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el que iniciàrem al darrer número (Quaderns 
presentem, en primer lloc, les respostes a 

I1qlllel¡ta-ql~es;tio,na'ri formulada al relator de la 
ponència, Dr. Joan Busquets, sobre el tema 

comunió eclesial i la coordinació interdiocesana 
de les nostres esglésies. 
A més a més, hem volgut copsar la vivència de les 
primeres sessions conciliars per part de quatre 
membres que hi són presents. 
Finalment, inc:loem en aquesta secció una homilia 
històrica: la que pronuncià el Papa Pau VI en la 
sessió de c:loenda del Concili Vaticà Il. Mutatis 
Mutandis veiem molt profitoses les seves paraules 
aplicades a la nostra realitat. 

QUARTA PONÈNCIA: 

La comunió eclesial i la 
coordinació interdiocesana de 
les nostres esglésies 
DR. JOAN BUSQUETS, relator de la ponència, degà de lo Facultat de 
Teologia de Catalunya, prevere de Girona 

-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? 

-«Comunió per a la mISSlO». 

Aquesta frase pot resumir la idea-for-

ça del quart tema. Només amb un re
novat sentit de comunió eclesial po
drem evangelitzar eficaçment el nostre 
món (cf. Jn 17,20-21). 

La comunió és un concepte clau per 
a la comprensió de l'Església i per a 
l'acompliment de la seva missió. És una 3 
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exigència per la nova evangelització 
(Joan Pau II). La plena comunió no és 
optativa per a un cristià, ja que «la fide
litat a Crist no es pot separar de la fide
litat a la seva Església» (Vaticà II). La 
ponència demana a tots -pastors i fi
dels-la conversió a una «comunió ecle
sial rejovenida i sincera». El pluralisme 
legítim, convenient i enriquidor no pot 
afeblir o trencar la comunió. No és cor
recte voler enllaçar directament amb 
l'Església universal i negligir la comu
nió diocesana. Mitjançant la pertinença 
a l'Església local s'assoleix la comu
nió catòlica. Igualment les comunitats 
més properes han de possibilitar l'ex
periència de sentir-se Església. Pel 
que fa a l'acció pastoral també cal tro
bar la unitat: no separar ni oposar mai 
la dimensió evangelitzadora de la li
túrgia ni de la solidaritat amb els po
bres (cf. Ac 2, 42). 

El quart tema està exposat en vuit 
capítols, que es poden subdividir en 
dues parts. Els tres primers capítols 
tracten de la Comunió: 

I) Sentit de comunió i pertinença a 
l'Església. 

2) I:Església diocesana (subdividit 
en estructures diocesanes i exercici de 
la corresponsabilitat). 

3) Coordinació interdiocesana. 

Els altres capítols tracten diversos 
problemes pastorals des de la perspec
tiva de la comunió i la coordinació: 

4) El servei pastoral dins la crei-
xent mobilitat humana. 

5) I:atenció als preveres. 
6) La pastoral vocacional. 
7) La dimensió missionera universal. 
8) L'economia de les nostres diò

ceSIS. 

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

-En l'etapa diocesana prèvia no hi 
havia molts grups que tractessin aquest 
quart tema; l'interès fou inferior com
parat amb els altres. Però després ens 
hem adonat de la seva importància, 
fins i tot pràctica, i les aportacions re
budes són molt vàlides. Els vuit capí
tols descrits a dalt no els hem inventat; 
provenen de les aportacions dels 
grups. Tanmateix, per no caure en la 
pura organització, donem un fonament 
teològic -més ben dit, espiritual i pas
toral- a les estructures de comunió i 
coordinació. Els principis i les actituds 
de la nostra ponència són trets del Va
ticà H, i especialment de la Lumen 
gentium. 

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

-El sentit de comunió i pertinença 
a l'Església com actitud espiritual bà
sica de tot cristià responsable: «Cadas
cú posseeix l'Esperit Sant en la mesu
ra que estima l'Esglésiw>, diu e] Vati
cà U seguint SantAgustí. Estimar l'Es
glésia, bo i reconeixent els seus defec
tes i la necessitat constant de reforma: 
sentir amb l'Església, ja que <<la fide
litat a Crist no es pot separar de la fide
litat a la seva Església» (Vaticà U). El 
P. Congar ho diu ben expressivament: 
«L'Església són aquells que estan amb 
els apòstols i els apòstols aquells que 
estan amb Pere» (P. Congar). Cal reco-



nèixer la igual dignitat de tots els 
membres del Poble de Déu i, alhora, la 
diversa responsabilitat. No barrejar i 
confondre les funcions. 

Aquestes actituds de fons no han de 
ser una ideologia; s'han de concretar 
en la vida i en la pràctica. Podem des
tacar les idees d'algunes propostes: 
tots hem de prendre part activa en la 
comunitat cristiana (proposta 2); el 
bisbe és el primer servidor de la comu
nió (pr. 3); la visita pastoral (pr. 5); 
maneres més visibles de vincular el 
carisma dels religiosos a les Esglésies 
locals (pr. 7); directori de la parròquia 
(pr. 8) i de l'arxiprestat (pr. 9); que els 
laics tinguin responsabilitats directives 
(pr. 11); consells presbiteral i pastoral 
(pr. 12) i de parròquia (pr. 14). El capí
tol III tracta de la dimensió interdioce
sana: proposa recuperar la tradició 
conciliar de la Tarraconense (pr. 15); 
els secretariats i comissions d'abast 
interdiocesà (pr. 19) i, la més «famo
sa», sobre la conferència episcopal 
(pr. 18). En aquesta es planteja directa
ment la unitat pastoral de les diòcesis 
catalanes, amb tres possibilitats: con-

ferència episcopal catalana, regió ecle
siàstica i/o província única. S'haurà de 
discutir i veure'n els avantatges reals i 
les possibilitats. 

A la segona part sobresurten; la 
pastoral del turisme (pr. 10-21) i de 
santuaris (pr. 23); una estructura de 
suport per a la persona i la tasca dels 
capellans (pr. 24); la pastoral vocacio
nal, ben integrada en la pastoral nOr
mal i especialment en la de joves (pr. 
28-29); l'animació i continuïtat de 
l'acció missionera universal i l'atenció 
als nostres missioners (pr. 31-36) i el 
diàleg interreligiós i evangelitzador 
amb els immigrats d'altres continents 
(pr. 37), Finalment, l'economia: desti
nar una part dels ingressos al sosteni
ment de l'Església (pr. 39) i constituir 
una comissió interdiocesana d'experts 
per orientar l'economia de les Esglé
sies (pr. 42). 

Hi ha moltes qüestions i no és fàcil 
donar l'abast a tot. La teoria i els 
desigs són bons; però convé que en el 
diàleg conciliar es trobin propostes 
més operatives. 

5 
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El Concili viscut des de dins 

obtenir uns quants testimonis de com havien 
l'ambient i el desenvolupament del Concili 

feren:ts membres de l'assemblea, quan aquesta 
superat ;a el seu equador, la meitat de les 

seves sessions. No tots els convidats i les convidades 
al nostre intent respongueren. Però de quatre 
persones ben diferenciades en edat i, sobretot, en 
dedicació personal, vam aconseguir un apunt de les 
seves vivències personals. Anna Eva Jarabo, del 
món universitari; Jaume Dantí, del món rural; Josep 
Gendrau, religiós; i Tica Font, militant de la GOAC, 
ens feren arribar la seva resposta. 

Un Concili amb cara i ulls 
ANNA EVA JARABO FIDAlGO, presidenta del Moviment d'Universitaris i 
Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes (MUEC) 

Ja n'hi ha que escriuen articles de 
reflexi6 i crítica sobre el que es discu
teix, el que es vota i el que es diu a 
l'Aula Conciliar. Per això, només ex
plicaré el que jo he viscut i visc en el 
Concili. No en va, hi ha qui diu que 
només pel fet d'haver-nos trobat un 
grup tan ampli i divers de gent de les 
diòcesis catalanes, el Concili ja valia 
pena. 

Recordo perfectament la trucada 
que vaig rebre convidant-me a les ses
sions. La il·lusi6 de participar em va 
fer dir un sí potser massa precipitat. No 
sabia el que serien vuit caps de setma
na ocupats, el poc temps disponible 

per fer la feina entre les sessions. Pocs 
caps de setmana que estic a casa i, a 
sobre, el Concili! Era conscient, però, 
que estava davant d'un fet històric i per 
tant era una oportunitat que no podia 
deixar perdre. D'altra banda, sempre 
ens queixem que l'Església no escolta 
el s joves i, ara, era una oportunitat per 
poder fer-se sentir. Llàstima, que de 
joves en siguem tan pocs ... 

En el fons jo no anava amb grans 
pretensions, no esperava aportar bri
llants idees, ni defensar grans projectes 
per l'Església a Catalunya; només po
dia aportar la meva experiència com a 
jove en el Moviment d'Universitaris i 



Estudiants Cristians (MUEC) i en la 
meva parròquia. 

De fet, no va ser fins que vaig estar 
allà dins que no em vaig adonar on 
m'havia posat. A més de ser conscient 
de viure un moment històric, també 
vaig ser conscient que molta gent es
perava molt -potser massa- dels qui 
érem membres del Concili. Sens dub
te tanta responsabilitat t'atemoreix, 
però també t'esperona a treballar fort i 
a deixar-te portar per l'Esperit perquè 
condueixi a bon port el treball d'aquest 
Concili. 

El primer cap de setmana el recor
do fred, distant... Allà ens vam trobar 
tots cara a cara, observant-nos encurio
sits però amb ganes de conèixer-nos. 
S' ha de dir que ni el lloc, ni el mètode 
de treball no ho facilitaven gaire. Sem
pre impressiona veure mitja sala de 
senyors vestits molt foscos, molts ca
bells blancs i calbes prominents, molts 
bisbes junts i una presidència episco
pal al fons de la sala (i jo amb 25 anys). 
Les intervencions estrictes amb un re
llotge que queia com una llosa quan 
depassaves els cinc minuts. Mancava 
alguna cosa per trencar el gel. 

Per sort, entre tots vam anar per
dent la por. Ens anàvem saludant pels 
passadissos, presentant a les hores dels 
àpats -el primer dia gairebé no sabies 
amb qui seure-, coneixent més cada 
cop que algú intervenia a l'aula conci
liar. I sobretot, vam perdre la por quan 
vam veure que la gent quan parlava deia 
les coses pel seu nom, com les diem al 
carrer, a la parròquia o a les reunions del 
MUEC. De seguida vaig descobrir que 
aquesta frescor en 1es intervencions era 

l'única manera d'avançar i de respon
dre al que ens és demanat als pares i les 
mares conciliars. 

Així va ser com vaig anar desco
brint la diversitat de realitats que ens 
havíem aplegat: pares de família, cate
quistes, religiosos, militants de dife
rents moviments, professors d'institut, 
pagesos, seminaristes, es confonien 
entre iJ.lustres teòlegs, abats, profes
sors d'Universitat, bisbes i un carde
nal. Tots reunits amb un únic objectiu: 
donar un nou impuls a la nostra esti
mada Església. 

AI llarg d'aquests dos mesos hem 
compartit les nostres experiències, els 
nostres desigs, les nostres esperances 
des de la manera de ser de cadascú, des 
dels diferents talents. Hem criticat allò 
que l'Església hauria de fer i no fa, i el 
que fa i no hauria de fer. Hem recone
gut el treball tenaç de diverses comu
nitats, parròquies, moviments ... Els 
uns als altres ens hem anat comuni
cant, transmetent i, per què no, conta
giant l'entusiasme cristià. El Concili 
està sent la demostració més clara que 
l'Església no és només el que fan i di
uen els bisbes -encara que les portades 
dels diaris ho poden fer entendre així-o 
Els bisbes són els pastors -amb les se
ves limitacions- d'una Església que es 
mou sense fer gaire soroll gràcies al 
treball constant -també amb les nos
tres limitacions- dels joves, de les ca
tequistes, dels rectors, dels consiliaris, 
dels religiosos i les religioses, dels 
laics compromesos i dels passavolants. 
Són d'ells de qui parla el Concili i és 
per mitjà d'ells, de tots nosaltres, que 
el Concili dirà alguna cosa a la socie
tat i farà avançar l'Església. 1 
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Tots nosaltres som cristians com
promesos que lluitem per un ideal 
comú, encara que amb perspectives 
diferents. Tots sabem que hem d'obrir 
els ulls a la realitat tal com és amb tota 
la seva complexitat. Cal que, en aques
ta realitat, hi sapiguem descobrir sig
nes d'esperança. Per això amb pacièn
cia i molta dosi de bon humor fem l'es
forç de comprendre l'aspecte que pre
senta l'altre. Les nostres opinions més 
que oposades són complementàries. 

Enmig de les maratonianes sessions 
conciliars sempre hi ha moments reser
vats a la pregària. Com més esgotador, 
com més intensa ha estat la discussió O 

més decebedora l'anàlisi, més intensa 
és la comunió amb els que ens aple
guem en l'Eucaristia. És en aquests 
moments on es fa més palesa l' excepcio
nal experiència de comunió cristiana. 

El món rural 

El Concili ha creat un lloc on deba
tre problemes o temes importants per 
l'Església catalana. Un lloc on podem 
aportar la nostra opinió lliure i seriosa 
sobre allò que ens afecta tots. Un espai 
que se' ns fa difícil de trobar enmig de 
l'activitat quotidiana. 

El Concili m'ha donat l'oportunitat 
de redescobrir el que significa ser Es
glésia: rebre i acceptar diferents menta
litats, diverses formes de viure l'Evan
geli. Reconèixer els nostres límits hu
mans, perquè aquests són els límits de 
l'Església Tenir paciència i ésser cons
cient que el procés és molt lent. 

Malgrat les nostres diferències, 
lluitem per fer un projecte prou digne 
perquè sigui realista i possible de dur a 
terme. Com diem al MUEC, que tingui 
cara i ulls. 

hi està àmpliament representat 
JAUME DANTí, delegat a la diòcesi de Barcelona 
de lo Delegació de Pobles i Comarques 

L'oportunitat de participar en el 
Concili és un privilegi que he 
d'agrair, com a possibilitat de fer una 
experiència profunda d'Església. És 
un gran valor en si mateix poder com
partir intensament, amb tots els mem
bres conciliars, la il·lusió, els dubtes, 
el desencís, els fracassos i, sobretot, 

les ganes de treballar per fer més pro
per el Regne. 

Des de la perspectiva del món ru
ral, la primera constatació és que està 
àmpliament representat, tenint en 
compte que alguns bisbats pertanyen 
en gran mesura a aquell àmbit. Alhora, 



però, també es fa avinent la realitat 
prou diversificada entre les comarques 
de l'interior, del nord i les que pateixen 
especialment el problema de la despo
blació, a diferència d'aquelles en les 
quals els pobles estan envoltats d'à
rees industrials i urbanes, o amb un 
gran desenvolupament de la segona re
sidència. 

Si bé molts dels temes que es trac
ten preocupen igual, sigui quina sigui 
la procedència, és cert que la sensibili
tat per la problemàtica específica del 
món rural es fa palesa sovint a l'aula i 
això ens apropa encara més per com
partir els neguits i els compromisos 
que cadascú hi tenim. 

Deixant de banda, i no pas per poc 
important, que s'hagi acollit molt bé la 
proposta sobre l'evangelització al món 
rural, s'han manifestat tres situacions 
que m 'han esperonat especialment. La 
primera és la preocupació per aquelles 
comunitats que han quedat amb poca 
gent i que la manca de capellans ha 
propiciat que perdessin la possibilitat 
de poder celebrar l'Eucaristia regular
ment. El sentiment d'abandonament, 
humà i espiritual, que tot plegat com
porta és ben punyent. El Concili se 
n' ha fet ressò, per això es proposa cer
car solucions a nivell arxiprestal i so
bretot animar i formar laics que hi pu
guin assumir certes responsabilitats 
pastorals. 

La segona situació és la presenta
da per alguns capellans rurals que a 
partir de la pròpia vivència es referei
xen a aquells que han passat bona part 
de la seva existència en un petit poble, 

amb unes condicions de vida míni
mes, però essent la referència d'una 
fe senzilla, popular, viscuda profun
dament. Quanta solitud, però també 
quina força la de l'Esperit! Amb tot, 
es fa necessària la constitució d'e
quips i llocs de residència comuns 
que assegurin l'acompanyament hu
mà i l'enfortiment mutu. 

Finalment, el testimoniatge d'a
quells preveres grans que comentaven 
a la taula, tot dinant, els temps que ha
vien viscut: des de la seva arribada al 
seminari amb penúries materials, els 
anys del nacionalcatolicisme, l'impuls 
del Vaticà Il, més recentment un cert 
desencís, les limitacions de la vida en 
un poble, l'espectativa d'aquest Conci
li. Malgrat haver estat a mercè de tots 
els vents, és encoratjador veure com 
traspuen la joia de mantenir-se fidels a 
Crist i la disponibilitat a continuar tre
ballant per una Església que encara 
troben amb massa ròssecs. 

Davant d'aquests testimoniatges, 
hom no pot deixar de donar-ne gràcies 
a Déu i alhora preguntar-se si aquesta 
forma reflexiva, clarivident, compro
mesa, esperançada i, sobretot, persis
tent de viure la fe no té a veure amb un 
cert caràcter propi de la gent dels nos
tres pobles, amb els peus que trepitgen 
la terra i els ulls fits al cel. 

En el moment present, de creixent 
homogeneïtzació sociològica dels me
dis, no és qüestió de contraposar els 
valors d'uns o d'altres, ni d'enyorar 
unes realitats ja passades, sinó més 
aviat de saber conrear un terreny ado
bat per la llavor de l'evangeli. 

9 
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Que no es quedi tot en un bonic 
i ben redactat manifest ... 
Fra JOSEP GEN ORAU i VALLS, provincial dels franciscans de Catalunya, 
membre del Consell de direcció del Centre d'Estudis Pastorals 

A la XXXI Assemblea General de 
la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC), a la qual eren presents Mons. 
Ramon Malla, com a representant 
dels bisbes de la Tarraconense, i 
Mons. Carles Soler i Perdigó, com a 
Secretari General del Concili, es van 
elegir com a membres del mateix 
Concili, nou Superiors Majors i divuit 
Superiores Majors dels Ordes i Insti
tuts de Vida Consagrada que tenen la 
seva seu a Catalunya. La Secretaria 
General va ratificar l'elecció i, cntre 
els Superiors Majors, va recaure so
bre meu la responsabilitat de membre 
conciliar. 

