak, però que aquí en di
rem ·aplec diocesà. Una expressió 
prou clara que -jo no sé per què, pot
ser per allò de la romanitat barceloni
na- també n'hem de dir statio 
diocesis. 

Ara, amb la cloenda de l'Any inter
nacional de la familia, va semblar que 
era la millor oportunitat per començar 
a implantar aquestes Jornades í, per 
això, estava organitzada per la Delega
ció episcopal de la família. El nombre 
d'assistents, 20.000 persones, i el se-

guiment en directe per televisió, és 
més que suficient per veure l'interès, la 
bona acceptació i la resposta que va 
tenir i, per tant, la necessitat d'aquesta 
mena d'actes afirmatius de la nostra 
presència eclesial. «Trobar-se amb 
tanta gent sempre anima», deia un dels 
assistents. l és veritat També van 
impactar molt els testimonis laics so
bre diverses maneres de vida familiar 
i el to celebratiu de la Missa. Les pre
gàries dels fidels (compartides per 
l'espòs i l'esposa) recollien també si
tuacions diverses, tot i que es van dei
xar algunes situacions difícils en què 
viuen algunes famílies, amb fills defi
cients o malalts, matrimonis separats, 
divorciats, ajuntats, etc. 

Amb tot, i per a properes convoca
tòries, s'haurien de tenir en compte al
guns detalls que han estat els més co
mentats per gran part dels assistents. 
En primer lloc, el tema és molt impor
tant, i aquest any el de la família era 
bastant difícil. Venia bé pel fet d'aca
bar l'Any internacional dedicat al 
tema, però és un tema més adient per 
fer-ne un Congrés o un debat seriós i 
amb profunditat, que no pas una gran 
festa. Alguns participants apuntaven 
que el tema hauria d'anar més en sin
tonia amb l'estil pastoral que es porta 
a les parròquies perquè la Jornada no 
sembli una cosa diferent, sinó que aju
di a allò que realment ja s'està realit
zant a les parròquies. 75 



La part festiva -el festival musical
era molt adient en el context del Palau 
Sant Jordi, però també es va valorar 
com a massa americanitzat o d'un es
til que no és el nostre. Sort de la Vic
tòria dels Àngels i d'en Xavier Mor
lans, però els altres estils -més refor
mats- ens queden lluny, i més si se 
n'abusa. 

També va semblar, tot plegat, mas
sa llarg. Hi ha gent, de comarques, que 
va dinar a quarts de cinc. Massa llarg, 
també, la intervenció inicial del nunci. 
Necessària, però llarga, la intervenció 
d'un nunci que cada vegada sembla 
més un representant personal del Papa 
Joan Pau 11 -{jue ja intervenia perso
nalment amb imatge al final- que no 
un representant institucional de la San
ta Seu, més valorat per la seva presèn
cia que no pas per la seva paraula. 

I finalment, l'últim retret: un excés 
desproporcionat en l'ús del castellà en 
els signes més visibles. Com es pot dir 
en un mateix programa Palau Sant 
Jordi i al costat A rzobispado de Barce
lona? Qui no pot entendre les dues ins
titucions en català? Cal anar en comp
te amb això perquè són signes distin
tius i és qüestió d'imatge. Als assis
tents a l'acte, també se'ls va distribuir 
el llibre de la Carta a les famílies de 
Joan Pau 11, però per accedir al' edició 
catalana no era gens fàcil. 

Religions per la pau 

Hem passat al gener la Setmana per 
a la Unitat dels cristians sense pena ni 
glòria. Molts actes de base, però cap 
acte significatiu. Per sort, a finals 

76 d'any, vam viure amb interès la sego-

na reunió sobre La contribució de les 
religions a la doctrina de la pau, orga
nitzada pel Centre Unesco de Catalu
nya i amb el patrocini de la Generali
tat, i que va aplegar més de 50 repre
sentants de les grans tradicions religio
ses de tot el món per arribar a una 
Declaració conjunta i per definir-se 
públicament sobre la voluntat d'anar a 
la recerca de la cultura de la pau. 

Aquesta Declaració va ser presen
tada i llegida en el marc d'una pregà
ria ecumènica i interreligiosa a la par
ròquia del Patriarca Sant Abraham, a la 
vila olímpica del Poble Nou, antic cen
tre interreligiós durant els Jocs olím
pics del 92. En aquest acte, el director 
general de la Unesco, Federico Mayor 
Zaragoza, va afirmar que ha arribat el 
moment de passar de la raÓ de la for
ça a la força de la raó, que és la força 
de la pau. Per passar de la cultura de 
la guerra a la cultura de la pau. La 
pau és possible. La guerra s'ha aca
bat. I en això, les religions hi tenen un 
paper molt important perquè són les 
qui han de vetllar per la solidaritat 
moral de la humanitat -digué Mayor 
Zaragoza. Amb aquesta trobada, la 
Unesco començava pràcticament a 
Barcelona l'any 1995, un any declarat 
per l'ONU com aAny internacional de 
la tolerància. 

Presència del Dalai Lama 

El Dalai Lama també va passar per 
Barcelona i, de la mateixa manera i amb 
el seu estil, va omplir el Palau Sant 
Jordi per fer la kalachakra, una mena 
d'introducció a la reflexió del budisme 
tibetà. El Dalai Lama va ser la nostra 
actualitat local i durant uns dies tothom, 



a Barcelona, era proper al budisme, sen
se saber-ne res de la seva doctrina. Una 
doctrina que és molt desconeguda i des
virtuada fora del seu context cultural i 
de la qual Joan Pau II diu, en el seu lli
bre, queés un sistema ateu. Una afirma
ció que li ha portat dures crítiques en el 
viatge a Sri Lanka ... 

L'arquebisbe de Barcelona, el car
denal Carles, també va rebre en el bis
bat el Dalai Lama, el qualli va impo
sar la kata, una banda blanca, símbol 
de l'armonia. És allò de no sabem què 
s 'han dit, però els hem vist junts en la 
foto ... l les fotografies són el que que
da! Mentre, pel que fa als continguts, 
es podia haver aprofitat més. 

Homenatge a tres capellans 

El Palau de la Música Catalana 
també es va omplir de gom a gom, el 
passat mes de gener, per fer un home
natge públic de gratitud a tres insig
nes capellans catalans: Joan Batlles, 
antic consiliari de l'AC, ex-vicari 
episcopal de Barcelona i ex-director, 
durant 25 anys, del Centre d'Estudis 
Pastorals; Joan Alemany, rector de la 
parròquia de Sant Ildefons de Barce
lona i antic director de l'escola de 
Periodisme de l'Església del CIC; i 
Antoni Pladevall, reconegut historia
dor de l'Església i capellà de la diòce
si de Vic. Tots ells ja havien estat 
guardonats recentment -diguem-ne 
que pel civil- amb la Creu de Sant 
Jordi, que concedeix la Generalitat de 
Catalunya. Però aquest es tractava 
d'un acte més públic de reconeixe
ment social i també eclesial. 

L'acte va consistir, en primer lloc 1 

en un concert a càrrec de la Coral Can
tiga, i seguidament, amb la presentació 
de l'homenatge i del llibre biogràfic 
Església i país, tres testimonis (editat 
per Enciclopèdia Catalana), que va 
anar a càrrec del canonge Josep Maria 
Aragonès. El llibre conté una entrevis
ta a cadascú dels homenatjats, realit
zades i escrites respectivament per 
Josep Bigordà, Roser Bofill i Albert 
Manent. L'acte es va cloure amb unes 
paraules dels homenatjats i dels car
denal Jubany. Les nostres millors fe
licitacions i el més ferm reconeixe
ment a tots ells! 

50 Clàssics del cristianisme 

Durant aquests darrers sis anys, i 
amb un ritme de 8 volums cada any, 
Clàssics del cristianisme ha aconse
guit la fita dc posar a l'abast dels seus 
subscriptors i lectors catalans els seus 
primers 50 volums, la meitat de la 
coJ.!ecció completa. 

Clàssics del cristianisme és una 
col·lecció de llibres dirigida per Sebas
tià Janeres i editada per l'editorial 
Proa, que publica en llengua catalana 
els principals autors i textos de tota la 
tradició cristiana, gràcies a l'esforç de 
la Facultat de Teologia i la Fundació 
Enciclopèdia Catalana, i amb el suport 
de la Conferència Episcopal catalana i 
de la Conselleria de Cultura de la Ge
neralitat de Catalunya. 

El volum cinquanta, que acaba 
d'aparèixer, està dedicat a un recull 
clàssic de l'espiritualitat monàstica 
oriental, La Filocàlia, que s'ha dis
tri buït en dos volums. l per celebrar
ho, també s'ha fet un número 50-bis, 77 



un volum titulat Concilis Provincials Representants en el Concili 
Tarraconenses. Es tracta d'un repàs 
pels 175 concilis provincials cele
brats en les nostres diòcesis al llarg 
de la història. Aquest volum extra ha 
estat preparat pel capellà i historia
dor gironí Josep M. Marqués i, tot i 
ser d'història, és doncs de gran ac
tualitat. És un regal especial per als 
subscriptors que també es pot trobar 
a la venda. 

I també amb aquest motiu dels 50 
volums, es va celebrar un acte acadè
mic a la Facultat de Teologia per pre
sentar el volum 50 i el regal, on van 
intervenir-hi els professors Norbert 
Bilbeny i Evangelista Vilanova. BiI
beny va dir que amb aquesta col·lec
ció es col· laborava eficaçment a aixe
car el nivell del nostre país en tres 
àmbits: el de la literatura, el de la llen
gua i el de l'esp~rit, tot i situant-ho en 
una perspectiva històrica molt ampla 
i documentada. Vilanova va fer una 
ponència encara molt més acadèmica, 
llegida i precisa, però -en el seu con
tingut- talment com si es tractés d'un 
manifest en favor del pluralisme teo
lògic. 

Al llarg d'aquests sis anys, les tra
duccions de Clàssics del cristianisme 
que més s'han venut han estat: els Es
crits de Sant Francesc i Santa Clara 
d'Assís, que és el volum que va aparèi
xer primer i que encara es ven amb es
creix; el Càntic espiritual de Sant Joan 
de la Creu; l'anònim dels Relats d'un 
pelegrí rus, i els escrits Apòcrifs del 
Nou Testament. En aquesta línia d'èxits, 
es preveu per ben aviat l'aparició de les 
traduccions de Santa Teresa d'À vila i de 

78 Martí Luter. 

El Concili Provincial ja està en 
dansa. Amb un ritme quinzenal s'ani
rà reunint en terres barcelonines, i per 
sort no a la capital, sinó al Casal Borja 
de Sant Cugat del Vallès, per allò que 
en diem el centre equidistant de 
Catalunya o el nus de comunicacions, 
més que per un centralisme pastoral 
(que no és la intenció). Ara, la veu, i 
també el vot, la tenen els nostres bisbes 
i els representants de cada diòcesi. En 
l'anterior número de Quaderns ja do
nàvem els representants del Consell 
Pastoral diocesà de Barcelona: Rosa 
Deulofeu i Joan Estruch. 