Això em va portar a fer aquestes 
consideracions inicials: 

-El fet de poder participar en una 
Assemblea eclesial d'aquesta catego
ria, després de 238 anys que no se'n 
convocava cap, era un motiu prou im
portant per estar agraït a la URC, donat 
que em permetia prendre part en una 
fita històrica transcendental per a l'Es
glésia del nostre país. 

-Calia mentalitzar-me que podria 
aportar -a més del propi carisma, el 
franciscà- algunes propostes renova
dores i operatives, fruit dels contac
tes pastorals amb grups i comunitats 
cristianes que havien treballat amb 

il·lusió i esperança els documents de 
l'etapa anterior de reflexió diocesa
na. 

Les sessions conciliars 

Després de la solemne i festiva 
inauguració del Concili a Tarragona 
s'endegaren les reunions dels caps de 
setmana, al Casal Borja dels Pares Je
suïtes a Sant Cugat del Vallès. 

Cares conegudes, velles amistats, 
records pastorals de molts anys 
t'omplien de goig. Bisbes, sacerdots, 
religioses, religiosos i laics de totes 
les diòcesis del Principat amb senzi
llesa ens saludàvem i anàvem confi
gurant el clima de comunió i de dià
leg que ha marcat el tret mes caracte
rístic i testimonial, fins ara, d'aquest 
Concili. 

Després, els quatre ponents han 
anat presentant cada un dels quatre te
mes assignats. I ho han fet seriosament 
i amb profunditat. Jo valoro molt posi
tivament l'estudi i la presentació que 
han fet els relators i els seus col
laboradors. En acabat tots hi hem po
gut dir la nostra, amb respecte, si vo
leu, però sense complexos. No hi ha 
hagut ni pors ni esveraments, i sí, en 
canvi, una gran llibertat d'opinió i 
d'expressió. 



«El pas de l'equador» 

En el moment d'escriure aquestes 
reflexions, ja hem traspassat el llindar 
i ens trobem a la meitat del Concili. 
Podríeu preguntar-me: Quin horitzó 
s'hi contempla, i quines perspectives 
de futur s'hi albiren? 

S'han dit moltes coses i ben impor
tants: 

-El lloc que ocupa la dona en l'Es
glésia i en la societat, i el seu accés al 
sacerdoci. 

-Els allunyats de la fe: s'ha de ne
gar l'accés als sagraments a parelles 
ajuntades O als divorciats i tornats a 
casar, si no viuen «com a germans», 
segons una darrera instrucció de la 
Santa Seu? 

-I el sagrament de la Reconcilia
ció? Tot i que tothom admet i reconeix 
que al llarg de la història han variat 
molt les formes en l'administració 
d'aquest sagrament, ara les altes ins
tàncies de l'Esglésies han restringit al 
màxim la fórmula de la confessió co
munitària, quan fou proposada, en el 
ritual, no per capellans «progressistes» 
sinó des de Roma. Per què no les dues 
fórmules indistintament, sense reduc
cionismes i exclusions de cap mena? 
Dóna la impressió com si els senyors 
bisbes estiguessin esmaperduts da
vant d'aquest panorama i de les co
mandes que els membres conciliars els 
encarreguem. 

En els grans passadissos conciliars 
tots estem a la mateixa rasa. Però ara 
vindrà l'hora de les determinacions i 

les propostes operatives i caldrà com
prometre's o mullar-se de valent, com 
va manifestar el Dr. Ramon Prat. 

Conclusió 

He fet aquesta incursió -<:ertament 
personal- sobre l'estudi i debat d'al
guns temes en les sessions conciliars 
per expressar la meva por -tot i estar 
esperançat- que el clima que estem vi
vint a l'aula conciliar es quedi tan sols 
en un bonic i ben redactat manifest, 
com una declaració de bones inten
cions, i que la majoria dels grups que 
van treballar amb fe i entusiasme la pre
paració del Concili restin decebuts. 

Els amics que no poden participar 
en les sessions del Concili em pregun
ten sovint: «Com va? Què en sortirà?» 

La gent més gran, però força cre
ient, em diu: «Tant de bo que després 
de tot, si més no, els cristians anessin 
més a missa». 

Altres asseguren: «Només que els 
responsables de les parròquies i comu
nitats cristianes fossin més acollidors, 
amables i atents servidors de tothom, 
ja es veuria que el Concili ha mogut les 
consciències a la conversió». 

També hi ha qui diu: «Que els bis
bes s'apropin més a la realitat dels seus 
capellans i els ajudin i vegin com els 
toca viure. Que retallin la seva agenda 
de celebracions, centenaris, benedic
cions de monuments i actes oficials ci
vils, i que com a pastors sol·lícits pro
vin de fer catequesi d'adults, que visi
tin malalts i alguna vegada que aten
guin en el despatx parroquia!...». 11 
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Aquests i altres molts comentaris 
palesen que hi ha una realitat a dins de 
l'aula conciliar i una altra ben diferent 
a fora. La meva modesta opinió i con
clusió és que hem d'intentar de donar 
tots una resposta evangèlica als pro
blemes i als reptes de la nostra Esglé
sia i de la nostra societat. Topem sovint 
amb dues dificultats, com diu Mn. 

Jesús Huguet de Solsona: «Que ho sa
piguem fer i que ens ho deixin fen,. 
Això és el que estem intentant els 
membres del Concili amb les nostres 
intervencions: buscar, junts i sense por, 
que ens deixin fer moltes coses més de 
les que fem i que tots, amb un compro
mís ferm i amb fidelitat i comunió, les 
duguem a terme. 

«Hi ha els que parlen 
des de la vida, els que parlen 
amb el cor i .els que parlen 
des de la biblioteca o el 
despatx ... » 
TICA FONT, militant de /0 GOAC (Barce/ana) 

Aquesta és la meva primera, i su
poso que única, vegada que participo 
en un concili i no puc comparar-ho 
amb experiències anteriors. Pel que fa 
a les relacions personals i a la convi
vència és ric i molt maco; des que co
mença al matí fins a la nit estem en re
lació permanent i les sessions conci
liars s'allarguen durant el menjar i les 
estones de descans. Com deia mossèn 
Ventura Pelegrí, «les sessions conci
liars són molt intenses en els passadis
sos» i aquesta intensitat provoca un 
cansament que es posa visiblement de 
manifest en la sessió del divendres a la 
nit i en la del dissabte després de dinar. 

Després de cinc caps de setmana 
junts, s' ha creat un gran clima de con
fiança; comencem a contar-nos les vi
vències més profundes que han mar
cat la nostra vida i comencen a fer-se 
intervencions no tan intel·lectuals i 
formulades, sinó més vivencials i es
pontànies. Després del pas de l'equa
dor estem dintre de l'aula menys en
carcarats i comencem a fer bromes i 
comentaris amb la gent amb la qual 
estem asseguts junts. Vam estar clas
sificantles intervencions en tres mo
dalitats: els que parlen des de la vida, 
els que parlen amb el cor i els que 
parlen des de la biblioteca o el des-



patx (i déu n' hi do els que van parlar 
des del despatx!). 

Metodològicament hem estat deso
rientats durant uns quants caps de set
mana. Durant les primeres sessions no 
hem sabut com havíem de treballar, 
quin tipus d'aportació fer, com serien 
recollides les aportacions i quin seria el 
procés fins a arribar a les votacions. A 
hores d'ara, i resolts els problemes an
teriors, queda per resoldre com serà el 
final, si hi haurà unes prioritats, si hi 
haurà un comunicat final d'exhortació, 
etc. El fet que la metodologia l'anem 
descobrint o construint dia a dia, no és 
gaire positiu. Això ha fet que s'hagin 
perdut moltes estones de treball en 
grup o en la sala conciliar, demanant 
aclariments o, fins i tot, que hagi estat 
motiu de tensió. Que en el Concili hi 
hagi tensió és bo, però que aquesta ten
sió vingui determinada per qüestions 
metodològiques és una pèrdua de 
temps lamentable. 

Pel que fa a les intervencions dels 
membres conciliars, en destacaria di
verses coses. Hi ha hagut interven
cions molt serioses i profundes, però 
també n'hi ha hagut que han estat so
poríferes i un rotllo. De totes elles des
tacaria que, en conjunt, s'accepta que 
vivim en una societat secular i plural, 
on l'església no ostenta el domini cul
tural o moral quant a la visió de la so
cietat i la manera d'evangelitzar. Jo 
crec que aquest Concili representarà 
l'acceptació d'aquesta pluralitat inter
na a l'església i l'acceptació de dos 
models d'evangelització: un que posa 
més l'accent en el fet de ser ferment 
humil inserit en la societat, i un altre 
que busca la seguretat o el poder com 

a forma d'evangelització. Aquest Con
cili suposa l'acceptació d'aquests dos 
models d'evangelització, però amb la 
intenció d'evitar que un model s'impo
si com a posició oficial. Hem tingut 
molt poca confrontació, cosa que la
mento. Per a mi no són tan importants 
les propostes que surtin, com la possi
bilitat d'escoltar altres visions, preocu
pacions o opcions. Espero poder aca
bar el Concili pensant que he escoltat 
punts de vista nous, altres maneres de 
fer i realitats que no m'havia plante
jat, però que també poden ser un camí 
vàlid. 

Encara que el Concili duri vuit set
manes, hi ha hagut poc temps per par
lar, ja que passem d'un tema a l'altre 
sense aprofundir-hi suficientment. En 
les intervencions de la sala conciliar la 
gent ha buidat el pap, però està faltant 
la fase següent, la de la confrontació. 
En les intervencions es posen de mani
fest les diferents concepcions, a vega
des contradictòries, però després no hi 
ha el posterior diàleg-confrontació que 
posi de manifest els avantatges o des
avantatges que poden comportar deter
minades opcions. Cada document que 
ens han presentat els relators ha estat 
molt treballat i dialogat, ja que recollia 
el sentir i les propostes de molts grups 
i estaments socials. Dubto que hi hagi 
algun grup que no senti que aquest 
Concili li encomana alguna tasca. La 
feina feta pels relators és tan gran que 
les intervencions en l'aula conciliar 
poca cosa poden millorar. Per això, 
crec que el que és important és expres
sar-se, comunicar als altres les nostres 
conviccions i que els bisbes escoltin 
les realitats vitals que vivim en el nos
tre esforç per evangelitzar la societat. 13 
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Possiblement el Concili reculli de 
150 a 200 propostes d'actuació, la 
qual cosa no està gens malament. De 
totes maneres n'hi podrien haver més, 
ja que cada tema, des de l'àmbit de 
treball de cada grup, podria recollir
ne més, encara que un excés de pro
postes pot fer que es perdi o es diluei
xi el missatge d'aquest Concili. És 
important que tots ens sentim enco
ratjats, però també és important donar 
un missatge clar i concís. Després de 
cinc setmanes, jo no sabria destacar ni 
entreveure quin n'és el possible mis
satge final, així que espero que amb 
les sessions que queden puguem arri
bar a formular unes propostes repre-

sentatives del que haurà estat aquest 
Concili. 

Els meus ànims van i vénen. Vaig 
començar expectant i plena d' esperan
ça; després de tres sessions la meva il
lusió començà a decaure i ara no sé cap 
a on anem ni quina és la llum que en 
podem treure. Altres membres conci
liars més experts em parlen del Conci
li Vaticà lI, em comenten que és nor
mal passar per aquestes fases, que al 
final segur que en veurem la llum, que 
l'esperit sempre en fa de les seves, etc. 
Espero que ells, que en saben més, tin
guin raó i que tots marxem tocats per 
aquesta experiència. 



L'homilia de Pau VI a la cloenda 
del Concili Vaticà 11 

4 de juny serà, per al Concili de la 
'aconense, com la rèplica d'una altra data, el 7 
'esenlb,'e de 1965, en la qual es produïa, com 

casa nostra, la cloenda de les sessions 
conciliars de l'històric Vaticà Il. 
En aquella ocasió, el Papa Pau VI pronuncià una 
memorable homilia que hem volgut rescatar de 
l'oblit, perquè creiem que, mutatis mutandis, el 
concili i el postconcili de l'Església a Catalunya 
podrien caminar també pels suggeriments del Papa 
Montini. 
De l'homilia en reproduïm alguns dels paràgrafs més 
significatius. 

Concloem avui el Concili... i enca
ra que moltes qüestions que s'han sus
citat al llarg de les sessions esperen 
una resposta adient, això mateix mos~ 
tra que els seus treballs acaben no per 
cansament, sinó per la utilitat que ha 
desvetllat aquest sínode i que ara, en el 
període postconciliar, amb la gràcia de 
Déu, aplicarà a aquestes qüestions tota 
la seva generosa i ordenada energia .. , 

.. ,Què ha estat aquest Concili, què 
ha fet? Aquest podria ser el tema natu
ral de la nostra reflexió final, però la 
resposta necessitaria excessiva atenció 
í temps, i tal vegada ens manquen ara 
les forces suficients per fer tranquil
lament aquesta síntesi. Per això, vol
dria aprofitar aquests moments finals 
per a un sol pensament: quin és el va
lor religiós del nostre Concili? I diem 
religiós per la relació directa amb el 
Déu viu, relació que és la raó de ser de 

l'Església i de tot el que ella creu, es
pera i estima, de tot el que és i de tot el 
que fa, 

Podem dir que hem donat glòria a 
Déu, que hem cercat el seu coneixe
ment i amor, que hem progressat en 
l'esforç de la seva contemplació, en el 
desig de la seva celebració i en l'art de 
donar-lo a conèixer als homes i dones 
que ens miren com a pastors i mestres 
dels camins del Senyor? .. , 

.. ,Tinguem present el temps en el 
qual hem celebrat el Concili: un temps 
que qualsevol reconeix que s'orienta 
més a la conquesta de la terra que a la 
del regne del cel; un temps en el qual 
l'oblit de Déu és habitual i sembla, 
sense raó, suggerit pel progrés cientí
fic; un temps en el qual l'acte més fo
namental de la personalitat humana, 
més conscient de si mateixa i de la 15 
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seva llibertat, tendeix a pronunciar-se 
a favor de la pròpia autonomia absolu
ta, deslliurant-se de tota llei transcen
dent; un temps en el qual el laïcisme 
sorgeix com la conseqüència legítima 
del pensament modem i de la filosofia 
de l'ordenació temporal de la societat; 
un temps, a més a més, en el qual les 
expressions de l'esperit assoleixen 
cims d'irracionalitat i de desolació; un 
temps, finalment, que registra, fins i tot 
en les grans religions ètniques del 
món, pertorbacions i decadències que 
mai no s'havien experimentat. l és en 
aquest temps que s' ha celebrat el Con
cili a glòria de Déu, en el nom del Crist 
i amb la força de l'Esperit que «tot ho 
envaeix» i que continua essent l'ànima 
de l'Església «perquè sapiguem el que 
Déu ens ha donat» (I Cor. 2, 10-12), és 
a dir, donant-li una visió profunda i 
panoràmica, alhora, de la vida i del 
món ... 

... Es dirà que el Concili, més que de 
veritat divines, s'ha ocupat sobretot de 
l'Església ... de la seva activitat apostò
lica i missionera ... L'Església ha volgut 
realitzar un acte reflex sobre ella ma
teixa, per conèixer-se millor, per defi
nir-se millor i, conseqüentment, per dis
posar millor els seus sentiments i els 
seus preceptes. Però aquesta introspec
ció no tenia com a finalitat ella mateixa: 
no ha estat un acte de pur saber humà, 
ni només de cultura terrenal... L'Esglé
sia s' ha recollit en la seva intima cons
ciència espiritual no per complaure's en 
anàlisis de psicologia religiosa o d'his
tòria de la seva experiència, o per dedi
car-se a refermar els seus drets i formu
lar les seves lleis, sinó per trobar en si 
mateixa, vivent i operant en l'Esperit, la 
paraula del Crist... 

.. .1 aquest Concili ha tingut també 
un viu interès per l'estudi del món 
modern. Tal vegada, mai com en 
aquesta ocasió ha sentit l'Església la 
necessitat de conèixer, d'apropar-se, 
de comprendre, de penetrar, de servir 
i d'evangelitzar la societat que l'en
volta i de seguir-la, per dir-ho així, i 
abastar-la en el seu ràpid i continu 
canvi. .. 

... La religió del nostre Concili ha 
estat principalment la religió de la 
caritat i ningú no podrà titllar-lo d'ir
religiositat o d'infidelitat a l'evange
li ... quan recordem que és el mateix 
Crist qui ens ensenya que l'amor als 
germans és el caràcter distintiu dels 
seus deixebles, i quan deixem que 
ressonin a les nostres ànimes les pa
raules apostòliques: «La religió pura 
i sense taca als ulls de Déu Pare con
sisteix en això: ajudar els orfes i les 
viudes en les seves necessitats i guar
dar-se net de la malícia del món» 
(Jaume I, 27); i també: «Si algú afir
mava "jo estimo Déu IJ. però no esti
ma el seu germà. seria un mentider, 
perquè el qui no estima el seu germà 
que veu, no pot estimar Déu que no 
veu.» (la Joan, 4-20). 

... L'antiga història del Samarità ha 
estat la pauta de l'espiritualitat del 
Concili. Una simpatia immensa l'ha 
penetrat plenament. El descobriment 
de les necessitats humanes ... ha absor
bit l'atenció del sínode. Vosaltres, els 
humanistes moderns, que renuncieu a 
la transcendència, doneu-li, si més no, 
aquest mèrit i reconèixeu-hi el nostre 
nou humanisme: també nosaltres -i 
més que ningú- som promotors de 
l'home ... 



... Un corrent d'afecte i d'admiració 
s'ha abocat des del Concili envers el 
món modern ... Ha reprovat els seus 
errors, perquè així ho exigeix la veritat 
no menys que la caritat, però, per a les 
persones, només invitació de respecte 
i d'estima. El Concili transmet al món 
contemporani en lloc de depriments 
diagnòstics, remeis encoratjadors; en 
lloc de funestos presagis, missatges 
d'esperança. Els valors del món no tan 
sols han estat respectats, sinó honorats, 
sostinguts els seus esforços i beneïdes 
les seves aspiracions ... 

... EI magisteri de l'Església ... ha 
baixat al diàleg amb l'home, i conser
vant sempre la seva autoritat i virtut 
pròpia, ha adoptat la veu fàcil i amiga 
de la caritat pastoral, ha desitjat fer-se 
sentir i comprendre per part de tots, i 
no s'ha dirigit només a la intel.ligència 
especulativa, sinó que ha procurat ex
pressar-se també amb l'estil de la con
versa d'avui, on e) recurs a l'experièn· 
cia viscuda i l'ús del sentiment cordial 
donen una vivacitat més atractiva i una 
més gran força de persuasió ... 

... Una altra cosa voldríem destacar: 
tot s'aboca en una única direcció: servir 
l 'home; l 'home en totes les seves con
dicions i amb totes les seves febleses i 

necessitats. L'Església s'ha declarat 
quasi serventa de la humanitat precisa
ment en el moment en el qual tant el seu 
magisteri com el seu govern pastoral 
han obtingut un més gran esplendor, 
gràcies a la solemnitat conciliar: la idea 
del servei ha ocupat el lloc centraL 

... La mentalitat moderna, habituada 
a jutjar totes les coses sota l'aspecte 
del valor, és a dir, de la seva utilitat, 
haurà d'admetre que el valor del Con
cili és molt gran, si més no per això: tot 
s'ha dirigit a la utilitat humana. Per 
tant, no es digui mai inútil una religió 
com la catòlica, la qual, en la seva for
ma més conscient i més eficaç, com és 
la conciliar, es declara tota ella a favor 
i al servei de l'home ... 

... Aquest Concili es redueix, en de
finitiva, a una potent i amistosa invita
ció a la humanitat d'avui a trobar no
vament per la via de ]' amor fratern 
aquell Déu «a quo averti cadere, in 
quem convertí resurgere, in quo ma
nere consistere, in quem redire revi
viscere, in quo habitare vivere est>-) 
(<<de qui allunyar-se és caure; a qui di
rigir-se és aixercar-se; en qui roman
dre és estar ferms; a qui tornar és re
néixer, en qui habitar és viure»). (Sant 
Agustí) ... 

17 
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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 Ragner, monjo de Montserrat, membre de l'Associació 
Bíblica de Catalnnya, 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) 



Bisbe Joan Martí: «Per a la nova 
evangelització cal renovar-nos 
en el camp de la comunicació» 

et bisbe Joan Marlí Atanis, bisbe d'Urgett i 
pr;'ncep d'Andorra, es pot partar de motts temes i 
"~"It,,,.~ ens n'interessaven com a mínim sis. Però 
iosan~elnt, en gairebé totes tes respostes, et bisbe 

Joan va desgranant la seva preocupació pet món 
de la comunicació. l,EI periodisme (ristià està 
(allal>.; ,<l'Església (ontempla aquest món de la 
(omuni(ació més en termes de preo(upació que 
d'efi(àda»; <d'Església està a les beceroles en el 
món de la imatge •• ; són algunes de tes seves 
afirmacions en aquesta entrevista, alhora que parla 
també de la seva peculiar diòcesis, dets 
seminaristes colombians i del coprincipat 
d'Andorra. 

-Vostè fa molts anys que és bisbe 
d'Urgell. Quines característiques 
més peculiars, en relació als altres 
bisbats de Catalunya, té la seva diò
cesi? 

-L'Església d'Urgell existeix, de 
forma ininterrompuda, des dels inicis 
del cristianisme, i té el seu període més 
florit en el temps medieval. Ha donat a 
l'Església universal figures com Sant 
Josep de Calassanç. En el segle passat, 

el del bisbe Caixal i del beat Josep 
Manyanet, encara ens podíem compa
rar amb Barcelona en la proporció 
d'un a tres, malgrat haver estat retallat 
el nostre bisbat fortament amb la crea
ció del bisbat de Solsona. Avui, aques
ta comparació és d'un a trenta. Món 
rural i de muntanya -tot el Pirineu ca
talà és nostre- s'ha despoblat greu
ment. Amb una excepció: Andorra 
emergeix amb força. En arribar jo tenia 
18.000 habitants, mentre que ara en té 19 
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60.000 i ha adquirit solidesa cultural i 
política. 

En conjunt, la història de la nostra 
Església, en els temps moderns, ha 
corregut paral·lela a la de la resta de 
diòcesis de Catalunya. Alguns fets han 
marcat diferències, com el que va pas
sar al Seminari fa unes dècades. Des
prés del Concili Vaticà II, les noves 
institucions del Bisbat, especialment 
els consells, han cercat de definir la 
pròpia identitat i la línia pastoral més 
apropiada. La unitat entre comarques 
tan diverses i allunyades, com la Vall 
de Ribes, la Vall d'Aran o el Pla 
d'Urgell, ens demana un esforç cons
tant, que no deixem de fer. La unitat 
espiritual, especialment. 

-Quins són els desafiaments pas
torals que Vostè viu amb més inten
sitat i quins plantejaments ha pro
posat i proposa com a resposta a 
aquests desafiaments? 

-Els desafiaments nostres bàsica
ment no són diferents dels que té l'Es
glésia en la resta de països occidentals. 
Avui el món s'ha fet petit. La dispersió 
de la nostra gent i la manca de recursos 
humans ens fa ser modestos a l'hora de 
confrontar-los. Mirem de reforçar tot 
allò que és fonamental, prescindint 
d'altres iJ.lusions i aprofitant les opor
tunitats que ens dóna la coJ.laboració 
interdiocesana, que són moltes. Poso 
l'exemple dels mitjans de comunica
ció. Ens aprofitem molt dels progra
mes religiosos de la ràdio i la televisió 
o de la premsa d'Església, que vénen 
de fora. Però no renunciem a tenir cinc 
publicacions pròpies i una emissora de 
ràdio que comença a funcionar. 

Penso que nosaltres, junt amb vos
altres, tenim el desafiament principal 
en la crisi religiosa sense precedents 
que vivim i que afecta especialment les 
noves generacions. No estem pas en la 
situació que una enquesta feta a 
Anglaterra entre 13.000 adolescents i 
publicada la setmana passada al 
Catholic Herald indica: només un de 
cada tres creu en Déu. Com un exem
ple, jo encara confirmo un 90% dels 
infants, però només un 50% aAndorra. 
Després tenim algunes institucions per 
atendre la joventut, però arribem no
més a una minoria. Molts, fins i tot, 
marxen del Bisbat per estudiar i per 
col·locar-se. Aquí no hi ha cap Univer
sitat i no es creen nous llocs de trebalL 

-Vostè ha estat el primer bisbe de 
Catalunya que ha fet venir joves de 
Colòmbia vocacionats al ministeri 
presbiteral. Actualment, alguns d'a
quests joves ja són preveres. Com 
valora aquesta experiència? Quin 
risc suposava aquesta decisió? Pen
sa que és un camí per fer menys pu
nyent la manca de vocacions autòc
tones? 

-Nosaltres fa gairebé 30 anys que 
enviàrem onze sacerdots a treballar als 
suburbis de Bogotà. Va ser un fruit de 
l'abundància, dels contactes entre bis
bes durant el Concili Vaticà lI, i de la 
generositat d'alguns preveres. Els se
minaristes que vénen d'allà són el vial
ge de tornada que es fa pel mateix 
pont. Vaig visitar personalment l'Ar
quebisbe de Bogotà i li vaig dir que no 
els prendríem ni un seminarista, ni un 
sacerdot dels que ells tenen, per bé que 
alguns haurien volgut venir. Que no
més en prendríem dels que no troben 



lloc allí als seminaris, perquè estan 
plens. Els que jo he portat són voca
cions una mica tardanes, encara que 
joves, i molts d'ells estan relacionats 
amb les parròquies que cuidem allí. I 
per això es pot seguir un procés voca
cional ben fet. És un nombre limitat i 
n'estem contents, per ara. 

-Un altre aspecte: Vostè, com a 
bisbe d'Urgell i per raons històri
ques, ha estat copríncep d'Andorra 
abans i després de l'aparició de la 
Constitució andorrana. Quines dife
rències hi troba? I en tot el procés 
constitucional, quins han estat els 
moments més delicats? 

-Les diferències es veuen compa
rant les dues Constitucions: la d'abans, 
que tenia més de set segles, i la d'ara, 
que té dos anys. Es pot dir que per a mi 
ha estat un alliberament de responsabi
litats polítiques. Abans eren moltes. 
Durant 22 anys he governat Andorra. 
Ara exerceixo els poders que em dóna 
la nova Constitució, que són els que 
tenen a tot arreu els caps d'estat, i una 
mica més. Aquest canvi constitucional 
ha anat bé per a Andorra, per a mi i per 
a l'Església. Com podeu suposar, un 
canvi històric i fonamental no es podia 
fer sense tensions. Aquestes van co
mençar l'any 1978, augmentaren el 
1981, després de la primera reforma 
política, considerada insuficient, i fo
ren molt fortes els darrers anys durant 
la transició i la negociació del canvi. 
Delicat ho era tot en els últims anys. 
Restar allà on érem no era possible. 
Apostar pel canvi era un gran risc i feia 
falta que les altres dues parts, els repre
sentants del poble andorrà i els de l'al
tre copríncep, s'hi avinguessin. El re-

ferèndum final, el reconeix.ement in
ternacional i el funcionament de les 
noves institucions polítiques ara ho 
avalen i em deixen respirar en pau. Tot 
do ve de dalt i en dono gràcies a Déu. 

-No ens podem estar d'una altra 
qüestió sobre aquest tema del 
coprincipat: com valora la relació 
amb França? Vostè, des del seu càr
rec, compartit amb el president 
francès, com ha viscut aquesta rela
ció? 

-Afinant, s'hauria de dir la relació 
amb el copríncep francès i els seus ser
veis, ja que França evoca l'Estat fran
cès, i això és una altra institució políti
ca, les relacions amb la qual estan re
gulades per un tractat internacional i 
mitjançant la presència de l'ambaixa
dor francès. Amb l'Estat francès la re
lació ordinària la té el govern i és im
portant i bona, com amb l'espanyol. La 
relació meva amb el copríncep francès 
hauria de valorar-se diferentment se
gons les èpoques. No oblideu que par
lo de 24 anys. Sempre han estat neces
sàries, ja que ho demanaven la consti
tució i el bé comú del poble. Sempre 
han estat útils, per allò que hi veuen 
més quatre ulls que dos i compartir res
ponsabilitats, descarrega. Sempre han 
estat laborioses, ja que els acords polí
tics mai no són fàcils. Ara són molt 
bones. 

-Finalment, Vostè ha estat també 
bisbe-president de la Comissió per 
als mitjans de comunicació social de 
la Conferència episcopal espanyola. 
I voldríem preguntar-li: com valora 
la presència de l'Església en aquests 
mitjans? Quines dificultats hi tro- 21 
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ba? Quins avenços s'han aconse
guit? 

-L'Església ha valorat sempre la 
lletra impresa, fa un ús important de 
la ràdio, però està a les beceroles en el 
món de la imatge (el cinema, el vídeo 
i la TV, exceptuant els mini mitjans) i 
és molt lluny del món de la publicitat. 
Hi ha hagut èpoques en què, per prin
cipi, s'allunyava dels mitjans de mas
sa més importants, si no els combatia, 
especialment quan en el segle passat 
la premsa liberal va començar a fer ús 
de la llibertat d'expressió i a atacar 
valors religiosos i morals. Ara el pro
blema és, principalment, que són mit
jans molt costosos i depenen dels 
grans recursos de l'Estat, que l'Esglé
sia no té, o del mercat publicitari que, 
al seu torn, depèn de l'índex d'au
diència o de qui la dirà més grossa, 
cosa que l'Església tampoc no pot fer. 
Per això, estem necessàriament limi-

tats. Però tenim un marge que cal sa
ber usar, tant en els mitjans propis, 
com en els dels altres. Per resumir, 
penso que caldria fer això: enginy i 
bona gestió en la creació i el manteni
ment de nous mitjans i experiències, 
formar bé els líders i representants de 
les institucions d'Església per saber 
comparèixer i donar el seu missatge, 
molta més mentalització dels creients 
per saber utilitzar els mitjans de co
municació en general, i recolzar els 
propis, especialment amb aportacions 
econòmiques i voluntariat. S'ha fet 
algun avenç, com crear petits gabinets 
de premsa i algun programa nou i ben 
fet a la ràdio i a la TV. Però el perio
disme cristià, en general, està callat i 
tot aquest món es contempla més en 
termes de preocupació que d'eficàcia. 
És un dels camps en què ens hem de 
renovar per a la nova evangelització. 
No esperem que ho facin les sectes 
abans. 



L'experiència espiritual 
del laic a l'Església 
ANTONI BENTUÉ, laic, professar de teologia fonamental o la Facultat de 
Teologia de lo Universitat Catòlica de Xile. 

del professor Antoni Bentué pel Centre 
Pastorals de Barcelona any rera any, 

,fil'a~ltles seves vacances estiuenques, 
titt~ej'x una de les fites més esperades i són 

molts els alumnes i les alumnes que assisteixen amb 
regularitat als seus cursos. 
Per això, perquè siguin més els qui puguin aprofitar 
el seu magisteri, li hem demanat la coHaboració 
escrita a Quaderns, i ens ha ofert aquesta reflexió 
sobre L'experiència espiritual del laic a l'Església, 
un dels temes que més ha treballat. 

En escollir el tema del laicat a 
l'Església pel Sínode de l'any 1987, 
el Papa i els bisbes no ho feren només 
per complir amb un grup important de 
la comunitat eclesial, sinó «pel caris
ma que els laics reben de l'Esperit 
Sant, per exercir llur apostolat... Per 
això, la consulta als laics serà molt 
estimada a fi que l'Església, i sobre
tot els pastors que l'animen i la guien, 
pugui conèixer millor la situació real 
sobre la consciència que tenen els 
laics avui, vint anys després del Con
cili Vaticà 11, de la seva inserció i de 
la seva participació en la vida i en la 

missió de l'Església en el món i en la 
història ... ». 

De la mateixa manera, l' enfoca
ment d'aquesta reflexió no vol incidir 
en la línia jurídica de delimitar deures 
i drets dels laics a l'Església, ni drets o 
deures dels bisbes i del clergat en ge
neral, sinó que pretén: 

1) donar elements sobre el queés el 
més constitutiu dellaicat a l'Església, 
és a dir, la seva participació en el mis
teri de Jesús, en la dimensió pneuma
(alògica; 23 



2) plantejar criteris de discerni
ment d'aquesta presència de l'Esperit. 

El primer punt -la perspectiva 
pneumatològica de l'experiència laical 
a l'Església- crec que es refereix a 
l'essència mateixa de la fe cristiana, ja 
que aquesta no es planteja en termes 
d'ordenaments i poders, sinó en ter
mes de fidelitat a l'Esperit de Jesús 
que la condueix. L'evangeli formula 
comfer la voluntat del Pare. «Els au
tèntics adoradors adoraran el Pare en 
esperit i en veritat. Aquests són els 
adoradors que vol et Pare. Déu és es
perit. Per això els qui l'adoren han de 
fer-ho en esperit i en veritat.» (In 4, 
23-24). 

Referent al segon punt -els criteris 
de discerniment d'aquesta presència 
interpel·ladora de l'Esperit- es volen 
evitar les possibles confusions entre 
l'experiència de l'Esperit i els pardals 
al cap (és a dir, les ideologies i els 
condicionants temperamentals i cultu
rals de tot tipus), confusió que és pos
sible en ellaicat, però també en el cler
gat i en els bisbes. Per això l'Església, 
molt prudentment, només assigna 
infal·libilitat ordinària al sensus fidei 
de la totalitat del poble de Déu, quan 
«"des dels bisbesfins als darrersfidels 
laics" (Sant Agustí) expressen el seu 
consens universal sobre coses de fe i 
de costums. I amb aquest sentit de la fe 
(sensus fidei) que l'Esperit de veritat 
desvetlla i manté, el poble de Déu 
s'adhereix de manera indefectible "a 
la fe donada una sola vegada als 
sants" (Iud 3). penetra en ella més pro
fundament amb un judici recte i l'apli
ca amb major plenitud en la vida» 

24 (Lumen gentium, núm. 12). Per la ma-

teixa raó, el Vaticà l fou tan prudent en 
establir les condicions precises de la 
infal·libilitat magisterial extraordinària 
en l'Església per part del Papa o del 
conjunt de bisbes en comunió amb el 
Papa (Cf. Lumen gentium, núm. 25). 
L'Esperit és presència de la suprema 
llibertat de Déu, que és sempre gratuï
tat extravertida que no es deixa tancar 
o monopolitzar per ningú. 

Un cop fet aquest exordi, desenvo
luparé els dos punts assenyalats. 

1. Perspectiva pneumatològica del 
laicat a l'Església 

A) Antecedents bíblics 

La tradició bíblica és rica en refe
rències a Déu com Esperit il·luminador 
i guia del poble. Aquest Esperit es fa 
present en els responsables del poble: 
els profetes, que reben l'oracle de 
Jahvè (Nm I I, 25) per captar correcta
ment per a ells i per al seu poble el sen
tít de la voluntat divina; elsjutges, sus
citats i moguts per aquest Esperit per 
alliberar el poble (cf. Jt: Otniel 3,10; 
Gedeó 6,24; Jeftè I 1,29; Samsó 
13,25); els reis, ungits (xristoi) per 
l'Esperit com a conductors del poble 
(ISa 16.13): i els sacerdots i levites, 
ungits perquè per mitjà d'ells «es ma
nifesti a tot el poble la presència glo
riosa del Senyor» (Lv 9,23 i 10,7). 

Però, probablement per la respon
sabilitat que la reflexió deuteronòmica 
i profètica atribueix als caps del poble 
(reis i sacerdots) en el procés d'infide
litat que els portà a l'exili, sorgeix 
d'aquesta situació una nova expectati
va, alimentada pels pietosos (chami-



dim), fidels a la Llei, i pels grans pro
fetes exIlies (II Isaïes, Jeremies, Eze
quiel). Aquesta expectativa consistia 
en la presència de l'Esperit que il
luminava per dins el cor dels seus fi
dels. Una expectativa que es troba ja 
en l'actitud de Moisès davant el zel de 
Josuè, el qualli demanà que condem
nés l'experiència espiritual profètica 
de dos membres del poble que no es 
trobaven entre els 70 ancians amb qui 
Moisès va compartir l'Esperit rebut. 
Moisès, però, respongué a Josuè: "Es
tàs gelós per mi? Tant de bo que tot el 
poble del Senyor tingués el do de la 
profecia i el Senyor donés a tots el seu 
esperit» (Nm 11,26-29). D'aquest de
sig s'alimentà la pietat exí1ica i post
exílica, com la veiem expressada en 
molts salms (25,4-5; 32,8; 51,13; 
143,10 i el salm 118 complet). 