Ara ja podem donar -definitiva
ment-eI nom de tots aquells represen
tants que actualment ja van a les ses
sions de Sant Cugat. Pel Consell 
presbisteral, Josep Boix, rector de la 
parròquia de Sant Josep Oriol de Bar
celona, i Joaquim Cervera, rector de la 
parròquia de Santa Maria de Gornal, 
de l 'Hospitalet de Llobregat. Pel Capí
tol de la Catedral, Joan Guiteras i Joan
E. Jarque. I designats pel bisbe, 12 
membres: TIca Font, de la GOAC; Sal
vador Cristau, vice-rector del semina
ri; Joan A. Ventosa, delegat de Càrilas; 
Llum Delàs, delegada de Pastoral Uni
versitària; Gaietà Casacuberta; delegat 
de Pastoral obrera; Jaume Dantí, dele
gat de Pastoral de pobles i comarques; 
Enric Termes, seminarista; Marcel·lí 
Joan, secretari del Consell Pastoral di
ocesà; Carles Armengol, director de 
l'Escola de l'Esplai; Manuel García, 
militant de la JOC-JOBAC; Núria 
Gispert, regidora de l'Ajuntament de 
Bàrcelona, i Ramon Pasqual, professor 
de Física a la Universitat de Barcelona. 
Tots ells formen un bon equip repre-



sentatiu de la pastoral a la diòcesi, en
cara que s'hi nota alguna llacuna re
presentativa. 

Hem de tenir en compte que actual
ment, per part de Barcelona, no tenim 
cap representant en el Concili entre els 
Vicaris Generals, ni entre els Vicaris 
episcopals, ni entre els rectors de Semi
naris majors, perquè tot ho hem lligat 
amb els cinc bisbes auxiliars. Però pel 
que fa als redactors de les ponències, te
nim molts capellans -teòlegs- de Bar
celona, tots ells amb veu, però sense 
veu. Són: Josep M. Rovira Belloso, 
Antoni Matabosch, Xavier Morlans, 
Josep M. Via Taltavull i Francesc 
Pardo, i també l'única dona ponent: Pi
lar Malla. 

La generació del 0,7 per cent 

Alguns simplistes diuen que els jo
ves d'avui no tenen valors. Això és ge
neralitzar molt. Però a Barcelona, van 
ser els joves que van tancar l'any 1994 
amb la moguda pelO, 7 per cent. 

La vigília de Nadal van ser des
allotjats de mala manera, en una acció 
conjunta de la Guàrdia urbana i dels 
Mossos d'Esquadra, d'un pessebre de 
tendes de campanya que tenien planta
des a l'emblemàtica Plaça de Sant 
Jaume, en plenes festes nadalenques. 
Allà hi havien arribat fent la seva pri
mera experiència nòmada per abando
nar la ja sedentària vida a la Zona uni
versitària de la Diagonal de Barcelona. 
En aquell punt del Palau de Pedralbes, 
van arribar a aixecar-hi més d'un miler 
de tendes. 

per cent demanava d'aquesta manera 
que el Govern espanyol i el de la Ge
neralitat destinessin, segons la resolu
ció de l'ONU de 1972, el 0,7 per cent 
del PIB (Producte Interior Brut) per 
ajudar el desenvolupament del Tercer 
món, dedicant-lo especialment a aque
lles organitzacions no governamentals 
(ONG) que treballen en la cooperació 
i el desenvolupament d'aquests paisos. 

L'ONU demana aquesta xifra tan 
estranya del 0,7 per cent que hauria de 
ser de l'I per cent, per considerar que 
aquestes ONGs ja aporten un 0,3 per 
cent del total. La veritat és que els Es
tats no ho compleixen, mentre que 
molts altres particulars i entitats ho tro
ben ja com d'allò més normal. L'Estat 
espanyol no ha passat fins aquest mo
ment del 0,26 per cent, i ara el Parla
ment només s'ha compromès a arribar 
al 0,5 per cent i anar ampliant aquesta 
xifra gradualment, deixant així tanca
da la qüestió. 

Al govern de la Generalitat, en can
vi, li costa molt més. Fins ara, la Gene
ralítat només ha aportat un 0,15 per 
cent del seu pressupost, i augmentarà 
una mica més la seva dotació, però 
encara serà molt per sota del 0,5 per 
cent, excusant-se en el fet de col·labo
rar-hi a través de moltes altres partides' 
pressupostàries. Les ONGs no és que 
vulguin només aquesta quantitat d'un 
0,5 per cent dels pressupostos(per a la 
Gèneralitat, entre els 1.200 i els 1.600 
milions), sinó que també vetllen per la 
seva qualitat i justa distribució. Per 
això demanen de l'administració pú
blica la creació d'un Consell Català de 
Cooperació per fer el seguiment i el 

La Coordinadora d'entitats pel 0,7 control d'aquests ajuts. 79 
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Amb tot això, la sensibilitat va anar 
creixent cada dia més, i sobretot en el 
món estudiantil. Car recordar que, amb 
molta més força, aquesta campanya va 
començar a Madrid amb una vaga de 
fam que l'octubre de l'any passat, pro
vocats per les visites del Banc Mundial 
i del Fons Monetari Internacional, va 
acabar convertint-se en una gran 
acampada al famós passeig de la Cas
tellana. Aquest va ser l'origen d' aques
ta acció similar a la Diagonal barcelo
nina. Anteriorment, del 24 al 30 d'oc
tubre, s'havia celebrat a Barcelona la 
Setmana pelO, 7 que consistia en una 
concentració diària a la tarda, de di
lluns a divendres, a la Plaça Sant 
Jaume, i el cap de setmana amb les 48 
hores d'accions solidàries a la Univer
sitat. 

Aquestes concentracions estaven 
convocades per més de 60 entitats, en
tre les quals destaquen la Federació 
Catalana d'ONGs, el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, Jus
tícia i Pau, i moltes altres associacions 
polítiques, socials i de molts movi
ments d'Església. 

Girona 
JAUME REIXACH, corresponsal 

Benvolguts amics, us escric aques
tes ratlles en vigflies de la Candelera. 
Enguany sembla que no hi hagi hivern. 
No fa gens de fred. Som a les minves 
de gener que tant agraden al poeta 

Maragall. Fa un sol esplèndid i voldria 
sortir a passejar, en lloc d'estar-me 
aquí, lligat a la màquina d'escriure, 
però accepto de bon grat aquesta peti
ta servitud perquè, en el fons, també 
m'agrada explicar-vos coses del nostre 
bisbat. Tot i que això d'escriure lacrò
nica ara i que no la pugueu llegir fins 
qui sap quan, no és gaire estimulant, 
però que hi farem ... ' 

Voldria introduir en les meves crò
niques un aspecte nou: parlar d'una 
parròquia en concret cada vegada que 
us escric. Així, a poc a poc, aniríeu 
coneixent aspectes de la pastoral que 
ens passen del tot desapercebuts, atès 
que sempre anem darrera la llebre de la 
novetat o de la notícia d'última hora. 
Començaré per Santa Coloma de 
Farners, que ha revitalitzat un dels as
pectes més entranyables de la religio
sitat popular: la novena dedicada a un 
sant; en aquest cas, a sant Sebastià. 

Santa Coloma de Farners 

Santa Coloma de Farners, capital 
de la comarca de la Selva, té documen
tada la seva comunitat cristiana des de 
l'any 898. De la seva vitalitat cristiana, 
en dóna fe el conjunt d'ermites,santua
ris i capelles que l'envolten: Sauleda 
(segle XI), el cenobi de Sant Pere Cer
cada (segles X!!), Sant Marçal. Sant 
Sebastià, i les antigues parròquies de 
Sant Miquel de Cladells i Sant Andreu 
de Castanyet, totes dintre el terme mu
nicipal. 

Però la més mil·lenària presència 
cristiana, per sobre de tot ha donat a 
l'Església sants de la talla de sant 
Dalmau Moner (segle XIV, 24 de se-



tembre), sant Salvador d'Horta (segle 
XVI, 18 de març) i darrerament, el beat 
Cosme Brun (mort el 1936 i beatificat 
el 1992). 

I.:església parroquial, d'estil romà
nic, encara que refeta al segle XVI, i 
ampliada fa cent anys, acaba de viure 
la restauració del teulat, el campanar i 
les façanes. 

La presència, a la ciutat, de tres co
munitats religioses treballant en els 
camps de l'educació i la sanitat són 
signes de la vitalitat pastoral de la par
ròquia. l val a dir que els diferents 
grups d'evangelització, litúrgia i cari
tat fan possible una comunitat cristia
na dinàmica, oberta al món i al servei 
de tots, seguint l'esperit del Vaticà II. 

l bé, aquesta parròquia ofereix, a 
més, l'alicient d'haver sabut actualit
zar una devoció tan arrelada com la 
novena a sant Sebastià. Mn. Josep 
Taberner (Taber per als amics), nou 
rector de Santa Coloma, ho explica 
així: «Santa Coloma de Farners exer
ceix la seva capitalitat comarcal d'una 
manera ben concreta el dia de la festa 
de sant Sebastià: acull el Pare pelegrí, 
i amb ell, centenars de conciutadans 
seus de Tossa que acudeixen a la cape
lla de Sant Sebastià a complir el vot de 
vila». 

El pelegrí de Tossa 

En efecte, el Pare pelegrí no cami
na sol. Cada any s'hi suma més gent a 
la seva caminada. Una caminada que 
té com a finalitat complir el vot que, 
temps era temps, la vila de Tossa va fer 
a sant Sebastià per tal que amb la seva 

intercessió desaparegués la pesta. Tor
no a les paraules del rector de Santa 
Coloma: «Al bell mig de l'hivern, als 
qui acompanyen el Pelegrí no els es
panta el fred, i amb la consciència cer
ta que encara queden moltes pestes 
per foragitar de la nostra terra, fan 
camí per transitades carreteres, ca
mins de bosc i viles veïnes; podem ben 
dir que és la trobada de la selva mari
na amb la selva interior. Mentre a Tos
sa preparen la ruta, a Santa Coloma 
anem preparant el cor per a l'acollida 
del Pelegrí i del mateix missatge de 
Déu, tot fent la novena en honor de 
Sant Sebastià que enguany, pel que fa 
al tema de la predicació, ha estat dedi
cada a "Els Manaments: diàleg d'a
mor entre Déu i els homes" ». 

Mn. Josep Maria Taberner ha subs
tituït Mn. Narcís Costabella, actual 
rector de Calella de la Costa, el qualli 
va deixar el terreny ben adobat en 
aquest sentit. No es tracta de simples 
anècdotes ni de posar encens a l' en
censer per ganes de complaure, sinó 
d'un fet prou remarcable: la revitalit
zació de les formes de pietat popular, 
enteses com una catequesi de la fe. Cal 
aprofitar les oportunitats, sobretot 
quan els mateixos fidels en serveixen 
aquestes oportunitats amb safata de 
plata. 

Heus aquí les paraules de l'alcalde 
de Santa Coloma, Jordi Muntané, 
convocants els colomencs a la festa: 
«Aquesta és una festa molt especial 
perquè és compartida amb un poble 
que va tenir la desgràcia de veure 's 
amenaçat per una devastadora pesta; 
sortosament la fe el va salvar, i des de 
llavors, allà pels voltants de l'any 81 



82 

1400, des d'aquell llunyà que es perd 
en la memòria del temps, quan arriba 
sant Sebastià fem junts una renovació 
defe». 

La novena a sant Sebastià i el vot 
de vila del Pelegrí són una mostra de la 
vitalitat persistent de les devocions 
populars. 