L'ideal en el futur era la presència 
de l'Esperit de Déu ensenyant tots els 
membres del seu nou poble. En aques
ta irrupció de l'Esperit es visualitza la 
nova Aliança que Déu farà en el temps 
de l'alliberament escatològic en el qual 
«tots seran instruïts per Déu» (Is 
54,13). 

«Posaré la meva llei en el seu inte
rim; l'escriuré en el seu cor. Llavorsjo 
seré el seu Déu i ells seran el meu po
ble. Ho dic jo, el Senyor. Ja no caldrà 
que s'instrueixin l'un a l'altre dient: 
"Conegueu qui és el Senyor!", perquè 
des del més petit fins al més gran, tots 
em coneixeran» (Jr 31,33-34). 

I també: "US donaré un cor nou i 
posaré un esperit nou dins vostre; 
trauré de vosaltres aquest cor de pe
dra i uns en donaré un de carn. Posa-

ré e! meu Esperit dins vostre i faré que 
seguiu els meus preceptes, que com
pliu i accepteu les meves decisions» 
(Ez 36,26-27). 

I encara el text postexílic de Joel: 
"Abocaré el meu Esperit sobre tot
hom: el vostres fills i les vostres filles 
profetitzaran ... fins i tot abocaré l'Es
perit sobre el servents i les serventes» 
(JI3,1-2). 

Pel rabinisme contemporani de Je
sús, l'Esperit s'havia extingit en el po
ble, amb els darrers profetes, i es man
tenia només el ressò de la seva veu. Per 
això, el temps escatològic, que acompa
nyaria la vinguda del Messies, portaria 
la irrupció de l'Esperit en el poble, 
complint-se així el que havien anunciat 
Isaïes, Jeremies, Ezequiel i Joel. 

El Nou Testament assumeix aques
ta expectativa, concentrant-la primer 
en Jesús. Jesús és el Crist o Ungit de 
Déu, posseïdor de la plenitud del seu 
Esperit. Aquest és el significat fona
mental de la teofania del riu Jordà, en 
la qual coincideixen els quatre evange
lis (Mt 3,16-17; Mc 1,10-11; Lc 1,22; 
cf. Is 11,3). Joan dóna la referència 
més explícita com a criteri escatològic: 
«Jo no el coneixia. però el qui m'envià 
a batejar amb aigua em va dir: 
"Aquell damunt el qual veuràs que 
l'Esperit baixa i es posa, és el qui ba
teja amb l'Esperit Sant"» (Jn 1,33). 

Després de la teofania del Jordà, els 
evangelistes destaquen aquesta pre
sencia de l'Esperit en Jesús: «Jesús, 
ple de l'Esperit Sant, se 'n tornà del 
Jordà. L'Esperit el va conduir pe! de
sert» (Lc 4, I; Mt 4, I; Mc 1,12). 25 
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Jesús és, per tant, l'inspirat per 
excel·lència. Per això serà l'únic capaç 
de comunicar l'Esperit al nou poble de 
Déu, començant pels deixebles respon
sables de la nova comunitat (Jn 15,26; 
16,7 ,14-15,20-22).A aquests els hi apli
ca, en primer lloc, el caràcter escatolò
gic de theodidactoi: «L'Esperit Sant, 
que el Pare enviarà en nom meu, us 
farà recordar tot el que jo us he dit, i us 
hofarà entendre» (Jn 14,26). 

Però, aquest Esperit és comunicat 
també a altres, complint-se, per Jesús, 
l'expectativa escatològica expressada 
per Isaïes (54,13): «Tots seran ense
nyats per Déu». Aquest és el sentit que 
dóna Joan al text per posar-lo en boca 
de Jesús (Jn 6,45 i v. 64). Així mateix, 
al·ludeix a aquesta donació universal 
del seu Esperit en expressar la mort de 
Jesús amb la fórmula «va lliurar l'Es
perit». Aquest lliurament de l'Esperit, 
que continuarà d'aquesta manera la 
presència de Jesús en els seus deixe
bles, constitueix tota la teologia de la 
Pentecosta. Inicialment és donat als 
deixebles immediats de Jesús: «Quan 
l'Esperit Sant vindrà damunt vostre, 
rebreu una força que us farà testimo
nis meus» (Ac 1,8). I efectivament, 
«tots van quedar plens de l'Esperit 
Sant i començaren a parlar en diverses 
llengües, tal com l'Esperit els conce
dia d'expressar-se» (Ac 2,4). Però 
l'Esperit, mitjançant els deixebles, és 
rebut també per altres (Ac 2,38) i d'a
questa manera s'amplia aquesta pre
sència verS el compliment de l'ideal 
escatològic, en el qual tots seran plens 
de l'Esperit (cf. la citació de JI2,28-29 
donada per Ac 2,17-18). Reben l'Espe
rit no només els jueus, sinó també sa
maritans (Ac 8,14- 17) i pagans (10,45-

47; 13,52; 19,6), i a vegades aquest 
Esperits 'anticipa a l'adveniment de la 
mediació jeràrquica, com li passà a Pe
re en el cas del pagà Corneli (Ac 10). 

La pneumatologia de Joan i Pau va 
en aquesta línia de la irrupció de l'Es
perit en tota la comunitat. Els creients 
són els qui tenen la unció (crisma) del 
Sant (1 Jn 2,20) i, per això, «no neces
siteu que ningú us instrueixi. La unció 
que ve del Fill us ensenya totes les co
ses» (1 Jn 2,27). Tenen la llavor (sper
ma) de Déu (J Jn 3,9). Aquesta unció i 
aquesta llavor expressen la realitat de 
l'Esperit, la qual es verifica per la rea
litat de l'amor (àgape) vers aquells que 
veiem (1 Jn 4,20). 

Per a Sant Pau, aquest Esperit de 
saviesa és una «il·luminació de la mi
rada interior del vostre cor» (Ef 1,17-
18; i 1,16 i 20). Aquest Esperit ens per
met cridar Abba, Pare (Rom 8,15-16). 
Però «les manifestacions de l'Esperit 
que rep cadascú són en bé de tots» (I 
Cor 12, 7). 

És l'Esperit qui condueix l'home 
des de dins, i li permet captar en pro
funditat el sentit de la Paraula i dels 
esdeveniments. Per això és fonamen
talla fidelitat a l'Esperit, i Pau adver
teix: «No entristiu l'Esperit Sant de 
Déu, que us ha marcat amb el seu se
geli ... » (Ef 4,30). I l'actitud contraria 
a aquesta il·luminació de l'Esperit 
constitueix la infidelitat radical im
perdonable (Heb 6,4-6; Mt 12,31-32; 
Jn 5,16-17). 

En aquesta ressenya bíblica hem 
volgut destacar com l'existència del 
poble de Déu està vinculada essencial-



ment a la presència de l'Esperit de Déu 
que l'il·lumina i així el condueix. 

B) VEsperit dador de la vida espiritual 

Aquesta presència arrasadora de 
l'Esperit que trenca fronteres i omple 
la faç de la terra té un doble vessant 
que jo denominaria ontològica i deon
tològica. 

La perspectiva ontològica posa en 
relleu la naturalesa de l'Esperit com a 
comunicació del que constitueix la 
natura única de Déu: el seu amor gra
tuït. En aquest sentit, les afirmacions 
Déu és amor i Déu és Esperit s'iden
tifiquen. VEsper;t de Déu és l'Amor 
gratuït. No podem entrar aquí en dis
quisicions trinitàries sobre la relació 
entre la natura única de Déu i la terce
ra persona de la Trinitat; aquest Espe
rit Sant que procedeix del Pare i del 
Fill i s'identifica com l'Amor extra
vertit del Pare vers el Fill i del Fill 
vers el Pare (Hugo de Sant Víctor, 
Bonaventura), o també Amor del Pare 
per si mateix (Sant Tomàs), com a ge
nerador de l'alteritat personal del 
Fill, és essencialment la realitat amb 
la quall' Antic Testament expressa la 
natura profunda de Déu (cf. Ad 
gentes, núm. 2) com Hen (Amor gra
tuït) o Hessed (misericòrdia: extra
versió gratuïta del cor vers el pobre). 
Els termes Hen i Hessed, que els LXX 
tradueixen generalment per Jaris, pa
raula que el Nou Testament fa servir 
per expressar la Gràcia, indiquen 
l'Ésser mateix de Déu, el seu Amor o 
Esperit de gratuïtat. l aquest Amor o 
Esperit de gratuïtat constitueix el nou 
ésser de l'home (en gràcia): «La pro
va que som fills és que Déu ha enviat 

als nostres cors l'Esperit del seu Fill, 
que crida Abba, Pare» (Ga 4,6; cf. 
Rom 8,16). 

Aquesta perspectiva ontològica de 
l'Esperit de Déu explica la dimensió 
deontològica de Jesús i, per tant, de 
l'Església: «Si vivim gràcies a l'Espe
rit, comportem-nos d'acord amb l'Es
perit» (Ga 5,25). 

L'Esperit de Déu és força extraver
tida que trenca tota tendència al mono
poli purità excloent o marginador. Així 
cal entendre la categoria bíblica de po
bre com el marginat pel puritanisme 
dels qui s' autoconsideren els posseï
dors de l'esperit (així es troba inclosa 
l'expressió pobres d'esperit en els tex
tos essenis de Qumram); i des d'aques
ta autosuficiència espiritual menys
preaven els de fora com a pecadors. 
Jesús, mogut per l'Esperit extravertit 
de gratuïtat misericordiosa, acull 
aquests marginats i els declara feliços, 
perquè per llur marginació precisa
ment són acollits per l'Esperit gratuït i 
misericordiós de Déu (Mt 5,3), que és 
qui justifica (Mt 5,20; Rm 7-8). Aquí 
escau el fonament de l'opció pels po
bres, marginats per l'autosuficiència 
de l'home. 

L'opció pels pobres s'arrela en el 
que Déu és, el seu Esperit de gratuïtat 
misericordiosa. Per això, un concepte 
de pobre que sigui marginador o ex
cloent, no correspon a l'Esperit de Déu 
que és, per naturalesa, no marginador. 
Coherent amb això, Mt 25 dóna el cri
teri dels veritables creients, «aquells 
que han estat capaços d'obrir-se gra
tuïtament als més marginats» (Mt. 
25,40 i 45). 27 
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En aquesta mateixa línia es va 
produir el trencament entre el narcisis
me teocràtic jueu i l'obertura extraver
tida de l'Església a la gentilitat (Ga 
3,28; Ac 15). 

La vida en l'Esperit és la partici
pació en la filiació divina del Fill, la 
qual comunica la participació en el 
seu triple atribut de sacerdoci, profe
tisme i reialesa (Lumen gentium núm. 
10; Praesbyterorum ordi nis, núm. 2; 
Apostolicam actuositatem núm. 3) 
Aquesta és l'única saba que anima tot 
el cos de Crist que és l'Església. 
D'aquesta única vida procedeixen to
tes les crides específiques (carismes) 
al servei de la vida eclesial en el seu 
conjunt. A l'Església no hi ha poder 
que no sigui realment servei (Lc 
22,25-27; Jn 13,1-17), ja que només 
aquest tipus de poder emergeix de 
l'Esperit gratuït de Déu. La vivència 
espiritual a l'Església és, doncs, vi
vència real de servei extravertit. Això 
és cert per a tots els estaments ecle
sials i també específicament per als 
laics: «L'Esperit Sant dóna avui als 
laics una consciència cada vegada 
més clara de la seva responsabilitat i 
els impulsa al servei de Crist i de 
l'Església. La presència i l'acció de 
l'Esperit en els laics es manifesta en 
els fruits de vitalitat espiritual i 
apostòlica que enriqueixen l'Esglé
sia de! postconcili» (Lineamenta 
núm, 7). 

C) La vocació del laic 

Quan parlem de vocacions solem 
entendre els cridats a ser capellans o 
religiosos o monges. I ben sovint gai
rebé reduïm el criteri d'avaluació 50-

bre com estem a l'Església a si aug
menten o disminueixen aquestes voca
cions. I no és pas que no siguin impor
tants. Tanmateix, però, els laics consti
tueixen també una vocació -la majori
tària!- que l'Esperit suscita en l'Esglé
sia. I àdhuc podríem plantejar-nos si 
no és potser el mateix Esperit el qui 
avui suscita sobretot vocacions lai
ques, donat que el món actual secula
ritzat necessita tal vegada més d'a
quest tipus de cristians i cristianes in
serits dins el món secular. 

El Vaticà II, de manera notable, va 
destacar aquest caràcter vocacional de 
la missió de laic: «Pertoca als laics, 
per vocació pròpia, de cercar el regnat 
de Déu gestionant les realitats tempo
rals i ordenant-les segons Déu» (Lu
men gentium núm. 31). "Són cridats 
per Déu a practicar, a tall de llevat, 
fervents d'esperit cristià, llur aposto
lat en e! mÓn» (Apostoli carn actuo
sitatem núm. 2). 

Aquest apostolat vocacional pro
pi del laic, que és impulsat per l'Es
perit, té la seva especificitat dins la 
situació del laic en el món, entès 
aquest com les realitats seculars au
tònomes respecte al camp sociològi
cament eclesial. «La tasca dels laics, 
primera i immediata, no és la institu
ció i el desenvolupament de la comu
nitat eclesial, sinó posar en pràctica 
totes les possibilitats cristianes i 
evangèliques amagades, però pre
sents i actives, en les coses del món» 
(Lineament a núm. 8). 

La Lumen gentium descriu aquest 
carisma apostòlic d:aquesta manera: 
«Viuen en el segle, és a dir, en tots i 



cada un dels deures i treballs del món 
i en les condicions ordinàries de la 
vida familiar i social, de les quals la 
seva existència resulta com teixida» 
(Lumen gentium núm. 31). Karl 
Rahner expressava aquesta realitat 
amb una fórmula particularment afor
tunada: «El laic és aquell creient, el 
compromís cristià del qual ve determi
nat pel seu compromís temporal». 

Ara bé, des d'aquesta realitat, el 
laic capta de manera específica les in
dicacions interpel·ladores de l'Esperit, 
que no només apel·len a la seva respos
ta sinó que constitueixen la seva pròpia 
aportació al conjunt de l'Església, per
què aquesta capti de manera més inte
gral allò que l'Esperit vol indicar avui 
sobre la manera d'explicitar qualsevol 
aspecte de la Revelació que Ell inspirà 
com a paraula de salvació destinada a 
aquest món concret en el qual es troba 
inserida l'Esglési a, sobretot mitjançant 
el seu laicat. 

D'aquesta forma, doncs, l'espiri
tualitat del laic marca també l'espiri
tualitat de l'Església com a totalitat. És 
tota l'Església la que reconeix, en el 
carisma propi dellaicat, la presència 
compartida de l'Esperit que, mitjan
çant l'especificitat laical, assisteix 
l'Església i l'ajuda a comprendre i viu
re millor avui el sentit de la Paraula 
que el mateix Esperit inspirà en la Re
velació. 

L'inseriment dellaicat comporta 
experiències noves, processos histò
rics que el creient viu animat per l'Es
perit i on va descobrint el sentit de la 
Paraula que il·lumina aquesta situació, 
i, a la vegada, és iJ·luminada en el seu 

significat gràcies a la nova situació 
viscuda. Pels condicionants propis del 
laic (família, treball, professió, sindi
cat, etc.), la il·luminació de l'Esperit a 
partir de la Paraula revelada pot mani
festarnous enfocaments, que no s'hau
rien descobert des dels condicionants 
clericals, o amb la simple reflexió teo
lògica des dels escrits patrístics o ma
gisterials. Així, és molt diferent allò 
que un matrimoni pot captar sobre 
l'amor humà i el seu significat trans
cendent donat per la Paraula, des de la 
seva experiència de casats, que allò 
que una persona celibatària pot com
prendre des de fora de la situació. l el 
mateix es podria dir de les vivències 
laborals, polítiques, tècniques, etc. 

2. Criteris de discerniment 
de l'Esperit en l'experiència laical 

El món es caracteritza per la seva 
ambigüitat, barreja de concupiscències 
carnals i actituds espirituals CI Jn 
2,16-17; Rm 8,4-9; Ga 5,16-26). l el 
compromís temporal, mundà, propi del 
laic s'ha de donar dins d'aquesta reali
tat ambigua, on s'ha d'estar realment 
en el món, sense ser del món (Jn 17,14-
18). El laic serà qui, des de la seva vi
vència específica en el món, haurà de 
discernir l'Esperit davant les concu
piscències o pardalets al cap, i, per 
descomptat, en comunió amb els pas
tors que juguen un paper prioritari, en
cara que no exclusiu, en el discerni
ment de l'Esperit. 

El discerniment del valor transcen
dent de la situació -fet a l'interior de 
l'experiència viscuda pel laic inserit en 
el món concret i ambigu de la vida 
intramundana- comporta també un 29 



sensus comunicat per l'Esperit que li 
dóna la il·luminació creient per ser fi
del als seus impulsos salvífics. D'a
questa manera, el sensus fidelium, en
tès com a lloc teològic específic -els 
fidels laics, majoritaris a l'Església
adquireix una importància particular 
en l'eclesiologia i en els criteris de 
comprensió de la veritat revelada, de la 
mateixa Església. 

Això significa que, per explicitar el 
sentit salvífic de la Paraula en els con
dicionaments polítics, laborals, fami
liars, etc, l'Església no només ha de re
córrer al Magisteri, als Pares i als teò
legs, sinó que ha d'escoltar també el 
sensus dels fidels que viuen aquesta 
experiència i que des d'ella, en cons
ciència, la viuen de determinada mane
ra. En aquest sensus hi ha un element 
teològicament vàlid, perquè l'Esperit 
anima també aquests fidels per donar
los discerniment en les coses concretes 
que constitueixen la seva tasca. Aquest 
discerniment o sensus quan es dóna en 
els laics, i s'expressa en ells amb cert 
consensus, constitueix un lloc teològic 
que pot ajudar a recol·locar millor el 
sentitgue ha de donar-se a l'orientació 
d'altres llocs teològics (magisteri, pa
res, teòlegs, etc.) ubicats fora de la si
tuació viscuda que es tracta de com
prendre en el seu significat transcen
dent donat per la Paraula. 