Concili i poble de Dén 

El poble de Déu que viu a Girona 
va saber captar la crida del seu bisbe. 
Dues mil persones atapeïren la Cate
dral el diumenge dia 15 per assistir a la 
Missa de cloenda de l'etapa diocesana 
de preparació del Concili català. Els 
assistents arribaren a Girona des de 
tots els arxiprestats. El nombre de ca
pellans concelebrants -112- també va 
ser extraordinari, com en les grans 
ocasions. El bisbe Jaume estava visi
blement emocionat i va tenir paraules 
d'encoratjament per als 14 gironins 
que assistiran a les sessions conciliars 
i paraules de gratitud per a tots els qui 
han participat en els treballs de prepa
ració. El Concili comença, doncs, a 
produir els seus fruits, abans que s'ini
ciïn les sessions pròpiament conciliars. 
No podia ser d'altra manera després de 
les pregàries que s'han dut a terme en 
totes les misses parroquials dels diu
menges. Es palpa una expectació que 
fins ara no s'havia deixat sentir. l l'Eu
caristia celebrada a la Catedral va afe
gir-hi aquell pessigolleig espiritual que 
sol acompanyar els esdeveniments im
portants de la vida cristiana. 

«Girona -ens va dir el bisbe 
Jaume- necessita una nova i més in
tensa evangelització. Però no hi ha 

desànim, sinó esperança. Les propos
tes que es desprenen dels treballs pre
paratoris fan olor d'evangeli». l va 
destacar, també, que el 76 per cent de 
les persones del bisbat que hi han inter
vingut són laics. Aquestes persones 
sumen un total de 3.951 gironins, dels 
quals un 15 per cent són joves. Hi ha, 
doncs, motius per a l'esperança. 

Esperança, més que no pas accep
tació, és el que s'enduran en el maletí 
de treball els 14 gironins que assistiran 
a les sessions. L'anècdota de la jorna
da va ser l'avaria elèctrica que va dei
xar a les fosques la immensa nau de la 
Catedral, just en el moment de procla
mar l'evangeli. Això no obstant, la veu 
del diaca va arribar -gràcies a l'eficà
cia estratègica de l'ambó- a tothom. 
La catedral, durant els cinc minuts que 
va durar la fosca ambiental, oferia un 
aspecte medieval impressionant. Sen
se fer-se esperar massa, com unaparu
sia, va arribar la llum, acompanyada 
d'una lògica i espontània exclamació 
admirativa de tots els assistents. Potser 
cal interpretar el domèstic incident 
com una metàfora de la llum que s'es
pera que ens aporti el Concili. 

Les Jornades de Caldes 

Les anomenades Jornades de Cal
des, que es varen iniciar 9 anys enrere 
com un espai que afavorís el reciclat
ge a tots els qui treballen pastoralment 
amb els joves, van fent camí i gaudei
xen -segons es pot comprovar- de 
bona salut. La novena edició d' aques
tes Jornades ha tingut lloc el mes de 
gener a Banyoles, ~ la casa d'Espiri
tualitat, i ha aplegat 45 participants 
(capellans, religiosos i seglars), és a 



dir, la quasi totali tat dels qui són com
panys del camí de la gent jove. El cli
ma era esperançat. Sempre ha estat di
fícil treballar amb el jovent, però tam
bé és gratificant. 

La presentació de les Jornades la va 
fer Mn. Enric Sala, delegat episcopal 
d'Apostolat seglar, i la ponència va 
anar a càrrec de Mn. Sebastià Talta
vull, vicari general de Menorca, que va 
parlar sobre El treball pastoral amb 
joves a la diòcesi: coordinació i com
plementarietat. 

Les conclusions a les quals arriba
ren els participants, després de treba
llar el tema per Zones, es podrien resu
mir en els següents punts: 

1) Vivim en un món divers i en una 
societat plural. El treball amb els joves 
arrossega les dificultats que són inhe
rents a la vida d'avui: residència en un 
lloc i treball o estudi en un altre ben 
diferent... 

2) El gran objectiu que es perfila, 
demanant preferència, és la coordina
ció: coordinar grups, parròquies i tre
balls. 

rals. Va convidar els assistents a inda
gar la sensibilitat dels joves d'avui i 
d'aquí per l'evangeli. En quins punts 
és sensible, el jove d'avui, a l'evange
li? Corn es va fent el seu procés de 
maduració en la fe? Si partim de l'as
sistència a la Missa corn a fita de la 
vida de la fe i corn a discerniment 
d'aquesta fe, haurem de dir que la fe 
del jove està en retrocés; però si ho 
mirem des de l'aportació que el jove 
està disposat a fer en el camp de l'as
sistència social, el discerniment és un 
altre. Quina esperança us mou -pre
guntà el bisbe als presents- a treballar 
amb la gent jove? La resposta, cadas
cú. 

I ara, uns quants breus 

Voluntariat i presó 
Ha estat constituït el grup de volun

taris de la presó de Girona, sorgit a 
partir de les persones que hi col·labo
ren desinteressadament. L'objectiu 
d'aquest grup és, d'una banda, connec
tar aquestes persones cercant una ma
jor eficàcia i, d'altra banda, vetllar per 
la seva formació. A més, el grup no 
perd de vista la tasca de consciència 
(quina paraula, Déu meu!) social res
pecte a la marginació dels presos en 
general. Si algú desitja posar-se en 
contacte amb el grup, que truqui a la 
Germana Montserrat Palet (telèfon 21 
96 33) o bé a l'Albert Quintana (telè
fon 24 1220). 

JoanAlsina 

3) Necessitat creixent de joves! 
adults en la fe que vulguin dedicar el 
seu temps a la formació dels altres jo
ves. Formació d'animadors de la fe 
(que no és el mateix que monitors). 
Les dificultats que acompanyen aquest 
tipus de treball fan aconsellable que 
aquests animadors puguin ser persones 
alliberades. 

Ja és a l'impremta, el llibre que els 
gironins fa temps que esperem sobre la 
vida i la mort de Joan Alsina. Es tracta 

El bisbe Jaume va tancar les Jorna- d'un treball mancomunat (de diversos 
des plantejant uns suggeriments pasto- autors) que ens dóna un'a altra versió (o 83 



una versió diferent) de la que inicial- Urgell 
ment s'havia dit i propagat. Un treball 
de recerca coordinat per Joaquim Pla, -A-N=T=O""CN""CI-M-:--:-IRA-:--:-B=ET=,-c-o-rr-e-sp-o-n-s-o"",
un dels autors, que aporta proves fefa-
ents sobre la mort/martiri de Joan 
AIsina, un mossèn empordanès molt 
estimat. 

Joaquim Vallmajor 
En la mateixa línia, cal dir que cada 

vegada hi ha més proves d'una altra 
mort heroica, d'un missioner gironí, 
també empordanès, que feia 28 anys 
que treballava a R wanda.( M'estic re
ferint a Mn. Joaquim Vallmajor, com
bonià, que, fidel a la seva vocació de 
servei, no va voler abandonar la seva 
missió i fou engolit per l'infern de la 
guerra tribal entre utus i tutsis. Les no
tícies respecte a la seva mort eren -fins 
ara- confuses i els gironins alimentà
vem l'esperança de tomar-lo a veure. 
Però sembla que no. Hi ha testimonis 
que va morir afusellat. La seva mare, 
en saber aquesta notícia, diuen que va 
fer aquest comentari: «Si el meufill és 
mort, qui es cuidarà d'aquesta gent? 
Què passarà amb tot aquest poble?». 
(Tot una lliçó de cristianisme ... ) 

Gaspar Mora i els joves 
El Departament d'Apostolat seglar 

ha editat i repartit la ponència que Gas
par Mora va fer l'any passat a la Joma

, da pastoral de joves, que va tenir lloc a 
Banyoles el25 de gener. Mora es refe
reix als joves no en el sentit de grup es
tructurat, sinó com una manera de ser, 
una sensibilitat comuna, que ell inten
ta apropar als qui treballen pastoral
ment amb joves, per tal que els sigui 
més fàcil entendre la seva manera de 
viure i els nous valors ètics de lajoven-

84 tut d'avui. 

AI costat de les víctimes 
de les Escaldes 

El senyor bisbe, els preveres 
d'Andorra i les institucions socials i 
caritatives de l'Església, van estar al 
costat de les víctimes de l'accident 
provocat per un camió, a les Escaldes, 
el passat dia 6 de desembre, amb el re
sultat de nou persones mortes, i van 
expressar la seva solidaritat amb els 
familiars. «Que tots trobin l'escalf de 
l'amor i de la solidaritat», manifestà 
el bisbe Joan a l'homilia del funeral, 
celebrat a Andorra la Vella. 

Immediatament després de l'acci
dent, dos preveres van traslladar-se a 
l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell 
per administrar la Unció dels malalts, 
atendre els ferits i estar al costat dels 
familiars. Moments després de l'acci
dent, el senyor bisbe envià un repre
sentant a testimoniar els seus senti
ments de condol i solidaritat al Cap de 
govern. ¡; endemà, dia 7, el senyor bis
be visità personalment les persones fe
rides, i fou particularment emotiva la 
visita al xofer del camió que reiterada
ment demanà al senyor bisbe que cele
bri misses per totes les víctimes mor
tals de la desgràcia. 

El dia 12, a l'església parroquial 
d'Andorra la Vella, el clergat d'An
dorra, presidit pel senyor bisbe, conce
lebrà el funeral per les víctimes. El bis
be Joan en la seva homilia recordà el 



proverbi anglès que diu que tots els 
núvols porten un voraviu lluminós. 
«La millor resposta a lafoscordel mal 
i del dolor és donar-li la llum de 
l'amor», digué. No hi ha una resposta 
al problema del mal, «ni es pot com
prendre a través de debats ideolò
gics». El creient, malgrat tot, «conti
nua posant la confiança en Déu». 

Es llegiren, també, uns fragments 
d'una carta de Marc, un jove de 22 
anys que, incapacitat a causa d'un ac
cident, descobrí un món nou, trobà una 
gran pau i ha omplert el buit que tenia 
dintre, mentre acabava la carta dient 
espero que també tu aprenguis a veure 
el món amb ulls nous .... 

Obres a la Catedral 

La catedral de la Seu d'Urgell serà 
restaurada amb importants obres, mit
jançant la col·laboraciÓ de la Diputació 
de Lleida, la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de la ciutat i el bisbat. 

Les obres projectades afecten parti
cularment els llosats del temple, a la 
galeria sud del claustre, als accessos i 
a la ¡¡·Iuminació interior, i seran realit
zades en diferents fases, segons els 
pressupostos i diners disponibles. El 
pressupost global és de 130 milions de 
pessetes. 

Entre les millores, fruit de les 
obres, s'ha de comptar la renovació 
de l'accessibilitat per l'entrada princi
pal, actualment estreta i molt inclina
da. S'adequarà la porta nord per pos
sibilitar l'entrada al temple a les per
sones grans i amb discapacitats físi
ques. 

Fa una quinzena d'anys que la Cate
dral presenta importants precarietats i 
deficiències provocades sobretot per les 
humitats i les filtracions d'aigua. No 
està en perill, ni molt menys, la conser
vació del monument, però sí que alguns 
dels seus elements importants han per
dut vistositat i, amb el pas dels anys, 
serien greument afectats. Les obres po
drien iniciar-se ja enguany. 

Tothom admira la bellesa del mo
nument romànic, bell model delllom
bard. Les més de 80.000 persones que 
anualment visiten la Catedral avalen 
l'interès artístic d'aquest monument 
del segle XII. Per altra banda, tots els 
diocesans reconeixen en la Catedral la 
mare de totes les esglésies del bisbat, 
seu del bisbe i signe de comunió i uni
tat eclesial. 

Meritxell a Natzaret 

Durant el pelegrinatge anual del 
bisbat d'Urgell a Terra Santa, fou 
col·locada al claustre de la basílica de 
Natzaret, entre les Mares de Déu Pa
trones, una imatge de la Mare de Déu 
de Meritxell. Quaranta pelegrins de les 
comarques del bisbat d'Urgell, acom
panyats de set preveres, assistiren a 
l'acte. 

Després de la benedicció de la 
imatge, a càrrec de Mn. Blai Fortuny, 
arxiprest de les Valls d'Andorra, els 
pelegrins enviaven al senyor bisbe 
aquest telegrama: «Verge Meritxell 
present Natzaret. Preguem per vostè, 
bisbat i Andorra». El vice-custodi de 
Terra Santa, a Jerusalem, palesava el 
seu agraïment al poble andorrà per la 
donació de la majòlica, «col·locada en 85 
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una Basílica que també us pertany, 
perquè és patrimoni de tota l'Església 
universal». La majòlica de Nostra Se
nyora de Meritxell ha estat realitzada 
per Sergi Mas i s'ha pagat amb els do
natius dels fidels del Principat. 

Voluntaris per ajudar avis 

Cinquanta voluntaris s'han ofert a 
Càritas diocesana per atendre i ajudar 
cent-cinquanta avis de les comarques 
del bisbat que viuen sols i han mani
festat desig de companyia i suport. 

Anna Domingo, assistenta social 
de Càritas, ha informat que el projecte, 
que ja és a punt de ser endegat, forma 
part del Programa d'atenció a la gent 
gran que viu sola. ¡; òrgan diocesà té 
cura de la gestió i la Generalitat de 
Catalunya li dóna suport econòmic. En 
principi el Programa es començarà al 
Pallars, la Noguera, el Pla d'Urgell, la 
Segarra, l'Alt Urgell i la Cerdanya, i 
més endavant a la resta de comarques 
i a Andorra. 

A prop de la gent gran és el lema 
del Programa i de la seva necessitat 
donen fe la situació de moltes persones 
grans, sobretot a les zones més rurals, 
on hi ha un fort corrent migratòri de 
gent jove, i la precarietat dels serveis, 
la manca de recursos i la soledat dels 
pobles, fan difícil la vida dels que 
viuen sols i sense mitjans per contrac
tar una persona que els ajudi. 

Campobosco 94 

Més de 300 joves van acudir al 
Campobosco 94, celebrat al col·legi 
Sant Ermengol d'Andorra la Vella. 

Aquesta reunió anual aplega els joves 
que intenten viure l'espiritualitat sale
siana, aprofundir-la i compartir les ex
periències. 

Els temes de reflexió foren: ale
gria, amistat, la vida de cada dia, 
Jesucrist company de camí, l'Església, 
i Maria Auxiliadora. Els moments de 
reflexió s'alternaren amb les celebra
cions litúrgiques i l'espectacle. En el 
marc d'una taula rodona, els joves van 
presentar també el testimoniatge cris
tià de diverses persones en l'àmbit de 
la família, el món de la marginació, els 
centres juvenils, la vida sacerdotal i la 
vida religiosa. El bisbe Joan acceptà la 
invitació que li feren i presidí la conce
lebració de cloenda a l'església de Sant 
Esteve d'Andorra la Vella. 

Això 110 acaba aquí, va ser el lema 
de comiat i, segons algun comentari, el 
crit de guerra d'Emili Marcos, delegat 
de pastoral salesiana: Això 110 acaba 
aquí, sinó que continua. Ara s'ha d'a
conseguir viure l'espiritualitat de cada 
dia a la nostra comunitat». El lema del 
Campobosco havia estat Junts per 
creure, creure junts. 

Solsona 
PEP VILA, corresponsal 

Finalment la fi ... 

El darrer dia del mes de novembre, 
el senyor bisbe es féu present a l'arxi-



prestat del Pla d'Urgell, per presentar 
les seves impressions i conclusions 
després de la visita pastoral. Ens lliurà 
un document titulat Consideracions i 
advertiments per als capellans, dividit 
en tres blocs que resumits són els se
güents: 

«1) En general 
-Tenim necessitat de promoure co

munitats eclesials vives, veritablement 
irradiadores de llur fe. Comunitats 
obertes i compromeses, a punt de do
nar raó de llur esperança. 

-Hem de procurar un impuls reno
vador que dugui, si és necessari, a un 
canvi d'estructures per a una millor 
adaptació de la nostra diòcesi a la vida 
actual de la nostra societat. 

-Hem de predicar Jesús de N atza
ret i donar testimoniatge d'Ell, amb 
una vida sòbria, amb un tarannà d'es
glésia oberta i més mare que mestra ... 

-A tot això, ens hi ha d'ajudar la 
pastoral de conjunt que hem de fer en 
la diòcesi i en l'arxiprestat. La parrò
quia de cada un ha d'estar oberta a tots 
els altres capellans, però que cada rec
tor compleixi amb el seu deure ... 

-Desclericalitzar l'església és una 
bona obra que podem fer. Hem de do
nar més responsabilitat al seglars, però 
fer-ho, no dir-ho ... 

2) En particular 
Anotaré, aquí, diverses coses ja més 

concretes que s'han d'anar realitzant. 
-Consells parroquials de pastoral i 

juntes d'economia. Algunes parrò
quies encara no en tenen i s'han d'es
tablir en totes ... 

-Heu de fer més treball arxiprestal: 
en la joventut (us en demanaré comp
tes); en la família (moltes parròquies 

han fet ben poques coses en aquest 
camp); no descuideu tampoc els ma
lalts i la gent gran, i les vídues ... 

3) Més en concret 
Aquí, les advertències són les se

güents: 
-S'han de treure, quan es pugui,les 

barreres arquitectòniques dels nostres 
edificis ... 

-A Mollerussa s'han de comprar 
els baixos de la rectoria i arranjar tam
bé sota l'església parroquial per a di
versos apostolats ... 

-A totes les parròquies s' han de 
portar els comptes. No hi valen excu
ses. Si convé amb l'ajut de seglars, si 
encara no es fa. Els llibres de compta
bilitat que siguin dignes i no una llibre
ta qualsevol... 

-A Bellpuig hi ha el problema de 
la rectoria i del local de davant l' Ajun
tament, com també, el pis de l'església 
de Montserrat. Parleu-ne i busqueu 
solucions oportunes ... 

-Neteja i netedat. S'ha de procurar 
que no solament s'escombri l'església 
i es tingui neta, sinó que també es ne
tegi la roba de celebrar i els altres uten
silis. Cuideu bé, també, els qui treba
llen per a l'església ... 

-La salut dels capellans ha de pre
ocupar-nos. A Mollerussa, hi teniu un 
Centre mèdic per on convindria que 
tots hi passéssiu una () dues vegades a 
l'any, per fer un repàs si és que no hi 
teniu solucions a un altre lloc. 

-La pregària no la podem descui
dar. La litúrgia de les hores s'ha de re
sar cada dia, i no solament les Laudes 
i Vespres. I també l'Eucaristia diària 
sempre que es pugui. 

-Assistència als actes diocesans. 
Els recessos, la formació permanent, 87 
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exercicis espirituals cada dos o tres 
anys, les Jornades anuals per a cape
llans, són actes d'estricte compliment. 
S'ha de menester greu causa per no 
assistir-hi. 

-Convindria que a cada curs tin
guéssiu un aplec o assemblea arxipres
tal de fidels, mig festiva i mig celebra
tiva, en dies i hores determinats 

-La relació amb els religiosos i re
ligioses ha d'ésser ben fluida, genero
sa i caritativa. Augmenteu tots aquesta 
relació que a tots us enriquirà. 

Accepteu, estimats germans cape
llans, aquestes notes que acabo de do
nar-vos. Com a bisbe vostre, miro de 
preocupar-me de tots vosaltres, en tot 
allò que puc. Però busqueu-vos, si no 
en teniu, un director espiritual 00 no 
en sóc pas de cap de vosaltres) o un 
amic que us ajudi a animar-vos i a en
tusiasmar-vos per fer cada dia millor 
aquest servei que devem als nostres 
germans que tenim confiats. 

Amb la meva cordial benedicció 
per a tots vosaltres.» 

Segons la meva modesta -que pot
ser algú prendrà com a maliciosa- inter
pretació, aquestes consideracions i ad
vertiments poden servir per a totes les 
visites pastorals del món ... No acabes 
d'endevinar si és que no hem fet res, o 
si tenim de tot, però malament. Aquest 
llenguatge s'assembla un xic a la tàcti
ca futbolística de tirar pilotes fora. 

Crec que tots ens sentim molt orgu
llosos de tenir un bisbe tan merescuda
ment reconegut en l'àmbit nacional, 
per les seves posicions valentes i deci
dides. La majoria estem en tot i per tot 

al seu costat. Vull dir, però, amb parau
les senzilles i tendres, que també ens 
agradaria veure' 1 més barrejat dintre el 
teixit pastoral dels nostres arxiprestats. 

Recalco que aquestes opinions són 
totalment personals i que no són fetes 
des de la rancúnia, sinó des de l'amis
tat, la confiança i també l'angoixa. 

Sobre la primera Comunió 

Després d'anys de recerques i de
bats, d'èxits i fracassos, finalment, en 
el nostre bisbat, s'ha elaborat una pro
posta de normativa per a la primera 
Comunió. 

Consta de tres apartats: introduc
ció-actituds pastorals; preparació-cate
quesi; celebració. 

Quant a les actituds pastorals, el 
darrer punt diu el següent: Malgrat tot, 
hom pot constatar una bona disposició 
general en el conjunt dels batejats per 
acceptar que els que volen la primera 
Comunió es preparin amb una cate
quesi immediata més intensa. Aquesta 
bona disposició ha de ser aprofitada 
pels pastors per promoure amb esperit 
creatiu les reunions, celebracions, ca~ 
teques; i altres activitats extraordinà
ries que siguin més útils per una ade
quada iniciació cristiana. 

Per a la preparació-catequesi es 
diu: Es recomana al màxim la cateque
si familiar, al menys fins a la primera 
Comunió. 

La celebració: el lloc propi per co
mençar a combregar és la parròquia. 
Cap prevere, diocesà o extra-diocesà, 



no es prestarà a presidir misses priva
des de primera Comunió en el territori 
del bisbat de Solsona. Cal tenir en 
compte el valor d'evangelització 
d'aquestes celebracions per a aquells 
invitats que ordinàriament no van a 
missa. Aquest valor ha de ser posat de 
manifest en diferents iniciatives que 
ajudin a mantenir la serietat, el respec
te i el silenci durant la missa. 

La proliferació de màquines foto
gràfiques i de vídeos ha augmentat 
també el desori en aquestes celebra
cions. Cal limitar la intervenció dels 
fotògrafs. Els responsables indicaran 
els moments adequats i les normes. 

Cal ser constants i reiteratius a ma
nifestar als pares la improcedència dels 
vestits-disfressa, llampants i enfarfe
gadors que els enganyi i acapari la seva 
atenció, com també la senzillesa dels 
obsequis i l'àpat que acostumen a 
acompanyar la festa. 

Funeral pel Cardenal Tarancón 

El dia 6 de desembre, a l'església 
Catedral de Solsona, es féu la missa 
funeral pel que fou bisbe durant divuit 
anys, el Cardenal Vicenç Enrique i 
Tarancón. 

Va presidir l'eucaristia el senyor 
bisbe Antoni Deig. Hi hagué una nom
brosa assistència de capellans dioce
sans. No hi mancaren les autoritats i 
els fidels de tot el bisbat. Fou un acte 
de reconeixement i de simpatia. Tots 
els pobles del bisbat de Solsona en te
nen algun record simpàtic d'aquella 
època en què es va passejar amb la 
imatge de la Mare de Déu de Fàtima. 

La majoria dels capellans que avui en
cara exercim vàrem ser educats i orde
nats per ell. En aquest aspecte de la 
formació dels capellans, podem dir, 
mig de broma i mig seriosament, que 
la seva línia no era pas, ni de bon tros, 
la progressista. Ja li hem dit el Pare
nostre, i esperem retrobar-nos a la glò
ria.Amén. 