La Lumen gentium destaca aquest 
paper en el seu capítol IV, sobre els 
laics, sobretot quan aplica al laic el 
sentit de la seva participació en el ca
ràcter profètic de Crist: «Crist, el gran 
Profeta ... , realitza el seu ministeri pro
fètic fins que arribi la plena manifesta-

30 ció de la glòria, no sols per mitjà de la 

Jerarquia, la qual ensenya en nom i 
per poder d'Ell, sinó també per mitjà 
dels laics, els quals d'una banda ha 
establert com a testimonis i de l'altra 
ha enriquit amb el sentit de la fe i amb 
la gràcia de la Paraula, a fi que la 
puixança de l'Evangeli resulti escla
tant en la vida diària, familiar i so
cial» (Lumen gentium núm. 35). 

A) L'Esperit i la veu del poble pobre 

Aquesta realitat viscuda (familiar i 
social), pròpia del laic, li dóna un con
dicionament particular des del qual 
exerceix el seu sentit de la fe en la cap
tació de la Paraula. La valoració d'a
quest condicionament com a lloc teo
lògic particular justificaria en principi 
la possibilitat d'una retlexió teològica 
des de la praxi històrica concreta per 
comprendre així millor el sentit de la 
Paraula. Aquesta praxi concreta, viscu
da en l'Esperit, permet aportar una 
nova perspectiva de comprensió de la 
Paraula revelada. Però la valoració 
eclesial del sensus creient pròpia del 
laic no pot confondre's amb el simple 
reconeixement a la veu del laic il
lustrat a l'Església, particularment per 
part dels pastors. El papa Joan Pau II 
assenyalava als membres de la Secre
taria General del Sínode: « ... cal acon
seguir que els fruits siguin no només 
d'una élite, sinó també, i principal
ment, del conjunt dels laics matei
xas ... » (Lineamenta núm. 11). 

La categoria de lloc teològic en la 
qual s'integra el laicat, fa referència a 
la comunitat laica, al poble no especia
litzat i no il·lustrat, però que viu la seva 
fe des de la pròpia realitat i capta així 
també la interpel·lació de l'Esperit que 



el porta a determinades actituds. 
Aquest poble pot tenir persones il·lus
trades que expressin la seva captació 
creient i que siguin, d'aquesta manera, 
com la veu del poble menys capaç de 
tenir veu. 

El que és important de destacar és 
que l'Esperit iHumina el poble creient, 
com a poble. I això constitueix el punt 
de referència en aquest lloc teològic. 
L'Església ha d'auscultar aquesta veu, 
sense confondre-la amb la veu laica il
lustrada, que de vegades pot pretendre 
fer-se valer més davant la Jerarquia, 
pel fet de tenir més poder cultural i fins 
i tot econòmic. L'Esperit és present en 
tot el poble creient i pot passar que, en 
alguns casos, el sentit creient expressat 
per determinats laics i].lustrats no re
presenti tant el consensus fidelium 
com ho podria fer el sentit de les co
munitats majoritàries no i].lustrades. 

L'atenció als pobres, per part de 
l'Església, té a veure amb la fidelitat o 
els indicadors de l'Esperit, descoberts 
també en aquest sensus popular del 
poble creient. I aquesta atenció ha de 
marcar l'espiritualitat de l'Església to
tal, com l'Església que ausculta la veu 
de l'Esperit també en la veu no ¡¡·lus
trada del poble pobre, per ser d' aques
ta manera més fidel a la voluntat de 
l'Esperit, fent explícit avui, i aquí, el 
sentit de la Revelació inspirada. En 
aquest sentit és molt notable el text de 
Puebla, que diu: «El compromís amb 
els pobres i els oprimits i el sorgiment 
de les comunitats de base han ajudat 
l'Església a descobrir el potencial 
evangelitzador dels pobres, en tant en 
quant la interpel·Jen constantment i la 
criden a la conversió, i en tant en 

quant molts d'ells realitzen en la seva 
vida els valors evangèlics de solidari
tat, servei i disponibilitat per acollir el 
do de Déu.». 

B) Discerniment laic de l'Esperit 

En els Lineamenta hi ha un text fo
namental en aquest reconeixement del 
discerniment espiritual propi del laic. 
Diu: «En la seva realització concreta, 
la vocació apostòlica dels laics queda 
precisada, en continguts i modalitats, 
per la història dins de la qual els laics 
es troben inserits: les més variades cir
cumstàncies de la vida personal,fami
liar i social, com també les més diver
ses situacions històriques, ambientals 
i culturals són, a la seva manera, el 
concret de la veu del Senyor que els 
crida, ara i aquí, a l'apostolat... 
D'aquí es dedueix que els laics han de 
saber llegir els signes dels temps per 
desxifrar i acollir les crides de Déu, 
que actuen en i mitjançant la història, 
en ordre a l'edificació del Regne de 
Déu» (núm. 28). 

Aquest reconeixement porta també 
a l'afirmació, en les mateixes Linea
menta, de 1'exigència «per part dels 
pastors, d'una major sensibilitat i ca
pacitat per discernir i reconèixer els 
dons de l'Esperit. Per això, els preve
res escoltin de bon grat els .laics, tant 
els humils com els més il·lustrats ... » 
(núm. 7). 

El Document de Santo Domingo 
aprofundeix encara més en aquesta 
perspectiva, quan reconeix que «es 
comprova també que els laics no són 
sempre adequadament acompanyats 
pels pastors en el descobriment i la 31 
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maduració de la seva pròpia vocació». 
l continua dient que «la persistència 
de certa mentalitat clerical en nom
brosos agents de pastoral, clergues o, 
fins i tot, laics, la dedicació de nom
brosos laics de manera preferent a tas
ques intraeclesials i una deficient for
mació, els priva de donar respostes 
eficaces als desafiaments actuals de la 
societat» (núm. 96). 

De cara a això cal «afavorir l' orga
nització dels fidels laics a tots els ni
veUs de l'estructura pastoral, basada 
en els criteris de comunió i participa
ció i respectant la llibertat d'associa
ció dels fidels laics en l'Església» (Cf. 
Christi fideles laici, núm. 29-30) (núm. 
100). 

Aquesta tasca és particulannent ne
cessària en el món modem, per les no
ves preguntes i els desafiaments que 
aquest planteja a la fe. La primera reac
ció de l'Església podria ser tancar-se 
en la seva suposada absoluta certesa 
intraeclesial. Però l'Església del Vaticà 
II va caplar que l'Esperit pot ser-hi 
present enmig de l'ambigüitat des de la 
qual sorgeixen les noves preguntes i 
els desafiaments. Aquestes veus del 
nostre temps (Gaudium et Spes núm. 
44) constitueixen signes que l'Església 
ha d'auscultar i escrutar, sabent que 
«l'Esperit de Déu, que guia amb admi
rable providència el curs dels temps i 
renova la faç de la terra, no és aliè a 
aquesta evolució del món» (núm. 26 i 
final). 

El Concili insisteix amb freqüència 
en aquesta necessitat d'obertura per 
auscultar les noves preguntes i les no
ves aportacions del món actual, de 

manera que el missatge de salvació 
pugui adaptar-se millor. «Aquesta 
atemperada predicació de la Paraula 
revelada ha de seguir essent la Uei de 
tota evangelització» (Gaudium et Spes 
núm. 44). 

Si no s'ha fet així, podem tenir fins 
i tot els creients responsabilitat en 
l'origen de l'ateisme (núm. 19). Per 
això, el Concili crida amb força a cor
regir aquesta actitud (núm. 43). l 
aquesta missió d'auscultar les veus del 
nostre temps la té el poble de Déu: «El 
poble de Déu, mogut per la fe, en vir
tut de la qual creu ésser conduit per 
l'Esperit del Senyor que omple tot el 
món, intenta d'endevinar en els esde
veniments, en les exigències i en els 
desigs, dels quals participa amb els 
altres homes del nostre temps, quins 
són els signes autèntics de la presència 
i del pla de Déu ... El Concili intenta de 
judicar sota aquesta llum i de relacio
nar amb la seva font divina sobretot 
aquells valors que avui són els més es
timats ... » (Gaudium et Spes núm. li). 

l en altre lloc, la Gaudium et Spes 
encara precisa més: "Pertoca a tot el 
poble de Déu, sobretot als pastors i als 
teòlegs, amb l'ajut de l'Esperit Sant, 
escoltar, discernir, i interpretar els di
versos llenguatges del nostre temps i 
avaluar-los sota la llum de la Paraula 
de Déu, a fi que la Veritat revelada pu
gui ésser cada vegada més profunda
ment percebuda. més ben entesa i més 
encertadament proposada» (núm. 44). 

l en l 'Octogesima Adveniens, Pau 
VI trasllada aquesta tasca de discerni
ment pròpia del poble creient al com
promís social i polític: "A les comuni-



tats cristianes pertoca discernir, amb 
l'ajut de l'Esperit, en comunió amb els 
bisbes i responsables i en diàleg amb 
els altres germans cristians i amb tots 
els homes de bona voluntat, les op
cions i els compromisos que convé as
sumir per realitzar les transforma
cions socials, polítiques i econòmiques 
que es considerin de més urgent neces
sitat en cada cas» (núm. 4). 

En aquest text s'assenyala la neces
sitat del diàleg entre els creients laics i 
els no creients (homes de bona volun
tat). El fet que l'Església pugui desco
brir les múltiples veus del nostre temps 
com a signes per a la fe, és degut al fet 
que en aquestes veus, que freqüent
ment provenen de persones alienes a 
l'Església, pot estar present també 
l'Esperit. Això s'expressa explícita
ment al final del núm. 22 de la Gau
dium et Spes, quan el text afirma que el 
misteri pasqual «no val únicament per 
als fidels cristians, ans també per a 
tots els homes de bona voluntat, en el 
cor dels quals la gràcia (l'Esperit) ac
tua de forma invisible» (i aquí invisi
ble, pel context, no només indica la 
seva òbvia invisibilitat, que ho és tam
bé pels cristians, sinó l'absència dels 
elements visibles de la mediació sacra
mental de la gràcia). «En conseqüèn
cia --<:ontinua el text- hem de sostenir 
que l'Esperit Sant ofereix a tothom la 
possibilitat de participar, de la forma 
coneguda per Déu, en aquest misteri 
pasqual» (núm. 22). 

Aquesta presència de l'Esperit, 
misteriosament present, animant amb 
llum i força persones que, gràcies a 
aquesta llum, determinen esdeveni
ments sorgits des de fora de l'església, 

constitueix una afirmació important 
per a l'eclesiologia actual. 

D'aquesta manera, la presència ex
travertida pròpia de l'Esperit de Crist 
obre una nova perspectiva d'obertura 
als de fora. I són sobretot els laics qui 
-per la seva relació amb aquestes per
sones alienes a la fe explícita, però ani
mades per una voluntat de treballar per 
un món més fratern i sense margina
cions- han de discernir i explicitar 
aquesta presència de l'Esperit, acollint 
sense por aquestes inquietuds i esfor
ços i fent-se solidari amb ells. 

És per aquesta raó que en el Docu
ment sinodal de Santo Domingo, els 
bisbes assenyalen que els laics cal que 
siguin els protagonistes de la nova 
evangelització en un món cada cop 
més secularitzat (extraeclesial). 

«Que tots els laics siguin protago
nistes de la nova evangelització. Calla 
promoció constant dellaicat, allibera
da de tot clericalisme i sense reduc
cions als afers intraeelesials, per tal 
que els batejats no evangelitzats siguin 
els principals destinataris de la nova 
evangelització. Això només es podrà 
dur a terme efectivament si els laics 
conscients del seu baptisme responen 
a la crida de Crist de cara a convertir
se en protagonistes de la nova evange
lització» (núm. 97). 

I més endavant, els bisbes donaran 
a aquesta perspectiva una importància 
encara més explícita: «Una línia prio
ritària de la nostra pastoral, com a 
fruit d'aquesta IV Conferència, ha de 
ser la d'una Església en la qual elsfi
dels cristians laics siguin protagonis- 33 
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tes. Un laicat ben estructurat, amb una 
formació permanent, madur i compro
mès, és el signe d'Esglésies particu
lars que han pres molt seriosament el 
compromís de la nova evangelització» 
(núm. lO3). 

l a continuació, el Document aplica 
el que s' ha dit a la dona laica, tot cri
dant a «desenvolupar la consciència 
dels sacerdots i dels dirigents laics per 
tal que acceptin i valorin la dona en la 
comunitat eclesial i en la societat, no 
tan sols per allò que elles fan, sinó so
bretot pel que són» (núm. 1 08). l expli
cita que «urgeix comptar amb el liderat 
femení i promoure la presència de la 
dona en l'organització i en l'animació 
de la nova evangelització» (núm. 109). 

El discerniment de les crides de 
l'Esperit, present enoúg de les ambigüi
tats dels processos histÒrics, sempre tin
drà com a element central elsfruits (Mt 
7,16-20). Però aquests fruits de vega
des caldrà reconèixer-los sobre la mar
xa, sense poder esperar la seva madure
sa. Reconèixer els fruits comporta, per 
tant, riscos que s'han d'assumir en sin
tonia amb l'Esperit d'extraversió gra
tui'ta i no marginadora, propi de Jesús. 

Els laics, doncs, han de tenir capaci
tat de reconèixer aquest Esperit extra
vertit i no marginador. Pot passar que 
persones amb llenguatge molt intra
eclesial representin realment. en la vida 
social i política. actituds més margina
dores i funcionals a interessos de grups 
de poder, mentre que persones amb 
llenguatge menys eclesial cerquin real
ment formes de convivència oberta i 
superadora de marginacions. Aquí s'ha 
de donar el discerniment concret. l són 

els laics qui oúllor ho poden fer. 

El text cabdal de la Lumen gentium 
(núm. 31), en assenyalar la vocació 
pròpia del laic com la tasca d'inserció 
en la secularitat mundana, com ellle
vat en la massa, precisa que això no 
vol pas dir simplement posar-hi religió 
al damunt, que bategi les realitats 
mundanes de l'economia, la política, 
el treball, la família, sinó que implica 
esforçar-se per tal que aquestes reali
tats mundanes siguin «segons Déu, 
d'acord amb l'esperit evangèlic i se
gons l'esperit de Crist ... ». 

3. Conclusió 

Més que una conclusió, voldria 
mostrar alguns punts que puguin ser 
útils per al plantejament dels desafia
ments als quals cal donar resposta: 

A) La clarificació de la doctrina 
eclesial sobre el laicat és important, 
però tal vegada és igualment important 
superar el distanciament, molt fre
qüent, entre la teoria doctrinal de l'Es
glésia sobre ellaicat i el recolzament, 
d'acord amb ella, dels bisbes i els pre
veres allaicat concret de les comunitats 
eclesials. 

B) Es necessita una maduració de 
la pròpia experiència creient dellaicat 
en el nivell doctrinal. Una maduració 
que suposa tres aspectes bàsics que 
haurien d'assegurar-se en la pastoral 
de l'Església: 

-Fomentar el descobriment i l'a
profundiment del caràcter vocacional 
de la missió dellaicat per part d'ells 
mateixos. 



-Formació bíblica adequada. 
-Formació en una teologia dels sig-

nes dels temps coherent, que els per
meti confrontar amb autèntic discerni
ment les veus del nostre temps com a 
portadores de l'Esperit. 

e) Que els bisbes prenguin més se
riosament el lloc teològic del sensus 
fidelium laic en tot el que fa referència 
a la pastoral familiar i social, descleri
catitzant una mica la pastoral de la 
família, de la parella i de la sexualitat, 
com també els tipus d'estratègia prò
pies per superar els impass polítics, 
estratègies que es donen des del poble, 
protagonista de la història. 

D) Encara que no s' ha tractat mas
sa en aquesta reflexió, penso que és 
punt molt important la presència i la 
veu de la dona en l'Església. A Puebla 
es va plantejar aquest punt: «Les aspi
racions d'alliberament dels nostres 
pobles incorporen la promoció huma
na de la dona com un autèntic signe 
dels temps, que es reforça amb la con
cepció bíblica de l'home creat home i 
dona, Prendre seriosament aquesta 
presa de consciència de la dona com 
un autèntic signe del temps hauria de 
portar a un procés pastoral de des
masculinització de l'Església en la va
loració i promoció de/s seus agents de 
pastora/femenins» (núm, 847), 

35 



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: 

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

• Anunciar a Jesucristo en la España de hoy. A/berto 
¡nies/a. 450 ptes. 

• Revisión de vida y seguimiento de Jesús. Luis Fernando 
Crespo. 1.1 00 ptes. 

• ¿Todavía la clase obrera? Rafae/ Díaz Sa/azar. 1.200 
pessetes. 

• Internacionalismo y movimiento obrero. J. Arriola. 
Peter Watennan. 1.250 ptes. 

• La matanza de los pobres. Maria López Vigi!. Jon 
Sobrino. 1.500 ptes. 

• Luchar contra la pobreza hoy. Víctor Renes. 1.250 
pessetes. 

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

• Trabajar menos para trabajar todos. Guy Aznar. 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). 



25 anys del Moviment 
d'Universitaris i Estudiants 
Cristians (MUEC) 
JOSEP M. MASNOU, consiliari diocesò del MUEC-Vic 

article està escrit a partir de l'experiència de 
anys de moviment. Vaig entrar al MUEC quan 
disset anys i estudiava COU, el moviment 
marcat profundament com a persona i com a 

creient. Actualment faig de consiliari diocesà i es 
pot dir que he passat per diferents responsabilitats 
dins el MUEC, des d'iniciador de grups de revisió de 
vida fins a coordinador diocesà. El que pugui dir, 
doncs, és fruit d'aquesta experiència personal, 
viscuda des de dins del moviment. Aquest any el 
MUEC celebra els vint-i-cinc anys de la seva 
fundació. Està previst celebrar-ho i que surti 
publicat un llibre on es recull tota aquesta història. 
Aquí només voldria espigolar els trets més 
essencials del moviment. Actualment el MUEC és 
present als bisbats de Barcelona, Girona, lleida, 
Mallorca, Tarragona, Vic i també aplega estudiants 
de Menorca i Tortosa. 