Vic 
SEBASTIÀ CODINA, corresponsal 

-Concerts a Igualada. Igualada, i 
concretament a Santa Maria, tenen un 
orgue del segle XVIII. Per valorar com 
cal aquest instrument, l'Ajuntament ha 
organitzat un cicle de concerts amb 
organistes d'arreu d'Europa. No cal dir 
que entremig hi ha Mn. Valentí Mise
rachs, mestre de capella de Santa 
Maria la Major de Roma i vigatà per 
més obligar-vos. Tot plegat ha tingut 
una gran ressonància. 

-Retaule de Montserrat a Vic. 
La Catedral de Vic té des d'ara un 
nou retaule dedicat a la Mare de Déu 
de Montserrat. És, precisament, al 
peu del sepulcre del bisbe Torras i 
Bages. Les Montserrats de Vic l'han 
costejat. Es tracta de quatre plafons 
de terracuita que representen escenes 
de la vida de Maria. L'escut del Prin
cipat emmarca el peu de la imatge. 
S'ha polit també el marbre del sepul
cre del Patriarca espiritual de Catalu
nya. 89 
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-Manuscrits verdaguerians. No 
fa gaire, i al temple romà de Vic, s'ha 
presentat el llibre Manuscrits verda
guerians de revelacions, exorcismes i 
visions. Es tracta d'uns quaderns on 
Mn. Cinto anotava les confidències de 
persones que prenien part en els seus 
exorcismes. Aquests escrits no s'ha
vien publicat mai. El bisbat els ha pu
blicat. Es troben a l'arxiu de Ripoll. 
Donen a conèixer la completa persona
litat del poeta. Mn. Junyent es va dedi
car de valent en aquest afer i féu un 
bon treball d'investigació. És una obra 
pòstuma de l'autor que no pogué veu
re enllestida. 

-Parelles a Tona, Tona ha acollit 
les parelles que enguany celebren les 
seves noces d'or i d'argent. Gairebé 
s'aplegaren una cinquantena de matri
monis, acompanyats dels seus fills. 
Tingué lloc una missa al santuari de la 
Mare de Déu del Barri i un àpat de ger
manor. Parlem dels de Tona, però és 
una festa que es repeteix en molts in
drets del bisbat. 

-Religioses als barris. Fa 25 anys 
una petita comunitat de monges de la 
Companyia de Maria va anar a viure 
en un barri llavors marginat de 
Manresa (Mion-Puigberenguer). Des 
d'aleshores altres grups han anat a 
viure i a fer feina d'església a altres in
drets, entre ells vedrunes, reparadores, 
concepcionistes i filles de Sant Josep. 
No és gaire conegut tot això, però 
aquests grups actuen principalment a 
barriades de Manresa i Igualada, i en 
total són una trentena de religioses, en 
petites comunitats de cinc o sis, ben 
presents i ben relacionades amb la vida 
dels barris. Els àmbit de treball són: 

catequesi d'infants, adolescents i jo
ves; catequesi d'adults i tasca de 
consiliàries a la JOC, MIJAC, Justícia 
i pau, Vida creixent; formació de la 
dona, tallers de costura i promoció de 
magrebines; toxicòmans i presos, in
fants i adolescents marginats; visites i 
animació especial i coordinació; estu
di de l'evangeli, voluntariat, visitado
res per sagraments, pregària i adoració, 

. acompanyament especialitzat, partici
pació en els Consells parroquials i ar
xiprestals; hospitals, escoles d'EGB, 
camp de la marginació. 

-Amics dels monestirs del Ripo
llès. Els anys 90 va constituir-se l'as
sociació Amics dels monestirs del Ri
pollès que té la missió de promoure la 
investigació històrica dels tres grans 
monestirs de la comarca: Santa Maria 
de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses 
i Sant Pere de Camprodon.Fins ara 
s'havia parlat d'art i cultura als mones
tirs del Ripollès, però ara s' ha aprofun
dit en el tema treball i creació en l' es
cultura romànica. Un equip de profes
sors brillants ha desenrotllat les ponèn
cies sobre diversos aspectes de la cre
ació del romànic. Cada dia té més èxit 
l'associació i congrega gent de lot ar
reu. 

-Una publicació i una tesi. Un 
capellà del bisbat, Mn. Josep Ruaix, 
acaba de publicar Observacions pràc
tiques sobre el català d'avui. Es tracta 
d'un aprofundiment lingüístic destinat 
a correctors, professors i escriptors in
teressats per la llengua. Amb aquesta 
obra queden completats els seus ma
nuals 1,2 i 3, i actualitzats els seus 
Punts conflictius del català, editat ara 
fa cinc anys. 



Un altre capellà també del bisbat, 
Mn. Miquel Tresserras, ha defensat no 
fa gaire la tesi El mestratge de Xènius, 
a l'auditori de la Facultat de Pedagogia 
de la Universitat Ramon Llull. Era la 
primera tesi doctoral que es llegia a la 
Llull. El treball ocupa unes 400 pàgi
nes i se centra en el glossari que d'Ors 
publicà a La Veu de Catalunya a pri
mers de segle. 

-Aplec de Mn. Dalmau. Cal recor
dar també que Mn.Josep Dalmau ha 
organitzat el 8è Aplec al Santuari eco
lògic del castell de Gallifa. Ja és ben 
conegut aquestAplec, que reuneix gent 
de tot arreu. Enguany, a més dels actes 
religiosos, es presentaren llibres i aJ·le
gats en defensa de les cultures amena
çades. Es tracta del primer Santuari del 
món dedicat a Santa Maria de l'Ecolo
gia. 

-so anys de poesia a Canton;
gròs. El concurs parroquial de poesia 
de Cantonigròs complei x 50 anys. Va 
començar senzillament l'any 1944 
amb un repartiment de llibres en sortir 
de missa. Res de particular si no és que 
tot es féu en català. Aquest fou l'origen 
del que després seria, sota la protecció 
del bisbe de Vic, Dr. Ramon Masnou, i 
de l'Abat de Montserrat, el concurs 
parroquial de poesia de Cantonigròs i 
festa literària del Collsacabra. Aquest 
concurs portà el nom de Cantonigròs 
arreu de Catalunya i a molts indrets de 
l'estranger. D'allà en vingueren pro
fessors eminents a fer-hi dissertacions 
en català. Per Cantonigròs hi va passar 
el més destacat de les lletres catalanes, 
diverses generacions d'escriptors i es
tudiosos, alguns dels quals han estat 
figures de primer rengle. Certament, en 

temps adversos idifícils, malgrat elsen
trebancs de la policia i tota mena de 
denúncies, aquest esdeveniment cultu
ral be mereix celebrar-se, en el seu 
50è aniversari, homenatjant a tots els 
que el feren possible, principalment 
durant la depravada persecució fran
quista. 

-Homenatge a Moià al P. Ro
send. L'eScolapi P. Rosend Casallarch 
ha merescut un homenatge a Moià 
amb motiu de la presentació de dues 
obres seves: La història del gremi de 
paraires i teixidors de Moià i La histò
ria de l'Escola Pia de Moià (/682-
/994). Ha dedicat part de la seva vida 
a historiar temes moianesos i escola
pis. Va fundar l'escola lliure adaptada 
que ha passat a ser l'Institut de BUP i 
COU, integrat dins la xarxa pública. 

-Monjos a Mas Blanc. El Mas 
Blanc, una casa de pagès de prop de 
Centelles, acull una comunitat de mon
jos que han transformat l'indret en un 
lloc de recerca espiritual. És un lloc 
privilegiat on es respira silenci i pau. 
Aquesta comunitat es posa a la dispo
sició de totes les persones, creients o 
no, que cerquen un espai de solitud i 
reflexió. 

-so anys de la llar d'ancians 
d'Igualada. La llar del Sant Crist 
d'Igualada, de les Germanes dels an
cians desemparats, ha celebrat els 50 
anys de la seva existència. Durant 
aquest temps hi han passat 1.170 
vellets i 74 religioses. Actualment, són 
89 els ancians atesos. És una bona tas
ca que ens recorda la feina humana i 
cristiana de Santa Teresa de Jesús 
Jornet. 91 
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-Record a Sallent llei bisbe Tor
res i Amat. Sallent ha commemorat un 
fet rellevant de la seva història:.fa 175 
anys que el sallentí Fèlix Torres i Amat 
traduí la Bíblia al castellà. Amb aquest 
motiu s'ha fet una exposició de llibres 
vells de les últimes edicions de temes 
bíblics i d'una col·lecció de Goigs de 
tot Catalunya, així com conferències i 
la presentació de la Bíblia ecumènica 
catalana. Dues conferències significa
tives foren: La inspiració divina de la 
Bíblia, a càrrec del Dr. Antoni Carmo
na, bisbe anglicà, a la qual assistiren 
els descendents dels bisbe Torres i 
Amat, i Els salms de David, a càrrec de 
Mn. Climent Forner. 

El bisbe Torres i Amat, per fer la 
seva traducció va consultar els origi
nals hebreus i grecs i va llegir 78 tra
duccions a diverses llengües. La seva 
Bíblia consta de 9 volums i fou publi
cada el 1825, i provocà reaccions con
tràries entre els bisbes espanyols. Des
prés se'n feren noves edicions a lon
dres i a París. 

-Curs de monitors d'esplais. 
L'Escola d'Esplai Fundació Pere 
Tarrés ha encetat a Vic un curs per a 
monitors d'esplais, impartit per profes
sors especialitzats, animadors sòcio
culturals, psicòlegs i pedagogs. A Vic 
hi ha 25 entitats dedicades a l'educació 
extraescolar i se'n beneficien un total 
de 1.300 adolescents, nois i noies. Uns 
250 joves hi fan de monitors. 

Tortosa 
JOAN MARTíNEZ, corresponsol 

Una vocació laica molt especial 

Dolors Bargallo Castellnou és una 
dona d'uns 35 anys, filla de Capçanes, 
que va deixar la vida religiosa que du
rant uns nou anys va viure al si de la 
Companya de Santa Teresa, fundada 
per sant Enric d'Ossó. Ella sentia una 
vocació clara d'ajudar una parròquia i 
viure les preocupacions de la gent 
jove, però des d'una entrega laicaJ. I el 
poble on Dolors ha volgut assajar la 
seva vocació ha estat la parròquia de· 
Tivissa, en la Ribera d'Ebre, on es pot 
dir que després de tres anys de treball, 
Dolors ha trobat el lloc que des de la 
seva imaginació i des de la seva estima 
a l'Església havia anat cercant fa 
temps. 

La parròquia de Tivissa li ha lliu
rat l'antiga casa Corbella, que durant 
molts anys havia estat un col·legi par
roquial i que ara és la casa de tots. El 
punt de partença és una Catequesi de 
Confirmació que a poc a poc es va 
consolidant. Avui ja treballa amb 18 
joves granats, nois i noies, que for
men un grup anomenat Esforç, el qual 
té un fons comú aconseguit pel dipò
sit del deu per cent del seu treball i 
que es posa al servei de les obres so
cials i apostòliques de la parròquia 
que presideix com a rector Mn. 
Subirats. 

Dolors i una companya, que viuen 
juntes a la mansarda del Casal, es gua-



nyen la vida treballant. Dolors, que és 
mestra, dona classes de religió a 
Pratdip, Ginestar, Rasquera, Oarmós i 
Tivissa, i la seva companya treballa en 
una empresa a Falset. Mitjançant les 
classes de religió, Dolors coneix tot el 
jovent de la comarca, i el seu treball es 
va estenent per les terres de la Ribera 
d'Ebre i del Baix Priorat. 

Ca Corbella és també casa d'esplai 
per ajoves i nens. La pedagogia utilit
zada és una relació ordenadament in
formal que permet tothom respectar-se 
i expressar-se amb llibertat i responsa
bilitat al mateix temps. Els valors que 
es fomenten són l'esforç i la participa
ció en bé dels altres, i s'ha aconseguit 
crear llna mística que fa que tothom se 
senti bé en la casa de tots. Ser accep
tat per la gent jove és una meta que no 
tothom aconsegueix i fer parròquia 
amb el moviment jove encara és més 
difícil. Dolors Bargalló ho aconse
gueix. 

Record de Mn. Manyà 

Mn. Manyà va morir el 22 de de
sembre de 1976, i el passat 9 de gener 
es va celebrar, com cada any, l' aniver
sari de la seva partença, fa ja 18 anys. 

L'acte va consistir en una conferèn
cia que và donar el doctor en Filosofia 
i llicenciat en teologia, Francesc 
Torralba i Roselló, professor de la Uni
versitat Ramon Llull de Barcelona. El 
tema va ser sobre El retorn de la reli
gia, repte i resposta. 

Després d'exposar el pensament fi
losòfic dels segles XIX i xx respecte al 
tema de la religió, el conferenciant va 

exposar els signes esperançadors d'un 
retorn de la religió en un clima post
modem. La conferència ha estat im
presa i es posarà a la venda. 

Goigs de la Mare de 
Déu de la Galera 

Els co].]eccionistes de goigs poden 
afegir un magnífic nou exemplar a la 
seva col·lecció, amb la clàssica garlan- . 
da barroca i amb la imatge nova de la 
Mare de Déu de la Galera, que porta un 
càntir al costat, com si vingués de la 
font, i porta el Nen Jesús de la mà, el 
qual du un ram d'olivera amb olives 
negres penjant de la maneta. 

La tornada clàssica és De nostra fe 
sou bona guia / de l'evangeli, adorna· 
da / Mare de Déu, santa Maria / de la 
Galera estimada. Tant aquesta tomada 
com les dotze estrofes són el text de 
Miquel G. Baylach, i la música és del 
mestre Rosend Aymí, director de la 
Coral Vent de dalt de Tortosa. 

L'ànima de totes aquestes iniciati
ves ha estat Mn. Manel Oomènech, 
rector de la parròquia i professor de 
religió de l'Escola de Formació pro
fessional de Tortosa. Ell ha sabut lli
gar les formes tradicionals amb un 
missatge i una devoció a la Verge 
Maria que està endinsada en el nostre 
temps i en el substrat cultural del 
Montsià. 

Templers i hospitalers 
a les terres de l'Ebre 

Encara que és notícia de novembre 
passat, vull deixar constància de les 
Primeres Jornades sobre els templers i 93 



els hospitalers a les terres de l'Ebre, 
celebrades a Ascó i Miravet. 

Figures tan solvents en la matèria 
com Josep M. Sans Travé, Laureà 
Pegaroles, Pasqual Ortega, Joan Fu
guet i Isabel Clara Simó van exposar 
les principals ponències, i el nombre 
de participants va ser sorprenentment 
alt, ja que s'esperaven unes 60 perso
nes i van assistir-hi a la vora de tres
cents participants. 

Aquest tema de les ordes militars 
tenia interès per a les parròquies de la 
Ri bera i de les altres comarques de 
l'Ebre, però, tristament, els assistents 
van poder constatar que ni cap preve
re ni cap representant de parròquies va 
assistir-hi. Alguns estudis que es van 
exposar tocaven de ple les nostres edi
ficacions parroquials i les nostres con
trades, però dissortadament l'interès 
eclesial va ser nul. 

Cloenda de l'any de la família 

Tortosa va tenir en compte l'any 
dedicat a la família i entre altres coses 
va dedicar al tema la lliçó inaugural del 
Seminari, tituladaLafamília, horizon
te existencial de la persona humana, i 
impartida per Mn. Vicent Beltran Ne
bot, llicenciat en Teologia Moral i pro
fessor de la mateixa assignatura al Se
minari. 

A més a més, es va voler fer, com a 
cloenda, un acte massiu, a nivell de tota 
la ciutat. I es van invitar totes les parrò
quies a una missa concelebrada amb el 
senyor bisbe a la cèntrica parròquia de 
Sant Blai, el passat dia 30 de desembre, 
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La majoria de sacerdots van acudir 
a concelebrar, però la celebració va 
estar pobra d'assistència de fidels, ja 
que entre totes les parròquies de la ciu
tat ben just van omplir els bancs del 
temple que no és gaire gran. 

Potser el fet de ser dia feiner, o la 
preocupació de la gent per preparar el 
sopar de cap d'any, o el fet de celebrar
se a les 8 del vespre, quan els comer
ços encara restaven oberts, foren fac
tors adversos per fer una cloenda mul
titudinària, o potser, també, la gent no 
va tenir massa en compte aquesta cele
bració des del punt de vista religiós, o 
el poder de convocatòria de la nostra 
església per fer grans celebracions ha 
mÍnvat... 

Mallorca 
PERE LLABRÉS, corresponsal 

Cap al Sínode diocesà 

El passat 23 de setembre el nostre 
bisbe comunicà a la Permanent dels 
Consells presbiteral i de pastoral dio
cesans que després de les consultes 
realitzades i d'una madura reflexió, 
havia decidit convocar el Sínode que, 
des de llavors, entrava en fase prepara
tòria. 

Com he escrit en anteriors cròni
ques, el primer anunci d'una possible 
celebració d'un Sínode fou publicat el 
7 de febrer de 1993. Per bé que la res-



posta dels Consells diocesans presbite
ral i de pastoral i la posterior consulta 
al clergat resultà majoritàriament afir
mativa, el bisbe Teodor encara no es va 
decidir i va imposar una certa dilació 
fins que la cosa es veiés més clara, A la 
fi, doncs, després de les darreres va
cances d'estiu, la decisió va ser presa i 
tindrem Sínode. 

Pel proppassat setembre va ser en
viada a parròquies i comunitats reli
gioses i de seglars una carta del bisbe, 
a començament de curs, convidant a la 
participació en les tasques preparatò
ries,quefixava dos objectius:la perso
nalització de la fe i la reflexió sobre la 
realitat social i eclesial de Mallorca. 

Per fer feina sobre aquest últim es 
proposava un qüestionari amb tres pre
guntes: on es troba la societat mallor
quina actual? I l'Església de Mallorca? 
Què demanam al Sínode diocesà? Les 
respostes són elaborades durant el pre
sent curs i seran recollides abans de 
juny. Els grups de reflexió aniran pre
parant els grups sinodals. 

El dia 21 de setembre el bisbe no
menà una Comissió preparatòria del 
Sínode, amb 22 membres: dos mem
bres del Consell episcopal, tres profes
sors del CETEM, el rector del Semina
ri i el degà de la Seu, quatre rectors de 
les quatre zones, dos religiosos i dues 
religioses, tres delegats diocesans i 
quatre seglars. 

El passat 14 de gener la Comissió 
tingué la primera reunió sota la presi
dència del bisbe, el qual fixà els objec
tius: elaborar un projecte concret del 
Sínode. Aquest, de fmalitat eminent-

ment pastoral, vol tenir una visió de 
conjunt de l'Església mallorquina per 
elaborar un projecte global d'actuació. 
Els tres temes fonamentals correspon
dran a la triple missió de l'Església: 
evangelització, celebració dels sagra
men.ts, compartir i testimoniar la/e. 

La Comissió preparatòria ha d'ela
borarel calendari i programar les grans 
etapes del Sínode (es poden preveure, 
d'entrada, tres cursos, per als tres te
mes esmentats) i també el reglament 
amb les normes de participació, repre
sentativitat i organització. Aquesta pri
mera reunió acabà amb l'elecció d'un 
secretari i d'altres quatre membres de 
la Permanent, que serà presidida pel 
Vicari general. 

Podem dir que ja ha començat la 
seva tasca i aviat elaborarà un progra
ma d'informació i de pregària per als 
propers temps de Quaresma i de Pas
qua. Afegim també que el 24 de no
vembre passat fou llegida a la reunió 
del Consell presbiteral una ponència 
sobre l'eclesiologia del Sínode, que 
també es va presentar posteriorment al 
Consell de pastoral. 

Un fundador mallorquí 
al Sínode de Roma 

AI darrer Sínode de bisbes sobre el 
tema de la vida religiosa, celebrat a 
Roma, hi va assistir un sacerdot ma
llorquí, especialment invitat pel sant 
Pare. Es tracta de Mn. Jaume Bonet, 
ordenat de prevere al Congrés Eucarís
tic de Barcelona, el 1952, i fundador de 
l'Institut Verbum Dei. El papa tenia 
interès que un fundador viu d'un Insti
tut religiós modern assistís a les deli- 95 
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beracions sinodals sobre la vida reli
giosa, i per això trià Mn. Jaume, tant i 
més que la seva associació vol dedicar
se preferentment a l'evangelització. 

Jaume Bonet començà la seva tas
ca ministerial en plena eufòria dels 
Cursillos i predicant sobretot exercicis 
espirituals. D'aquesta activitat nasque
ren grups de capellans, de missioneres 
i de missioners seglars que volien 
compartir ideals i dedicació amb el que 
ja tenien per fundador: estudiar, medi
tar i predicar la Paraula de Déu (d'aquí 
el nom de Verbum Dei). 

La primera aprovació oficial com a 
Pia unió va venir del bisbe de Mallorca 
l'any 1969. Després, l'Institut que 
s'anava formant i expandint va créixer 
sobretot fora de Mallorca i ara té el punt 
de força central més tost a Madrid i a 
València. Actualment són seixanta co
munitats establertes en vint-i-sis estats. 
Tenen Instituts teològics propis per a la 
formació dels seus membres i són ja 
molts els preveres ordenats dins l'asso
ciació. Per això, després d'una visita de 
comprovació,la Congregacióde religio
sos va donar el vist i plau per a l'apro
vació diocesana, que va fer l'arquebis
be de Madrid, cardenal Suquía, el 25 de 
gener de 1993. Aquesta aprovació reco
neix l'Institut Verbum Dei com a reli
giós clerical. Aplega també missione
res, matrimonis i seglars. 

Com és natural, la designació del 
fundador (que, per cert, ja no és, per 
voluntat pròpia, el Director general de 
l'Institut) per assistir al Sínode dels 
bisbes, ha posat de bell nou l'Institut, 
també a Mallorca, al centre de l'aten
ció. Misión abierla, l'octubre de 1994, 

va entrevistar Mn. Jaume. Són quatre 
planes on queden ben reflectides la 
pretensió i la fesomia espiritual del 
Verbum Dei. 

Després d'una certa absència de 
l'illa, el bisbe Teodor, reconeixent 
l'aprovació de l'arquebisbe de Madrid, 
l' ha acceptada també per a Mallorca 
on algunes missioneres duen endavant 
la seva tasca. 