Una mica d'història 

Fent un breu resum de l'itinerari 
que ha seguit el MUEC des de la seva 
fundació hi podríem destacar els se
güents períodes: 

Etapafundacional (1975-1980) 

La crisi dels moviments d'Acció 
Catòlica, durant els anys seixanta, va 
fer desaparèixer la JEC a Catalunya, 
fet que va deixar el món universitari 37 
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sense una atenció per part dels movi
ments cristians. Era un temps de mol
ta politització en el món estudiantil i 
eren els moments d'oposició oberta a 
la dictadura. Aquest any 1995 farà 
vint-i-cinc anys de la creació, a Barce
lona, del Secretariat d'Universitaris 
Cristians, que era un servei ampli des
tinat als universitaris, els quals ja ha
vien organitzat alguns grups de revisió 
de vida. El MUEC com a moviment no 
es constituirà fins l'any 1975, en un 
moment molt significatiu per a la vida 
política i social del país. Aquest any, el 
MUEC passa de ser un moviment cen
trat a Barcelona per estendre's a la res
ta de diòcesis de Catalunya i les Illes i, 
al mateix temps, obrir-se a la realitat 
dels estudiants de secundària. 

En aquest temps l'acció dels mem
bres del MUEC passà molt pel com
promís polític i social. Era un moment 
en què l'estudi ocupava un paper se
cundari i, el més important, era la mi
litància i l'acció transformadora. Es 
parlava molt de l'actitud oberta, críti
ca i activa i es presentava Jesús com el 
bon militant. Es tenia la sensació que 
el Regne de Déu s'havia d'assolir tre
ballant i lluitant per a construir una 
societat millor. És en aquest moment 
quan el MUEC va elaborar els seus 
estatuts i va definir la seva identitat. 

Etapa de continuïtat i fonamentació 
(1981-1984) 

Les ambigüitats de la democràcia 
van fer que hom s'adonés que les coses 
eren més complicades del que es pen
sava, i que la militància no passava, 
únicament, pel compromís polític, sinó 
que s'havia de fer extensiva en tots els 

àmbits de la vida. És en aquest perío
de que es començà a parlar de «l'home 
ètic», de «l'opció pels pobres» i de la 
«fidelitat a l'Evangeli». La universitat 
deixà de ser el lloc privilegiat del com
promís dels membres del MUEC per 
passar a l'àmbit de l'associacionisme 
juvenil. El moviment prengué certa 
distància de la universitat per centrar
se en altres àmbits (les parròquies i la 
vida cívica). Alhora que s'aprofundí 
en l'experiència de moviment i es tre
ballà a fons la metodologia de la revi
sió de vida. 

Consolidació: la «pedagogia de l'ac
ció» (1985-1990) 

En aquesta etapa el MUEC no vol
gué renunciar a ser un moviment d' es
tudiants cristians enmig del món estu
diantil. Es va voler tomar a la univer
sitat a partir de l'acció de cada militant. 
Això va suscitar molts debats sobre la 
conveniència o no de fer campanyes i 
d'organitzar grups dins les facultats. 
En aquest període ser estudiant era 
preparar-se per una vida professional. 
L'estudi, la formació personal i el tre
ball passava per davant de tot i es cons
tatava la forta competitivitat i el fort 
individualisme dins els centres d'estu
di. Un canvi important que es donà 
dins el medi estudiantil en aquest pe
ríode fou la progressiva normalització 
del fet religiós. Això va fer que fos més 
fàcil explicitar que hom era creient i 
parlar d'aquests temes. 

En aquest moment es va acceptar 
que el moviment havia de realitzar una 
acció col· lectiva, deixant de banda la 
tradició dels primers anys, marcada 
profundament per la militància en so-



litari mitjançant la mediació política i 
social. Es començà a veure que les ac
cions col·lectives eren els mitjans per 
incidir en el medi estudiantil i per con
nectar amb la gent. Fou un moment de 
renovació de la revisió de vida i el punt 
de partida de les campanyes del 
MUEC. 

Evangelitzadors del medi estudiantil 
(199 J en endavant) 

És quan, dins el moviment, es co
mençà a explicitar més l'experiència 
creient, el lligam íntim entre fe i vida. 
Es va començar a parlar de l' experièn
cia de Déu viscuda en grup, enmig de 
la universitat, amb una recerca de sen
tit, amb una nova sensibilitat per a la 
injustícia, per als problemes del Tercer 
i el Quart Món. Per mitjà de la revisió 
de vida es buscaren signes de la pre
sència de Déu. Es féu evident que el 
compromís no pot ser individual, per 
això es fa grup i moviment. Començà 
un període de recerca d'un estil més 
evangelitzador i amb voluntat d'arri
bar a la vida concreta dels estudiants 
d'institut i de la universitat. 

Identitat del moviment 

El MUEC és un moviment d'esglé
sia que vol evangelitzar el món estu
diantil. La finalitat del moviment no és 
el benestar i el perfeccionament dels 
membres que el constitueixen, per 
molt important que això sigui, sinó la 
raó d'existir són els altres. Tots els 
companys que ens trobem al centre 
d'estudi, institut o universitat, som els 
destinataris als quals cal fer arribar la 
Bona Nova de l'alliberament ple que 
Déu ens ha ofert en el seu fill Jesucrist. 

Naturalment, perquè el MUEC pu
gui complir aquesta missió, és neces
sari que els seus membres es puguin 
realitzar plenament i, per tant, des del 
moviment s'ha de vetllar per aquesta 
realització. Però, ambdues coses són 
difícils de portar a terme i demanen 
temps i acompanyament de les perso
nes. Ser fidels a Jesús de Natzaret i 
donar-lo a conèixer als altres és tot un 
procés i demana una gran dosi de pa
ciència i de confrontació amb d'altres. 
D'aquí ve la importància formativa i 
educativa que ha de tenir el moviment 
i la necessitat de fer un treball en col
lectiu. 

El MUEC és un moviment espe
cialitzat de joves estudiants cristians 
que desenvolupa la seva acció en la 
línia dels moviments especialitzats 
d'Acció Catòlica. Com a tal participa 
de les característiques dels movi
ments d'Acció Catòlica i està en es
treta col·laboració amb els altres mo
viments especialitzats dins el marc 
del CCME (Consell Català de Movi
ments Especialitzats). El MUEC s'au
todefineix com un moviment evange
litzador, eclesial i educador si agafem 
la definició feta al seu document 
d'identitat. 

Evangelitzador perquè té com a 
missió anunciar la Bona Nova de Jesu
crist enmig del món estudiantil. Quan 
diem que el moviment vol ser evange
litzador no parlem de fer discursos ni 
sermons a rinstitut o a la universitat, 
sinó que volem viure el missatge alli
berador de Jesucrist enmig del nostre 
món; enmig d'un món que no necessà
riament ha rebut ni viu la Bona Nova 
de Jesucrist. 39 
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Eclesial perquè l'acció que desen
volupa el moviment està feta amb una 
clara consciència de fer-ho en església, 
com església i des de l'església. Sovint 
ens plantegem com ens sentim en l'Es
glésia. Quan ens posem aquesta pre
gunta fem l'experiència de moure'ns 
en la frontera. Per una banda hi ha 
moltes coses que ens fan sentir i parti
cipar de la vida eclesial, però en d'al
tres no ens sentim tan identificats. És 
per això que el MUEC vol aportar a 
l'Església les vivències del món dels 
estudiants. 

Educador perquè parteix de la vida 
i la realitat de cada persona, per tal de 
créixer individualment i col·lecti
vament en el projecte de Jesucrist. Per 
això, moltes vegades el treball que es 
fa als grups de revisió de vida és lent i 
costós. És des de la realitat que viu ca
dascú, amb la seva grandesa i la seva 
misèria, que es vol ajudar a avançar i 
créixer, respectant els processos i la 
història de cadascú, respectant les de
cisions i les opcions. 

Especificitat del medi 

Darrera l'experiència del MUEC hi 
ha una intuïció pastoral que ha estat a 
la base de tots els plantejaments que ha 
anat fent el moviment al llarg d'a
quests vint-i-cinc anys: la convicció 
que el medi estudiantil constitueix una 
realitat que ha anat augmentant i con
solidant-se en aquests darrers anys. En 
l'actualitat hi ha moltes persones que 
qüestionen l'especificitat dels medis i 
la necessitat d'aplegar, organitzar i tre
ballar dins els amplis paràmetres d'una 
pastoral de joves, deixant de banda les 
especialitzacions. Tot i reconèixer que 

les fronteres que hi havia entre els di
ferents medis avui no són tan clares 
com anys enrera, també és cert que la 
condició d'estudiant comporta una si
tuació vital específica i que l'estudi és 
un dels aspectes més importants que 
marca la vida del jove. 

Penso que, actualment, l'institut i 
la universitat continuen sent llocs on 
els estudiants cristians encara tenen 
una responsabilitat important i on han 
d'aportar la seva acció, sense aires de 
grandesa, però amb certa decisió. Avui 
dia continua sent important reflexionar 
i ajudar a reflexionar sobre el que s'es
tudia, com s'estudia i per què s' estu
dia. Tot i reconèixer les dificultats de 
treballar en aquest medi, el MUEC vol 
ser una eina per l'evangelització del 
món estudiantil. 

Accent evangelitzador 

Si bé queda clarament definit en els 
documents d'església la responsabili
tat de tot cristià de ser evangelitzador 
dins 1'ambient on es mou, dins el 
MUEC aquesta evangelització es fa 
com a col·lectiu. El MUEC, com a 
moviment d'església, té la vocació i la 
missió d'evangelitzar, i aquesta evan
gelització passa per l'acció de cadascú 
dels seus membres, però sobretot en la 
seva acció col· lectiva. 

Aquesta acció està encaminada a 
construir un món sobre la base dels 
valors del Regne de Déu que no s6n, 
necessàriament, eJs mateixos valors 
que vivim, que viu la societat o els que 
viuen els companys d'estudi. Això fa 
que una de les primeres tasques del 
moviment sigui de discerniment i crí-



tica. Per acomplir aquest discerniment 
és necessari mantenir un esperit ben 
obert per acceptar tot el que hi ha de bo 
en la societat, l'escola i en els ambients 
en què el jove estudiant es mou. Això 
demana un esforç constant d'anàlisi i 
crítica que s'exerceix a partir de la re
visió de vida. 

Aquest esforç d'anàlisi crítica no 
ha de quedar en un simple judici sobre 
els altres i la societat. Aquest judici es 
fa per veure què és el que cadascú dels 
membres i tot el moviment ha de dir i 
de fer perquè els valors del Regne 
s'encarnin en la realitat quotidiana, 
començant per nosaltres mateixos. Cal 
canviar, quan calgui, els criteris de 
vida i d'acció si descobrim que aquests 
no estan d'acord amb els valors de 
l'Evangeli, corregir les nostres acti
tuds envers Ja família, els amics, els 
companys d'estudi, els pobres, els 
marginats. 

Com a coJ.lectiu se'ns demana viu
re els valors del Regne i convidar els 
altres també a viure'ls. Convidar-los i 
no obligar-los. Fer la proposta sempre 
és possible, només cal una mica de 
creativitat i d'imaginació. En la prime
ra etapa històrica del MUEC es dema
nava al moviment seguir críticament 
l'evolució política-social, i la principal 
tasca d'aquell període va ser d'estar 
compromesos amb els altres i involu
crats en l'acció que es decidia entre 
tots. Avui, en canvi, se'ns demana que 
passem al davant, pensant què és el 
que es podria fer i com es podria fer 
per mobilitzar els estudiants en accions 
constructives a favor de la solidaritat, 
del diàleg i de la cooperació entre per
sones i pobles. 

El MUEC, amb els mitjans peda
gògics dels quals disposa (grups de re
visió de vida, trobades, jornades de 
formació, campaments ... ), vol ajudar 
els seus membres a superar les dificul
tats que es troben al centre d'estudis 
per portar a terme una acció. El movi
ment vol fer descobrir que l'acció que 
es duu a terme a l'institut o a la univer
sitat no és quelcom afegit a la nostra 
vida de cada dia a casa, a la parròquia 
o als llocs d'esbarjo, sinó que es tracta 
de saber descobrir el sentit que cada 
cosa té per a la pròpia realització, per 
a la realització dels altres i per a la 
construcció d'una societat que funcio
ni d'acord amb els valors del Regne. 

El MUEC, com a col·lectiu i amb 
els mitjans organitzatius dels quals dis
posa (assemblea, equip català, comis
sions diocesanes i grups de revisió de 
vida), vol aportar una reflexió crítica al 
funcionament del sistema educatiu, 
l'associacionisme juvenil i la societat 
en general. Per mitjà de l'acció de ca
dascun dels seus membres i de tot el 
moviment es volen aportar propostes 
al món estudiantil i fer arribar els va
lors evangèlics. 

L'evangelització és sempre una ac
ció d'església. Qui evangelitza no és 
un individu aIl1at, sinó tot un grup de 
creients. Sovint, l'acció i la paraula 
d'un sol creient no són suficients per 
donar testimoniatge, sinó que cal fer
ho amb el suport d'un col· lectiu que 
acompanya i encoratja aquest testimo
niatge. El MUEC és important per a 
l'Església, pel medi estudiantil i per a 
la mateixa societat per tal de formar 
persones obertes, crítiques i actives. 
Per realitzar aquesta tasca és necessari 41 
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que el moviment sigui un veritable 
col·lectiu: organitzat, amb objectius 
clars i amb un mètode de treball adient 
al que vol assolir. 

Organització 

El MUEC, des de la seva fundació, 
és assembleari, fet que implica que tots 
els seus membres són els qui decidei
xen i prenen la responsabilitat de tirar 
endavant el moviment. Això demana 
que les persones vagin comprometent
se i implicant-se molt més en les dife
rents tasques del MUEC. Les línies de 
reflexió i d'acció les fixa l'assemblea 
general. Aquesta decideix quines són 
les orientacions de tot el moviment per 
dos anys. Aquest any s'acaba de treba
llar l'orientació escollida el curs 1993-
94 que tractava del tema «Els joves i la 
societat de consum» i que en aquest 
curs s'ha concretat en l'ecologia amb 
el lema «Per un desenvolupament verd 
i socia1». 

El Consell Català és l'encarregat de 
vetllar pel treball del moviment durant 
el curs i està compost pels membres de 
l'Equip Català (comissió permanent) i 
els coordinadors de cada diòcesi. Entre 
els seus membres es distribueixen les 
feines a fer i es va programant i revi
sant el funcionament del moviment. A 
partir de l'orientació escollida es con
creta el «Pla de curs», que és proposat 
als militants en forma de campanya i, 
al final del curs, se celebra la «Festa de 
l'acció» en la qual es fa un acte públic 
o es publica algun manifest. 

La vida, la reflexió i l'acció del 
moviment passa, però, pels grups de 
revisió de vida. Els grups quan co-

mencen tenen un iniciador O militant 
més gran, que ajuda a entrar en la di
nàmica de la revisió de vida, un res
ponsable de grup que vetlla pel seu 
funcionament i un consiliari que els 
acompanya. Les trobades diocesanes 
i catalanes són els moments on es vi
sualitza més el moviment. També els 
estudiants d'universitat tenen a la 
seva facultat un «grup d'acció» amb 
el qual entren en contacte amb la rea
litat del centre d'estudis i programen 
accions. 

Dins el MUEC es dóna molta im
portància a la formació dels seus mem
bres i, per això, es fan diverses troba
des durant l'any per aprofundir deter
minats punts de la campanya. La prin
cipal trobada de formació són les Jor
nades de Militants i els campaments 
d'estiu. Alguns militants participen en 
trobades de formació d'àmbit europeu, 
donant al moviment una obertura i un 
intercanvi internacional sempre fructí
fer. En aquesta línia cal destacar la 
summer week o trobada d'estiu que es 
fa en l'àmbit europeu i que l'any 1993 
va organitzar el MUEC. 

Els consiliaris, preveres i laics, hi 
tenen un paper important com a me
mòria històrica del moviment i per 
acompanyar les persones que van ad
quirint responsabilitats. Sovint diem 
que el MUEC prepara i ajuda el creixe
ment de les persones però que, un cop 
formats, deixen el moviment i sovint 
s'ha de començar de nou. Malgrat 
això, des de fa uns quants anys, alguns 
antics militants han mantingut el seu 
compromís de servei al moviment, 
fent-se disponibles com a iniciadors o 
consiliaris de nous grups. 



Dimensió internacional 

Quan la gent es reuneix en un grup 
de revisió de vida per tal de revisar 
l'acció que s'està desenvolupant a ni
vell de moviment, també ha de ser 
conscient que el MUEC no s'acaba 
allí. Cal ser conscient que al mateix 
temps hi ha centenars d'estudiants que 
es troben per reflexionar i tirar enda
vant els objectius que es proposen as
solir durant un curs. Aquesta dimensió 
de coJ.]ectiu es visualitza en les troba
des d'àmbit diocesà i catalano-balear, 
i és una experiència important per a tot 
membre del MUEC. 

El MUEC catalano-balear forma 
part de dos moviments d'estudiants 
cristians d'àmbit internacional: el 
MIEC (Moviment Internacional d'Es
tudiants Catòlics) i la JECI (Joventut 
Estudiantil Catòlica Internacional). 
Aquests dos moviments apleguen es
tudiants d'ensenyament secundari i 
universitari de més de vuitanta països 
del món. Ambdós són moviments 
d'església que tenen la missió d'evan
gelitzar el medi estudiantil, tots dos 
compten amb una estructura organitza
tiva que va de l'equip de base fins als 
equips internacionals. En l'àmbit mun
dial els delegats de tots els moviments 
nacionals es reuneixen cada quatre 
anys per tal de fer una anàlisi global de 

la situació del món, especialment dels 
sistemes educatius. 

Pel MUEC l'experiència a nivell 
internacional ha estat un dels princi
pals elements dinamitzadors del movi
ment. El fet d'haver alliberat algunes 
persones per formar part dels equips 
internacionals ha aportat una gran ri
quesa a la reflexió i a l'acció del movi
ment acasa nostra. En l'actualitat hi ha 
la Cata Mas, mallorquina, que està tre
ballant a Brussel·les, al Secretariat Eu
ropeu de la JECI-MIEC. Així, doncs, 
els membres del MUEC, sense adonar
se'n, frueixen de l'experiència de mol
tes generacions d'estudiants d'arreu 
del món, gràcies a l'existència de coor
dinacions a nivell diocesà, nacional i 
internacional. 