Altres notícies 

-Mn. Bartomeu Queglas, El 20 
de juliol, l' Ajuntament de Felanitx de
clarà fill predilecte de la ciutat Mn. 
Bartomeu Queglas. Mn. Bartomeu va 
ser un dels capellans que més ha treba
llat a Mallorca en la qüestió social. Se
guidor convençut de la doctrina social 
de l'Església, fundà, el 1932, la prime
ra Caixa de subsidis familiars. Tant va 
ser l'èxit i l'anomenada d'aquesta ins
titució social que, en els anys de la 
guerra, va influir decisivament en la 
legislació social de l'Estat nacional. 
Franco cridà Don Bartomeu a Sala
manca i li posà una avioneta a la seva 
disposició per traslladar-s' h i. A la fi 
del conflicte va ser nomenat director 
de l'Institut Nacional de Previsió a les 
Balears, càrrec del qual fou destituït 
uns anys després sense explicacions. 
Llavors es dedicà a l'ensenyament de 
Sociologia en el nostre Seminari. Els 
seus llibres de text es difongueren pels 
seminaris espanyols. A la fi l'Estat 
espanyol li concedí la medalla de pla
ta del treball. Ara, l' Ajuntament ha re
conegut els mèrits d'aquest felanitxer 
i prevere apostòlic, que es consagrà 
ferm, sobretot en els anys joves, a la 
JOC i a l'HOAC. 



-100 anys de la capella del Semi
nari. Pel novembre celebràrem el cen
tenari de la benedicció de la capella del 
Seminari vell. El dia 4, festa de sant 
Carles, patró dels Seminaris, el bisbe 
Cervera beneí, fa cent anys, aquesta 
capella tan emblemàtica del neogòtic 
mallorquí i de l'espiritualitat que el 
rector Mn. Miquel Maura, constructor 
del temple, va infondre en els semina
ristes durant els llargs anys de rectorat, 
que comencen pròpiament quan el 
1887 fou nomenat vice-rector, fins que 
morí el 1915. Per a molts capellans 
mallorquins aquesta capella guarda un 
record inesborrable, i per commemo
rar aquest centenari, la Setmana de 
Teologia (8 al 10 de novembre) fou de
dicada a l'estudi del segle XIX en els 
seus vessants eclesials i artístics. Tam
bé un número de Comunicació apare
gut pel novembre és monogràfic sobre 
la capella i la seva circumstància histò
rica, clerical i artística. 

-Dues ordenacions. Hem tingut 
dues ordenacions presbiterals: el18 de 
desembre i el 8 de gener. Que Mn. 
Ricard Ramos i Mn. Pere Oliver siguin 
benvinguts al nostre presbiteri, al qual 
s'han incorporat amb tanta ¡¡·lusió. En 
aquest sentit, cal donar també la ben
vinguda al Seminari diocesà, a cinc 
nous estudiants de teologia, i n'hem 
d'acomiadar vuit, amb l'esperança que 
prest seran ordenats (el nombre més 
elevat d'aquests últims anys), per bé 
que haguem de lamentar que entre els 
qui han acabat els estudis teològics i 
els qui els han començat per l'octubre, 
les xifres siguin migrades. 

-Morí Mn. Miquel FermÍndez. El 
23 de gener ens deixà un prevere, Mn. 

Miquel Fernandez, i ens deixa el re
cord d'aquells entusiasmes pre o post
conciliars de cooperació amb Ibera
amèrica, els treballs apostòlics amb els 
Cursillos (dels quals després es distan
cià) i la tasca ordenadora al front de 
l'economia diocesana. En Miquel era 
de veres un bon capellà, sempre dis
cret, iJ.lusionat i feiner, malgrat les se
ves xacres. Que reposi en la pau del 
seu Senyor. 

-Una missionera, premi Príncep 
d'Astúries. Cal consignar, finalment, 
que una missionera mallorquina, Puri
ficació Risco, seglar, va rebre el pas
sat 24 de novembre el premi Príncep 
d'Astúries de Comunicació i Humani- . 
tats, en representació dels missioners 
de Rwanda i Burundi. El comparteixen 
amb ella un bon grapat de missioners i 
missioneres de Congregacions mallor
quines que treballen en aquells països, 
encara tan castigats pels enfrontaments 
ètnics. 

- •.. 1 una postdata. Després de 
molts anys de cròniques des de Ma
llorca a Quaderns de pastoral, crec 
que he de posar fi a la meva tasca 
aquí, deixant el pas a altres que po
dran prendre el relleu. certament amb 
més dedicació i més encert. Gràcies a 
la direcció d'abans i d'ara, gràcies als 
lectors que m'han seguit, i mil excu
ses i perdons demanats a tots els qui 
s'hagin sentit molestats per alguna 
referència coent. Tanmateix, la cròni
ca no volia ser la que escau al butlletí 
d'un bisbat. Entesos? Bé, bons amics 
de Quaderns, ja sabeu que a Mallor
ca sempre hi trobareu un amic amb 
l'abraçada ampla i oberta, pròpia 
d'una illa hospitalària. 97 
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Menorca 
J. BOSCO FAN ER, corresponsol 

11 centenari de la nostra diòcesi 

El passat 17 de gener celebràvem 
la festa del nostre patró Sant Antoni 
Abat, i enguany l'Eucaristia era conce
lebrada pels bisbes i pels vicaris gene
rals de les tres diòcesis de les Illes. La 
reunió dels nostres bisbes s'inscrivia 
en una sèrie de contactes que es van 
mantenint en aquest nivell i que ja han 
donat com a fruit la publicació de dues 
cartes pastorals conjuntes. A la vega
da, els actes de Sant Antoni inaugura
ven d'una manera oficial la celebració, 
enguany, del Il centenari de la nostra 
diòcesi de Menorca. 

Després de la conquesta cristiana 
del 1287, la nostra illa fou agregada a 
la diòcesi mallorquina. Però els nostres 
avantpassats perseveraren a presentar 
memorials a les autoritats eclesiàsti
ques i civils demanant un bisbe per a 
Menorca. Així, als anys 1418, 1578, 
1607, 1644, 1717, 1726, etc., trobam 
peticions, en aquest sentit, que mai no 
foren ateses. El 1726 els anglesos es 
mostraren molt favorables a la creació 
d'una diòcesi menorquina, però el seu 
plantejament polític no fou acceptat 
per les autoritats menorquines. 

La restitució de la diòcesi fou una 
conseqüència de la reconquesta espa
nyola de 1782. Una Junta presidida pel 
Comte de Gfuentes, i de la qual for
mava part el Tinent Vicari General 
Castrense D. Dionisio Muñoz y Nada-

les, informava el 14 de març de 1782 
«parece lo mas acertado paner un 
obispo propio ... ». 

Els Jurats de Ciutadella enviaren al 
Rei Carles III una llarga exposició on 
suggerien aD. Dionisio Muñoz i Na
dales com a bisbe de Menorca. I certa
ment, aquest Tinent Vicari General te
nia projectes que comunicava així al 
bisbe de Mallorca: «No dudo se pro
pondran ideas verdaderamente origi
naies, discordes i difíciles de ejecutar, 
y que uno de los principales sera el 
establecimiento de una Catedral... ». 

Sempre hi ha hagut, dins de la nos
tra Església, a qui ha agradat figurar, 
lluir la seva escorxa. Així sembla ho 
feia constantment aquest Vicari Cas
trense, vingut amb «el arribo de las 
armas católicas en Menorca ... »: dis
pensa poclames, bateja, anul·la matri
monis, dóna permís per celebrar a un 
clergue molt conflictiu en aquell temps 
-Don Miguel Alomar- i tot açò ho fa, 
com deia al bisbe de Mallorca, Don 
Antoni Roig, vicari general de 
Menorca, «sin participarme nada». 

El 23 de juliol de 1795 s'aconseguÍ 
finalment l'objectiu desitjat durant se
gles: el Papa Pius VI amb la seva But
lla Ineffabilis Dei, donada a Santa 
Maria la Major, restituïa la diòcesi me
norquina que havia tingut figures tan 
destacades al segle v com Sever i 
Macari. Les raons que s'addueixen a la 
Butlla són: la supressió d'abusos, la 
correcció dels costums, una major aten
ció pastoral als fidels, proporcionant
los la seva salvació amb majors auxilis. 

La demanda dels Jurats de Ciutade-



lla a favor de D. Dionisio Muñoz no va 
ser tinguda en compte. Hi va tenir res 
a veure Antoni Roig, ex-vicari general 
de Menorca i resident en aquell mo
ment a Mallorca? És una pregunta 
oberta que exposo jo mateix en el nú
mero 7 de les Monografies Ferrerien
ques Humà en l'aUlorital. Antoni Roig 
i les seves cartes d'ofici. 

El pri mer electe com a bisbe de 
Menorca fou el Dr. Jaume Terrasa, ma
llorquí, que no acceptà, ja que conside
rava aquesta missió superior a les seves 
forces. Llavors fou preconitzat el Dr. 
Antoni Vila i Camps, l'únic bisbe me
norquí que ha regit la diòcesi, que arri
bava a Ciutadella el 2 d'agost de 1798. 

El 1995 és, doncs, l'any del II cen
tenari de la restauració de la seu me
norquina. Commemorar aquest esde
veniment, dins la línia que ha assenya
lat el Consell pastoral diocesà, ens ha 
d'aportar un major aprofundiment so
bre el sentit evangelitzador i missioner 
de la nostra Església local. 

Tots volem que el tarannà d' aques
ta celebració sigui senzill i una bona 
oportunitat per escoltar amb atenció 
què diu l'Esperit a la nostra Església. 
El nou temps que vivim demana un 
constant aggiornamento. En aquesta 
direcció, va la proposta d'una Assem
blea diocesana com a marc de referèn
cia i participació, a més de celebra
cions litúrgiques, de l'organització de 
diversos actes culturals, de projectes 
socials, d'exposicions i senzilles pu
blicacions que podran ajudar a un ma
jor coneixement i formació sobre la 
vida de la nostra Església local, la seva 
història i la seva missió. 

Des del Concili Vaticà II i en suc
cessius moments puntuals, la nostra 
comunitat diocesana, junt amb tota 
l'Església, ha volgut, amb dificultats i 
encerts, estar atenta a la història per ser 
resposta evangèlica a cada moment. 

25 anys de l'estudi d'ISPA 

Ara fa 25 anys, com ens ha recordat 
en Rafael Maria Oléo, ex-vicari gene
ral, des que es va concloure l'estudi 
sociològic religiós i pastoral de con
junt de la nostra diòcesi, elaborat per 
l'Institut de Sociologia i Pastoral Apli
cada ([SPA) dirigit per D. Rogeli Duo
castella. Es va iniciar el 1967 i es pu
blicà el juliol del 1969. La seva tasca i 
conseqüències representen un moment 
puntual molt important de la nostra 
església postconciliar. 

La iniciativa d'aquell estudi sorgí 
dels capellans que el bisbe Miquel, ben
volent, acceptà. Els capellans volien 
conèixer, sense por, la realitat de la diò
cesi. Es reconeixia que la ignorància era 
un estorb per a una pastoral eficaç. 

La finalitat de l'estudi era, per da
munt de tot, pastoral, dins la línia 
postconciliar de l'aggiornamento, ens 
ha accentuat en Rafel Oléo. S' estudia
ven -gràcies al treball fet pels matei
xos destinataris de recaptació de da
des, realització d'un cens i enquestes
els condicionaments de la vida social i 
religiosa en els apartats: Ecologia i 
Història, Demografia i Economia, per 
entrar després a l'estudi sobre el cler
gat, realitzat amb una enquesta de res
posta anònima i que es féu al mateix 
lloc i temps, a la totalitat dels cape
llans. 99 
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Els ponents dels temes van ésser el 
pastoralista francès Canonge Boulard i 
el sociòleg català, director d'ISPA, 
Mn. Rogeli Duocastella. La feina que 
es proposava no era fàcil, era una ver
tadera conversió al Concili Vaticà II i 
no hi mancaren fortes crisis. 

Es constatà: que la pobresa viscuda 
ha de ser la faç externa del testimoniat
ge, incompatible amb privilegis, como
didats i luxe; que la comunitat havia de 
ser missionera i viure amb l'ànsia de 
justícia, llibertat, promoció cultural, 
sensibilitat davant la fam i la guerra; 
que el sacerdot havia de predicar 
l'evangeli, guiar la comunitat i celebrar. 
Es parlà de la vida religiosa com a sig
ne positiu dins l'Església i que els laics 
cristians s' havien de comprometre dins 
la vida política, professional i familiar. 

L'Església de Menorca tenia pre
sent les paraules que Bonhoeffer, da
vant la realitat del món, posava en 
boca de l'Església: «Els teus assump
tes són assumptes de Déu. En tinguis 
coneixement o no, en tot allò que pas
sa en aquest segle hi ha Déu fent-se 
càrrec del món». L'Església no podi<i 
ésser coneguda com un ghetto enmig 
del món. La seva missió era dialogar 
amb el món, perquè els assumptes del 
món són assumptes dé Déu. El cristi a
nisme sòcio-cultural, practicat pel po
ble cristià des del principi de la cristia
nització de l'Europa occidental, escol
tava el seu toc de queda. 

En aquest Estudi els capellans acu
saven implícitament el poble menorquí 
de la seva falta de connexió entre la 
vida religiosa i la vida privada de ca
dascú. La vida religiosa de molts s'ha-

via convertit en una simple activitat 
marginal de la seva vida social. El 40,8 
per cent dels enquestats pensava que la 
gent de Menorca lluitava i treballava 
per aconseguir un major confort. Tan 
sols un 13 per cent afirmava que ho 
feia per motius religiosos, per a l'edu
cació moral dels fills. 

D'aquest Estudi en sortiren des
prés el Consell del Presbiteri més es
tructurat, el Consell diocesà de Pasto
ral, la Delegació diocesana de religio
ses, la nombrosa participació de se
glars en diferents institucions: econo
mia. amics del Toro, missions, etc. 
S'engegà la reforma litúrgica i la posa
da en funcionament de sis noves parrò
quies: tres a Maó i tres a Ciutadella, 
amb les noves demarcacions. 

A més, les homilies, en el seu estil 
i contingut, canviaren; es revisà la re
lació amb les autoritats civils i mili
tars; es feren les Eucaristies més pro
peres al poble; i, en general, l'Ésglésia 
menorquina va aparèixer i intentava 
ésser més senzi lla, més pobra i més 
pròxima a l'home d'avui. 

Era el temps en què l'Església, en 
general, deixava de tenir por i humil
ment no en tenia ni de reconèixer els 
seus errors com ho féu el Papa Joan 
XXIII, quan demanà perdó pública
ment dels pecats que havia comès 
l'Església. Així s'anava perfilant l'es
til de l'Església a Menorca. 

Farem o no farem una Assemblea 
diocesana durant l'any 1995? Ningú 
no ho sap encara. Ho hem de debatre al 
pròxim Consell de Pastoral. El que 
haurem de reconèixer serà, probable-



ment, que el diàleg sincer, obert, seriós 
i constant entre nosaltres i amb la rea
litat menorquina actual és una assigna
tura pendent; és una necessitat que 
mereix ser estudiada i revisada en bé 
de la nostra comunitat cristiana, i en bé 
de Menorca i sempre des de l'esperit 
del Vaticà Il. Esperit que va motivar un 
canvi seriós i profund que no voldríem 
veure avui perdut dins del camí que 
anam fent entre tots ... 

Ciutadella ha obert les 
portes al Museu diocesà 

Dins del marc de l'església dels So
cors En Sebastià Taltavull, vicari ge
neral, va obrir el torn d'intervencions 
durant l'acte inaugural d'obertura del 
recinte diocesà, amb unes paraules de 
presentació sobre el que representa la 
inauguració de les noves instal·lacions 
del Museu per a la diòcesi de Menorca, 
precedint la celebració del II centenari 
de la restauració de la seu menorquina. 

En Sebastià subratllà que l'Esglé
sia, quan evangelitza, crea cultura i va 
fer referència a la tradició viva deixa
da pels cristians menorquins des de la 
prehistòria i des del temps que ha pre
cedit al cristianisme. Definí l'actuació 
de l'església en obrir el Museu dioce
sà com a un gest pedagògic i per açò 
mateix.generador de cultura. 

Molt interessant fou la conferència 
donada pel director del Museu, en Gui
llem Pons, prevere, doctor en Història. 
Elogià la sensibilitat cultural que de
mostrà de bell antuvi el Seminari, des 
de la seva fundació, que trobava en 
aquest moment la seva continuació amb 
la incorporació d'objectes de col· lec-

cions privades. Defensà la idea que el 
patrimoni artístic de l'Església serveixi 
per a la finalitat que motivà la seva exis
tència i resti en el lloc on va tenir el seu 
origen. Explicà que tots els objectes re
ligiosos són reflex del camí de l'esglé
sia dins la història. Parlà de la despobla
ció de l'illa i de la seva ocupació per 
pobles beJ.licosos i pirates. Es referí a la 
reincorporació a la civilització cristiana 
després de l'establiment dels àrabs a 
l'illa i al monument més característic 
dins el regne privatiu de Mallorca: la 
catedral de Menorca. Detallà que les 
imatges i els objectes de pietat i de cul
te del barroc són testimoniatges expres
sius de la devoció popular. Assenyalà 
que pel que fa a l'orfebreria -el fons 
més notable de l' exposició- tot en el 
Museu gira entorn de l'Eucaristia. I aca
bà recordant la reinstauració del bisbat 
a Menorca, fa ara 200 anys. Tancà l'ac
te el bisbe, dient que el Museu ens ha 
d'ajudar a fer créixer la cultura religio
sa, avui molt necessària. 

Visita a l'Àfrica (Binde) 

Les dones caminen quilòmetres i 
més quilòmetres carregades amb càntirs 
a la recerca de l'aigua que no tenen al 
poblat. És un altre món. Les zones del 
país africà són plenes de pobresa i mi
sèria, de subdesenvolupament en les 
infrastructures, en la sanitat, la higiene, 
la hidrologia, en el paper que hi juga la 
dona en aquella societat... Açò ho han 
pogut constatar durant dues setmanes 
els membres de la nostra diòcesi que 
han visitat la regió de Ghana. El bisbe 
Francesc Xavier, el vicari general, Se
bastià Taltavull, i el delegat de missions, 
Albert Vidal. Ells han comprovat que 
malgrat la seva pobresa material, allà es 101 
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té una gran riquesa espiritual. La gent 
que han conegut no tenien estrès, ni 
pensaven només en la productivitat i la 
feina, ans fomentaven les relacions en
tre ells ... Segons deia el bisbe, sembla 
com si aquesta gent prengués la vida 
com un passeig, com una festa. 

Aquest viatge forma part del pro
grama de les activitats de la celebració 
del II centenari de la restauració de la 
nostra diòcesi. Van decantar-se per la 
regió de Ghana perquè allà és on viu el 
missioner menorquí Manola Bonet. 
Ell forma part de la Congregació dels 
Pares Blancs des de fa vint anys. Tot i 
així, gairebé tot el que ell fa en aquella 
zona ha sortit de l'illa, perquè els me
norquins sempre han respost molt bé a 
les demandes d'en Bonet. 

Els nostres tres viatgers denuncien 
l'existència d'una situació injusta, on 
els paIsos rics amb el seu comportament 
no fan més que afavorir els enfronta
ments tribals alhora que exploten gaire
bé tots els recursos que tenen els països 
pobres. Ells tres van exposar, al Consell 
pastoral diocesà, els compromisos que 
havien adquirit. l ens proposaren que 
des de Menorca es solucioni el proble
ma estructural de l'església del poblat 
de Kambatiak, que està pressupostat en 
10.000 pessetes. Que ens plantegem la 
possibilitat de convertir la catequesi i 
l'església de Bunkpurugu en la vintena 
parròquia de la diòcesi menorquina. 

En Manola ens agraeix, a tots els 
menorquins, la visita i desitja que el 
nostre poble se senti valorat i estimat 
per la gent de Binde i de Ghana. l ens 
repeteix que aquest viatge valgui per 
celebrar aquests dos-cents anys de 

vida diocesana nostra sentint-nos pro
tagonistes de la nostra, història que 
junts fem creient que aportem quelcom 
venturós al nostre món d'avui. 

Que així sia, amic Bonet. 

El Toro ha de recuperar 
tranquiHitat i silenci 

El passat 17 de desembre es va re
unir el plenari del Consell Pastoral dio
cesà sota la presidència del bisbe. Un 
dels dos temes que motivaren la con
vocació d'aquest ple amb caràcter ex
traordinari fou la proposta del Consell 
Insular de Menorca sobre el Mont 
Toro, programa Menorca, reserva de 
la biosfera, després que els grups i de
legacions hi haguessin reflexionat. So
bre aquest projecte ja he parlat en al
tres ocasions a Quaderns. Avui, sobre 
aquest aspecte, no vull eixamplar in
formacions, sinó tan sols comunicar 
una alegria que sentim tots. En el ple
nari del Consell, hi va haver una gran 
unanimitat de parers. D'una manera ge
neral es refusà aquest projecte concret, 
a la vegada que es creu convenient 
plantejar-ne un altre d'alternatiu que 
redefineixi la fesomia i la qualitat del 
Toro com a conjunt, controlar tot el que 
sigui sorollós i afavorir tot el que pugui 
suposar tranquil·litat i silenci. En defini
tiva, afirmar l'ús i la finalitat del Santu
ari del Toro. 

l com que ja som a la fi de la data 
que em marquen per acabar aquesta 
crònica, pas punt final quan ja la fosca 
de la nit descansa dolçament sobre la 
gent de la meva parròquia de Ferreries 
que estim amb tot el cor i amb el seny 
que Déu m'ajuda a adquirir cada dia. 







Generalitat de Catalunya 
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Des de la restauració de l'Est<ltut d'Au\.(}. 
nomia de Catalunya, ara fa quinze anys, 
entre t.ots, els sis milions de catalans, 
hem fj~t molta feina. 1 Catalunya ha 

avançat moll" 
Hem impulsat la creació d'una extensa 

infrastructura de transpoJ1s i camUfli· 
cadons, disposem d'una xarxa indus
trial més sòlida; el progrés econòmic és 

evident; la sanitat., l'ensenyament i els 

serveis socials han guanyat en qualitat i 

extensió. La llengua catalana i, amb 

eUa, la llostra CU¡!llru ~~stan consolidan1 
el procés de l't'CUrwraeió {jel seu espai 

natural, I s'ha polet\ciatlll er\'ativitatartís
Uca i cultural. La nostra realitat. IUlclülmJ 
comença a ser conegud;¡¡, i ('(.-'Cofle!wda a 
)'t:'Stranger. I tot això s'està prodllintefl un 
molt hon clima de cOJ1\;ivènda i serenor. 

Podem encarar el fut.ur amb confiaJlça 
Estem hen situats. Ara, entre \.ots, po

dem a"'<;o!ir, si així ens 110 proposem, 
que Catalunya no faci sols un pas, sinó 

un gran salt endavnnL Assolir, en 

defmitwa, un país millor. Ens cal, doncs, 

continuar fent la feina amb U.lusió ¡ ri
gor a les escoles i universitats, als ser_ 

vci~ públics i a l'empresa privada, a la 

indústria, al cOl11erç, al turisme, al món 

ntral, a l'assistència social, a la investi

gació i a la cultura A tot arreu i tothora, 

perquè si fem el que hem de fer po

d€'m situar Catalunya en una millor 

posid6 a Europa. Entre tots ho farel11, 

Entre tots, millor. 
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