Malgrat tot, aquesta estructura 
organitzativa seria totalment inútil si 
no hi hagués el treball de reflexió i ac
ció dels grups de revisió de vida. Des 
d'aquest punt de vista el més impor
tant és l'acció alliberadora i evangelit
zadora que realitza cadascun dels seus 
membres des del seu grup de revisió de 
vida. Tota la resta de l'estructura està 
en funció d'això. Ara bé, si això és 
així, també és veritat que l'acció del 
grup i dels seus membres s'enriqueix 
amb l'existència del moviment i de les 
seves estructures. 

43 



44 

El treball pastoral 
amb els ioves d'un poble 
RAMON BUFí, corector de Santa Eugènia de Berga (Osono) 

,e,'ièl1cia que tot seguit s'ofereix fou presentada 
Departament de Pastoral rural del Centre 

'Estu4:1is Pastorals (CEP), que enguany estudia 
5pl!ci4~ln1e"t el treball pastoral amb els joves 

d'àmbit rural. 
Es trada d'una innovadora experiència realitzada 
amb joves, preadolescents i infants a la parròquia 
de Santa Eugènia de Berga, diòcesi de Vic. Els 
autors en diuen «una altra catequesi». 

1. Punt de partida 

El poble té 2.080 habitants i està 
situat a quatre quilòmetres de Vic. Pels 
volts dels anys 60 tenia només 500 ha
bitants, i cresqué a redós d'una gran 
indústria que s'hi instal·là i del desple
gament industrial de la comarca. 

La gran majoria de la població té 
Vic com a centre de treball, de comerç 
i d'esplai. Això provoca que un bon 
nombre de gent tingui els seus centres 
d'interès fora del poble i només l'uti
litzi com a dormitori. 

Fa sis anys i mig que hi fórem no
menats corectors en Josep Alaró i un 
servidor, amb l'objectiu de fer un 
equip de treball que a més de cuidar 
pastoralment el poble, continués en
carregant-se de diferents activitats pas
torals de la diòcesi, especialment de 
moviments: JOC, JARC, HOAC, De-

legació d'Apostolat Seglar ... Durant 
cinc anys en Josep ha estat, a més, con
siliari catalano-balear de la JARC. 

En arribar a la parròquia la trobà
rem verge de qualsevol classe de grups 
juvenils. Hi havia la catequesi tradicio
nal d'infants els caps de setmana. 

Tots dos treballem, de sempre, a 
jornada sencera a l'escola. En Josep en 
una escola de Manlleu, i un servidor a 
l'escola pública del poble. 

En arribar al poble apostàrem deci
didament pels joves. Sempre hi ha
víem treballat com a tasca prioritària. 
Sabíem que s'havia de mirar a uns 
quants anys vista, que partíem de zero, 
però això no era obstacle. 

2. Quin estil de catequesi? 

D'entrada decidírem no fer la cate-



quesi tradicional, o ja ho teníem in
conscientment decidit pel nostre estil 
de treball anterior. Ens semblà que hi 
trobàvem les raons següents, tot i que 
molta gent que fa via, amb ganes i a 
consciència, per uns altres viaranys les 
pot trobar molt discutibles: 

-La catequesi tradicional és massa 
sovint una inflació de paraules i de co
neixements sobre Déu. Passa molt pel 
cap i poc pel cor. És un coneixement 
que tendeix a ser teòric. 

-Sovint no agafa tot l'ésser del jove 
o del nen: l'esplai, la família, l'escola, 
l'afectivitat, el treball ... No agafa la 
seva vida: per tant ocasiona un doblat
ge fe-vida molt perillós a la llarga. 

-És més, no solament provoca 
aquesta situació, sinó que a base 
d'anar presentant un Déu teòric pot 
immunitzar el catequitzat per a desco
brir el Déu que és vida, història al cos
tat de l'home, salvació. 

-Generalment no fa creients cons
cients davant la vida, o militants com
promesos en la realització del Regne 
que comença aquí; no afavoreix l'estil 
transformador i de compromís en el 
propi medi o entorn; no acaba d'ajudar 
a establir Jesucrist com a model de 
vida i de servei en el caminar personal 
i quotidià. 

Amb aquestes raons i amb l'expe
riència que teníem de treball amb joves 
dins l'estil dels moviments especialit
zats, ens posàrem a la feina amb aques
tes pretensions: 

-formar joves en la línia acció-re
visió de vida; 

-arribar a connectar-los amb la 
JARC perquè continuessin fent camí 
amb aquest moviment, ja que és el mo
viment que correspon al nostre poble; 

-estructurar el treball fent que da
vant de cada grup, a primera línia, hi 
haguessin alguns responsables adults, 
de 25 a 35 anys. 

3. Procés 

Aprofitàrem la plataforma de con
firmació que ja hi havia a la parròquia 
i que agafava els joves a partir dels 16 
anys, a la qual s'apuntava la majoria 
dels joves del poble. 

El procés ha estat aquest: 

a) Cercar primer, per cada curs, dos 
o tres responsables que volguessin es
tar davant dels grups durant el curs i 
mig que dura la preparació a la Confir
mació, i que no estiguessin tancats a 
continuar després si els joves ho dema
naven. 

Aquests són els qui estan perma
nentment a les reunions. Els mossens 
ens trobem periòdicament amb ells per 
a preparar, revisar ... i algunes vegades 
també anem a les trobades dels joves. 

b) Fer trobades-reunions quinze
nals de joves amb aquesta perspectiva: 

-La primera meitat del temps de 
Confirmació discutim els temes que 
escullen ells, gairebé sempre de caire 
humà, mitjançant un full de preguntes 
que se'ls dóna després de l'elecció dels 
temes. Tothom l'ha de portar contestat 
per escrit perquè això facilita l'inter
canvi de parers. 45 
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-La segona meitat treballem sobre 
temes de formació estrictament cate
quètica O religiosa, donant-los també 
prèviament uns fulls amb textos, amb 
unes preguntes per contestar, i unes ci
tes del Nou Testament per comentar. 
Cauen també en aquest apartat les ce
lebracions amb ells entorn de Nadal i 
de Setmana Santa, i la participació a 
pregàries quaresmals organitzades per 
joves. 

'-Durant tot el temps de preparació 
anem realitzant les activitats que els 
joves proposen (lúdiques o de servei al 
poble), donant-los el mateix valor que 
als temes treballats, activitats que han 
de ser sempre escollides, preparades, 
realitzades i revisades per ells matei
xos. Heu-ne ací algunes mostres: cam
pionats d'esport, recollida de roba, sor
tides a muntanya, caps de setmana a 
una casa de colònies o en tendes, pin
tar i arreglar una plaça pública, casta
nyada, bicicletades matinals, pessebre 
al carrer, petits comentaris de les lectu
res a la missa vespertina. 

Aquest escalonament dels temes, i 
de la dinàmica de barrejar-hi sovint 
activitats, l'establírem perquè ens sem
blà que primer havíem d'assentar uns 
valors humans, i partir dels seus inte
ressos temàtics. Això, juntament amb 
les activitats, dóna a les trobades quin
zenals un escalf humà i un to de troba
dajuvenil, de penya, de grup, que faci
lita poder-hi fer un treball d'educació 
de la fe, no vist tant com quelcom ex
terior o aliè a l'ambient dinàmic del 
grup. 

e) Durant aquest procés, cada any 
uns 5 o 6 joves decideixen renunciar-

hi, alguns coincidint amb la parada de 
l'estiu. Això és valorat positivament 
davant d'ells, tot comentant que la 
Confirmació no és un pas que tothom 
hagi d'acceptar, que és una decisió 
lliure, i que per tant requereix una re
flexió que tots han d'anar fent. 

d) Després de la celebració del sa
grament suspenem forçosament tot ti
pus de reunions durant un mes o mes i 
mig, i tot seguit tornem a fer-los saber 
que reprenem les trobades pels que 
vulguin. Normalment continua el 75%, 
però ja en grups més petits, i clarament 
amb la metodologia de revisió de vida, 
encara que incipient al principi.A base 
de temps, aquests grups van agafant 
personalitat pròpia, aprofundint en la 
revisió de vida, en l'acció, en el creixe
ment de la fe, i alhora això provoca 
que alguns se'n separin en veure l'aire 
definitiu que pren. 

e) En aquests moments, i després 
de cinc «fornades» de Confirmació i 
de diferents crides a cada grup, que
den 6 grups de revisió de vida molt 
estables, amb un total de 43 joves, 
que van des dels 17 als 22 anys, amb 
un equip de sis responsables adults 
que se' n cuiden. Alguns d'aquests 
grups participen en diferents trobades 
d'iniciació o formació de la JARC, i 
cap aquí pretenem que facin camí. 
Entre ells hi ha una relació sovinteja
da en les activitats comunes que orga
nitzen, en jornades, o en les trobades 
als locals de la parròquia. 

Des de fa mig any una bona colla, 
amb d'altres joves del poble, es van 
posar al cap reivindicar uns locals pels 
joves del poble a l'ajuntament, amb 



una campanya de signatures, fent un 
projecte, una junta, etc", i en aquests 
moments ja els tenen concedits i a punt 
de ser inaugurats, 

Una altra colla estan muntant un 
grup de grallers, també reivindicat a 
l'ajuntament; uns tercers han organitzat 
dos grups per aprendre a tocar la guitar
ra", Són totes accions que, si bé sorgi
ren dels grups de revisió de vida, s'han 
anat desenvolupament cada cop més 
amb independència, i algunes d'elles 
tenen ara ja total autonomia organitza
tiva a part de la parròquia, L'última 
constatació és que dos joves d'entre els 
més grans, i per iniciativa completa
ment persona1, es presenten en una can
didatura a les eleccions municipals, 

f) Menció a part es mereix el movi
ment infantil MUAC, En començar fa 
sis anys aquest treball, tot i que algú 
ens ho demanava, no vam organitzar 
catequesi d'infants (a part de la prime
ra Comunió), L'objectiu era d'engegar 
un moviment d'infants quan tingués
sim monitors preparats, per les matei
xes raons exposades més amunt. Ho 
vam poder portar a terme tres anys més 
tard, com un fruit més del treball fet 
amb joves, quan aquests ho veieren 
també convenient i s'hi sentien prepa
rats i amb il,lusió per mantenir-ho du
rant anys, 

Actualment hi ha uns 65 infants de 
9 a 13 anys, i uns 15 monitors, que tre
ballen organitzats amb els altres cen
tres de MIJ AC de la comarca, 

4. Valoració 

res de treball, que no sempre es troben 
i s'han de treure d'altres lloc, els quals 
queden minvats de suport 

-Costa avançar vers una conscièn
cia creient com a primer valor 
vertebrador, amb entitat pròpia, 

-És molta la gent que es queda pel 
camí, que plega, 

-Hi ha poc lligam amb la «parrò
quia dominica],>, amb les celebracions 
dels caps de setmana, Cal inventar ce
lebracions diferents, constants, d'aire 
juvenil, en les quals els joves es trobin 
més a casa. 

-No és fàcil el lligam estable amb 
un moviment més ample, supracomar
cal. Hi ha molta consciència localista, 

-Aquest treball, com qualsevol altre 
fet amb joves, requereix un procés molt 
llarg; cal mirar molt a llarg termini. 

-Després de nosaltres, dos mos
sens de moviments, què passarà si el 
successor és d'un altre estil? 

-Tot i els que ho han deixat, són 
molta colla els que continuen. 

-Aquests grups, trobades, concen
tració de jovent i mainada, té prestigi i 
reclam entre els joves i infants, i quan 
els arriba l'edat tots s'hi volen apuntar. 

-Han sorgit bons grups d'acció: 
projecte dels locals, guitarres, movi
ment infantil, grallers". 

-El lligam amb la JARC, encara 
-Tot això té un preu molt alt en ho- poc fort, pot obrir moltes finestres, 47 



-Hem constatat que es pot fer alho
ra treball parroquial i treball en movi
ments. 

-L'equip d'adults ha estat molt im
portant. Sense ells això no es mantin
dria. 

-Hi ha vertader apreci per la revi
sió de vida: un «espai que mai no hau
ríem sospitat», diuen. 

-El fet de ser dos mossens ha faci
litat poder ser gairebé sempre presents, 
tant a les reunions com a les trobades. 

La pedagogia de la fe amb 
infants i ioves de moviments 
XOSÉ ANTÓN MIGUÉLEZ DíAZ, rector rurol del bisbot Mondoñedo-Ferrol 

formular, expressar i celebrar la fe des de la 
dels ;oves amb els mit;ans propis dels 

v;n1er,ts: grup, acció, pregària, revisió de vida i 
de l'evangeli? 

passat mes de gener, Xosé Antón Miguélez Díaz, 
un gallec que exerceix de català, pronuncià a Sant 
Cugat una acurada ponència sobre aquest tema, en 
ocasió de la trobada catalano-balear de consiliaris 
de moviments especialitzats d'infants i de ;oves. 
Ara, reelaborada pel propi autor, la publiquem a 
Quaderns de Pastoral. 

1. Plantejament de la problemàtica 

Sembla que els consiliaris dels 
moviments de joves i infants, d'entre 
les moltes inquietuds que teniu me'n 
proposeu una de doble, de tipus pas
toral o pedagògic: una que els nens o 
joves van poc a missa i l'altra que us 

48 sembla que molts tenen una fe encara 

poc madura, bé perquè quan és clara
ment «confessional» resulta que a ve
gades és poc evangelitzadora, o bé 
perquè quan tenen més desenrotllada 
una sensibilitat de compromís, a ve
gades no va acompanyada d'una refe
rència de plena identificació amb 
l'Església i amb la seva pràctica sa
cramental. 



Per una banda, hi ha infants del 
MIJAC, o joves procedents d'am
bients parroquials o de grups de confir
mació que ara són en els moviments, 
que tenen un llenguatge d'identitat 
cristiana, de referència a Jesucrist, que 
en un grau o altre se senten cristians i 
diuen que ho són, però que participen 
poc en la missa dominical amb la resta 
de la comunitat cristiana. Això us fa 
pensar si hi ha gruix al darrera d'a
quest sentir-se i dir-se cristià, si hi ha 
l'experiència de la fe que sempre ha 
estat i ha de ser eclesial i comunitària. 
Per altra banda, a vegades us sembla 
que potser bastants dels joves ja con
firmats, fins i tot dels ja militants als 
moviments, respiren un ambient, uns 
valors i un llenguatge cristià però que 
ho fan una mica passivament, sense 
haver personalitzat prou aquesta fe o 
aquests valors i, potser per això, sense 
gaire capacitat apostòlica. També us 
preocupa que bastants d'ells, infants o 
joves, perquè viuen en famílies o am
bients desestructurats els resulti molt 
difícil, o impossible, realitzar ple
nament els valors i l'ideal ètic que es 
dedueix de l'evangeli. 

Em demaneu que reflexioni sobre 
la pedagogia de la fe: com ajudar que 
els joves expressin amb claredat la 
seva fe i sàpiguen formular-la?; com 
ajudar que arribin a fer seva la fe cris
tiana que creiem tan humanitzadora?; 
com ajudar que siguin testimonis de 
Jesucrist i de la seva Església sense 
reserves?; com ajudar que participin 
amb la resta de la comunitat cristiana 
en la celebració dels sagraments i 
principalment de l'Eucaristia?; com 
ajudar que aquesta fe no es quedi en el 
sol nivell religiós sinó que impregni 

tota la vida (familiar, professional, lú
dica, sexual, política, social, econòmi
ca)?; com conjugar l'estímul al creixe
ment de la fe i dels valors humans que 
comporta amb el respecte al procés 
que cada infant, jove o grup ha de fer? 

2. Un tema simple i ric (inabastable) 
en el qual sempre es pot créixer per
què ens supera 

La fe (com l'amor i com l'esperan
ça) és un misteri senzill i complex: 
com ho és Déu, com nosaltres matei
xos, com totes les coses grans. 

El secret del budisme-zen està en la 
cerimònia del te. 

El secret del Petit Príncep està en 
descobrir la unicitat de la seva rosa. 

El secret del cristianisme és reconèi
xer Déu en l'infant feble del pessebre, 
en el pa de Jesús partit a taula, en un 
germà qualsevol, ni que sigui enemic. 

Per una banda la fe és simple i està 
a l'abast de tothom: «T'enalteixo Pare, 
perquè has revelat als senzills tot això 
que has amagat als savis» (Mt 11,25; 
Cf. I Co 1,26-29). És tan simple que la 
pot tenir un infant i en pot ser mestre; 
sovint se'ns insisteix que es tracta de 
fer-nos com infants (CI'. Mc 10,14-15). 

Per altra banda, és tan rica que la 
Maria plena de gràcia, la Maria que no 
té pecat, l'ha d'estar meditant contí
nuament en el seu cor. És tan diffcil 
que el gran pedagog que és Jesús de 
Natzaret no se'n surt amb la majoria de 
la gent, ni tan sols plenament amb el 
grup més treballat: fins i tot per arribar 49 
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a una fe apostòlica d'aquests pocs més 
íntims haurà de donar la pròpia vida: 
«Quan seré enlairat damunt la terra, 
atrauré tothom cap a mi» (Jn 12,32). 

3. M'heu fet unes preguntes i jo 
me'n faig (i us en faig) unes altres 

Sembla que alguns joves i infants 
no formulen, no expressen o no cele
bren la fe, o no ho fan prou segons el 
nostre temor o parer d'educadors. 

3. J. No la formulen o és que no 
captem la formulació que fan de la fe 
que tenen? 

Potser no la captem perquè no la 
valorem. Potser no la valorem perquè 
no l'agraïm. Potser no l'agraïm perquè 
a vegades confonem la fe amb una 
ideologia cristiana cristaJ·litzada. Pot
ser tenim una fe molt ideologitzada 
perquè encara no hem tastat l'alegria i 
la llibertat de l'evangeli. Potser tenim 
nosaltres poca fe. 

Potser no la captem perquè la for
mulen poc. Potser la formulen poc per
què gosen poc. Potser gosen poc per
què se senten jutjats o adoctrinats. O 
potser és perquè no troben]' espai o el 
temps necessaris. O potser perquè ho 
fan fora dels nostres esquemes o dels 
nostres «temples» (una reunió de revi
sió de vida pot ser un temple tan tancat 
i sacralitzat com el de Jerusalem per a 
un jueu o un amb sagrari per a un ca
tòlic). Potser ho fan només <<fora» per
què és on troben la llibertat de la fe. 
Potser no troben aquesta mbertat a 
«dintre» (del moviment, del grup o de 
l'Església) perquè se' ls hi dona molt 
feta, potser massa. 

Però també és molt possible que no 
la captem perquè no la formulin, i que 
no la formulin perquè en tenen poca, 
de fe. En aquest cas la nostra preocu
pació està al servei dels joves i infants 
que necessiten expressar (i formular) 
la fe per créixer. 

3.2. No tenenfe o és que encara no 
han arribat a expressar aquells aspec
tes de la fe que jo valoro tant o em re
sulten tan urgents? 

Potser em resulten urgents més 
que per al bé dels joves o dels infants 
per apuntalar la meva poca fe, que ne
cessita (com la pròpia de les sectes) 
d'altres fortes adhesions per sostenir
se. Potser necessito aquesta adhesió 
sense escletxes per justificar la meva 
vida que necessita d'èxits, de «fills 
espirituals» o de deixebles. Potser ne
cessito deixebles perquè jo sóc poc 
deixeble i em crec mestre més que no 
pas deixeble de l'únic Mestre. Potser 
sóc poc deixeble i faig de mestre per
què em penso que a Jesús o al seu Déu 
(el Pare nostre) ja el tinc sabut. Potser 
suposo que el tinc sabut perquè no el 
conec com a vivent. Si no el conec 
com a vivent no en podré fer de la fe 
en Ell un seguiment personal constant 
i progressiu sinó quelcom que s'aprèn 
d'una vegada per sempre. Si no visc 
una relació personal i de fe amb 
Jesucrist vivent i ressuscitat, una rela
ció de confiança que vol ser constant 
però també progressiva, no estaré en 
la millor disposició per a una relació 
respectuosament personal amb els jo
ves i infants. Si no tinc una relació 
radicalment personal (aquí s'usa 
«personal» per diferenciar d'una rela
ció ideològica) amb els joves o infants 



no em deixaré enriquir o transformar 
per ells i la seva experiència. Si no em 
deixo enriquir per la fe d'aquells a qui 
acompanyo s'exacerbarà la meva pas
sió indoctrinadora: quan no hi ha rela
cions de reciprocitat (de germanor) hi 
ha relació d'univocitat (de submissió o 
de domini). 

Potser em neguitejo per una formu
lació o expressió de la fe a la meva 
manera perquè jo la tinc poc persona
litzada. La tinc poc personalitzada, i 
per això resulta poc creativa i només és 
capaç d'expressar-se mitjançant unes 
fórmules rebudes. Potser perquè tinc 
una fe poc personalitzada i creativa 
m'és diffcil de percebre ilo valorar allò 
que de personal o creatiu hi ha en els 
altres. 

Potser em neguitejo per assolir un 
terme en la fe dels infants o joves per
què crec que té un terme definit. Potser 
crec que té un terme definit perquè hi 
poso un altre diferent del mateix Déu 
vivent. 

Potser urgeixo a arribar a una for
mulació o expressió determinada per
què m'urgeixen. Potser m'urgeixen 
amb aquell esperit que feia que els fa
riseus cerquessin prosèlits més enllà 
del mar, no perquè fruïssin de llibertat 
sinó per carregar-los un jou pesat (Cf. 
Mt 23,15). Potser els joves o infants 
quan se senten urgits es retreuen. Pot
ser es retreuen o se'n van perquè no es 
troben prou respectats amb les seves 
certeses, els seus interrogants o els 
seus dubtes. 

Però també és possible que la 
nostra preocupació neixi d'un amor 

pastoral i apostòlic que es vol fer 
conreu i adob i rec perquè creixi més 
i més la fe dels joves i infants fins 
que gaudeixin de l'alegria de l'evan
geli i en puguin fer partícips els seus 
companys. 

3.3. Aquests joves o infants que ens 
preocupen estan paralitzats? I si estan 
paralitzats, què els impedeix de créi
xer? 

La fe principalment és fer confian
ça a algú que ens proposa alguna cosa, 
i més que un contingut de pensament 
elaborat (respecte al qual entren els 
dubtes) ens proposa un camí o una ac
ció, fer o deixar-nos fer quelcom. Per 
això, perquè és una proposta concreta 
i pràctica, només se li pot dir sí o no i 
el dubte serà més una qüestió pràctica 
sobre un mateix i sobre els altres que 
no pas sobre una formulació, llevat 
que no entengui la proposta i, com que 
no s'ha sentit qüestionat, ni la refusa ni 
l'accepta. 

Així, doncs, potser hi ha un proble
ma de llenguatge, o potser un proble
ma de personalització perquè el llen
guatge es presenta més com una veri
tat en si per creure, més que no pas una 
veritat per a mi per fer-la (o deixar-me
la fer o deixar-me fer per ella). 

Però, superats aquests problemes 
de llenguatge (que sigui entenedor i 
que sigui qüestionador, és a dir una 
proposta concreta a la qual hagi de res
pondre i per tant dirigida més a la vida 
que a la ment) sempre romandran els 
problemes que impedeixen el creixe
ment d'aquest llenguatge (de la Parau
la) ja sembrat. 51 
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Per guiar la nostra recerca d'a
quests impediments seguirem les pau
tes que ens suggereix l'explicació que 
dóna Lluc a la paràbola del sembrador. 

4. Alguns impediments al creixe
ment de la Paraula de l'evangeli 

4.1. La primera dificultat ve si «el 
diable» (un enemic, suposem l'am
bient) s'endu la Paraula proposada (CL 
Lc 8,12) abans que comenci a germi
nar en els joves o infants: davant d'ai
xò hem de cuidar que la proposta sigui 
clara i que el grup (sobretot) sigui com 
una paraula vivent i permanent d'allò 
que és més essencial a l'evangeli. Sen
se menysprear res, als moviments ens 
sembla essencial, primari o pròxim, 
que el grup sigui una escola, una pro
posta (perquè en sigui una experièn
cia!) de respecte i amor a les persones 
del mateix grup i de lluny, que no pas 
una escola d' indoctrinació. És cert que 
el grup no pot pretendre ser l'única 
experiència d'amor o de respecte dels 
seus membres (ni l'única ni, sovint, la 
principal -família, altres amics, pare
Iles ... -) i per tant ha d'acceptar humil
ment no fer testimoni d'ell mateix 
sinó fer-se pregoner de l'evangeli que 
és capaç de germinar més enllà dels 
mèrits o de la saviesa humana dels 
anunciadors (grup, moviment, inicia
dors). 

Però la mateixa existència estable 
dels moviments i dels grups (tant de bo 
de l'amistat entre els membres) ja és 
un antídot contra l'avinentesa que la 
Paraula es difumini abans que no sigui 
captada pels infants o joves: és una 
més de les moltes significacions en 
positiu (també en té de negatives) que 

té l'adagi eclesial de «fora de l'Esglé
sia no hi ha salvació». 

4.2. La segona dificultat ve després 
que s'ha rebut la Paraula «amb ale
gria» (quantes vegades ja no s'ha arri
bat a aquesta llinda que és una paraula 
bona notícia que provoca alegria?) i 
se'ns diu que la formen les tribulacions 
que sorgeixen de la Paraula quan tot 
just començava a arrelar: «Creuen no
més per un moment i a l'hora de la 
prova es fan enrera» (Lc 8,13). Vet 
aquí un testimoni més del sentit viu i 
existencial, més que no pas teòric, que 
té l'evangeli: en el nostre món pluralis
ta les formulacions teòriques no creen 
tribulacions; sí les provoquen, en can
vi, certes praxis de solidaritat. Els 
grups i moviments (com les esglésies) 
han de ser uns portaveus d'aquest 
evangeli incisiu, perquè pràctic, i que 
de fet resulta conflictiu. Les tribula
cions han de venir per les dificultats 
que deriven de l'amor a les persones, 
als perdedors, als febles, als incohe
rents, als pecadors, als menystinguts o 
als menyspreables, i no de falses tribu
lacions afegides una mica artificial
ment (posem per cas, unes misses tan 
clericals, llargues o mortes que facin 
fora els esperits sans perquè potser han 
fet fora abans l'Esperit Sant). Quan 
s'experimenten les dificultats de la Pa
raula que ha començat per alegrar-nos 
és quan poden tenir més sentit la pre
gària i els sagraments, que tenen sem
pre una dimensió eucarística, de record 
de les dificultats del Crist i d'aliment 
per al camí. 

La praxi sacramental, com també 
els grups o les esglésies, ha de ser expe
rimentada com a pràctica i útil abans 



que es pugui arribar a una pràctica dels 
sagraments: «Si algú té set que vingui a 
mi i que begui» (J n 7,37). Sense les di
ficultats de la missió no pren prou relleu 
la vida cristiana. Per això sempre hem 
dit als moviments que cal partir d'inte
ressos reals~ viscuts, de joves o infants; 
sense aquesta sintonia bàsica els sagra
ments o la pregària s'experimentaran 
com una superestructura carregosa, o en 
els millors dels casos com un experièn
cia sensitiva (estètica o psicològica) que 
no arriba a ser experiència espiritual 
d'arrelament més enllà del plaer super
ficial que provoqui. Quan, partint dels 
interessos de joves o infants, elles i ells 
es trobin amb els límits de les pors, els 
egoismes, les incoherències, tindrà més 
sentit la necessitat dels sagraments: "No 
són els sans els que necessiten metge 
sinó els malalts» (Mc 2,17). Quan hom 
camina i treballa necessita més aliment 
que si està ensopit; els moviments que 
proposen un ideal alt (a l'alçada del do 
o evangeli que abans o simultàniament 
s'anuncia) disposen els infants i joves a 
necessitar del pa de vida que els enfor
teixi. Potser l'ideal no sigui alt, potser 
els animadors ilo consiliari no siguem 
prou humils per «confessar» les nostres 
febleses, les pors i les incoherències, i 
en lloc d'anunciar la força de Jesucrist 
a la qual acudim com a les fonts d'aigua 
viva, ens anunciem a nosaltres mateixos 
pretenent una coherència que no tenim 
o conformant-nos amb un ideal (crida o 
vocació) esquifit i fet a la nostra mida. 
Que aquest gran ideal de la fraternitat, 
inabastable, ens porti al Crist com feu la 
Llei (Cf. Ga 3,24). 

4.3. La tercera dificultat la descriu 
així Lluc: «La llavor que cau enmig 
dels cards són els qui escolten, però les 

preocupacions, les riqueses i els 
plaers de la vida els arrosseguen i aca
ben per ofegar-los, i no arriben a do
nar fruit madur» (Lc 8,14). Vull fer 
uns suggeriments sobre cada un 
d'aquests tres entrebancs: plaers, ri
queses i preocupacions. 

4.3.1. Respecte dels plaers hem de 
partir d'aquesta necessitat tan humana. 
Després de Freud, que ens ha fet pale
sa la nostra congènita (per do de Déu) 
i omnipresent demanda de libido, de 
plaer, hem d'aprendre a no oposar 
l'evangeli als plaers, sinó buscar uns 
plaers millors, els de l'evangeli de la 
Vida en Comunió (el do de Déu ha pre
vist que els plaers de tots, tot passant 
per abstinències provisòries, a la llarga 
coincideixin) contraposats a uns altres 
plaers de pitjor qualitat-«Tu has guar
dat fins ara el vi millor» (Jn 2,10)-, O 

menys permanents -«L'aigua quejo li 
donaré es convertirà dintre d'ell en 
una font d'on brollarà vida eterna» (Jn 
4,14)-, o més pobres en comunitat 
-«Sense buscar allò que ens plau (no
més al jo individual); més aviat que 
cadascú miri de complaure els altres i 
procuri el bé d'ells, per tal d'edificar 
la comunitat» (Rm 15,1-2)-. Sembla
va que durant un temps certa esquerra 
deixava a certa dreta el monopoli d'un 
bé tan necessari com la pregària; desit
jo que no passi ara el mateix amb el 
llenguatge del plaer i de la felicitat que 
és tan fonamentalment bíblic: està en 
el somni i en la profunditat del comen
çament (Cf. Gn 2,7-15), està present a 
la promesa de la fi (Cf. Ap 21,1-6) i és 
també ingredient constant i importan
tíssim del camí, com realitat que es 
palpa (Cf. ]Jn I) i com a promesa (Cf. 
Ex 3,]7; Dt 6,3; 8,7-10; Jr 3,19; Mt 5). 53 



Tant de bo no deixem aquesta formi
dable crida, potser la més pregona, als 
fills de les tenebres que sovint són més 
astuts que els fills de la llum. 

4.3.2. Respecte de la riquesa com 
oposada als fruits de la Paraula, hi ha 
tanta insistència als evangelis que no 
es pot servir Déu i els diners (Cf. Lc 
16,13) i que només els pobres seran 
hereus del Regne (Cf. Mt 5,3) que no 
es pot diluir aquesta claredat amb in
terpretacions traïdores del seu sentit 
profund i radical. 

Pobra és la condició de qui reco
neix Déu com a únic amo i Senyor de 
la vida, dels dons, de la riquesa. Ric 
és el que se n'apropia com si fossin 
seves més enllà d'una situació d'ad
ministració (de do per atots). El ric 
seria doncs el que es fa amo, i en 
aquest sentit es fa déu perquè d'amo 
només n'hi ha un: la Bíblia insisteix 
en això com a nervi central, perquè es 
juga no gensmenys que l'evangeli de 
la gràcia, de la possessió per regal i no 
per propietat (Cf. Ot 8, 11-18; Jr 9,22-
23; Is 49,8; So 1,12; ICr29,10-13;Mt 
25,27; Xn 5,44; Ac 4,32; 8,20; ICo 
4,7; 2Co 3,5; 4,7; Rm 3,27; Ef 2,4- JO; 
FI 4,13; IPe S,JO; Ap 4,9-11). Per 
això Pau pot dir, amb tota lògica, que 
tot ho hem de fer en el nom de Jesús 
(l'únic) Senyor (CoI3,!7) o amo; per 
això s'entén el baptisme com un «no 
viure més per a un mateix» (Cf. Rm 
14,7) i l'actitud contrària, la de la pos
sessió pri vada o avarfcia, es veu cla
rament com una forma d'idolatria 
(Cf. Ef 5,5). 

Caldrà que els grups i els movi-
54 ments, els iniciadors i els consiliaris 

siguin escoles vives d'aquell empobri
ment evangèlic que es converteix en la 
millor riquesa, l'empobriment que en
riqueix els més pobres. I això material
ment i espiritualment. Per pobres no 
hem de ser ni posseïdors de Déu ni de 
la fe, sinó acollidors constants d'a
quest gran tresor personal. En tant que 
siguem acollidors i recercadors, els 
nens i els joves hauran d'experimentar 
que descobrim l'Esperit de Déu al mig 
de la vida (per això fem la revisió de 
vida) i en ells mateixos. Han de rebre 
la bona notfcia que són ells qui ens 
enriqueixen a nosaltres iniciadors o 
consiliaris, i això només ho podrem fer 
si som pobres i agraïts, cosa no tant 
diffcil tractant-se del Déu vivent: qui el 
pot esgotar?; qui, en el que a Ell res
pecta es pot considerar ric?; qui, que 
l'hagi conegut ple de gràcia, no en do
narà gràcies? 

4.3.3. L'evangeli ens adverteix 
també que «les preocupacions» ens 
arrosseguen i poden acabar per ofe
gar-nos i impedir de donar fruit. És 
una insistència típica de Lluc presen
tar la preocupació com oposada a la 
confiança pròpia de la fe (Cf. Lc 
21,14-28). La preocupació pot ser una 
altra forma d'idolatria en tant que es 
converteixi en neguit angoixat perquè 
se suposa que tot depèn de nosaltres 
com si el Senyor no estigués sempre 
plenament actiu també en els tràn
gols. Precisament <<la» temptació pa
radigmàtica és la de Meribà quan el 
poble, amb set, dubtava que Déu fos 
amb ells (Cf. Ex 17,1-7; Ot 6,16; Sl 
95/94,8-9), com si nosaltres dubtés
sim que Déu estigués treballant la fe 
dels joves i infants perquè no la for
mulen com a nosaltres ens agradaria o 



no van al ritme que voldríem. En con
traposició, Jesucrist, origen del nou 
poble de Déu, el de la fe, és el que ens 
ensenya a confiar en l'acció salvífica 
de Déu passant per la contradicció de 
la necessitat i del fracàs (Cf Lc 4,1-
13; 23,46). Ens ensenya l'actitud con
trària de Prometeu que vol arrencar 
resultats: Ell dóna la vida, posa tot en 
joc, però respecta els processos que 
no pretén controlar. En aquest sentit, 
l'adagi de Bonhoeffer, tan popular en 
els ambients militants catòlics, de fer 
les coses «com si tot depengués de 
nosaltres però esperant-ho com un do 
de Déu» penso que pot tenir interpre
tacions molt perilloses per a la salut 
dels esperits i que pot ser una font de 
frustració i una claveguera de l'ale
gria. Encara que valoro el sentit que té 
d'ajudar a superar una imatge de Déu 
massa infantil, la del Déu tapaforats, 
es pot quedar fàcilment a mig camí i, 
des de la ingenuïtat d'aquell que tot 
lluitant contra el desamor accepta la 
creu sense escàndol i la reconeix com 
instrument de Déu, es podria comple
mentar l'adagi amb la seva inversa: 
«Jer-ho tot com un do de Déu i un do 
a Déu amb la confiança que tot depèn 
d'Ell». 

Es tractaria d'estar més actius com 
alliberats estiguem de preocupacions 
neguitoses (com si depengués de nos
altres la fe dels infants i joves dels 
moviments, cosa que no és així), i con
fiats que en tot cas Déu no és mai ab
sent, que està sempre treballant en tot
hom de bona voluntat i que «els seus 
camins no son els nostres camins». 
Quan Pere es va preocupar per Jesús, 
com si tot depengués d'ell, Jesús li va 
dir amb duresa: «Posa't darrera meu, 

temptador. no veus les coses com Déu 
sinó com els homes» (Mc 8,33). Jesús 
ens ensenya a confiar que tot depèn del 
Pare (el «Déu roca» de Dt 32,4, 
15,18,30,31 i el Déu que «tot ho sosté» 
de l'Apocalipsi 4,8; 15,3; 16,7;16,14; 
19,6 etc.), però la confiança de Jesús es 
viu en un context de lliurament de la 
pròpia vida, de total col·laboració amb 
l'obra del Pare, únic context en el qual 
aquella confiança no és trampa. 

Traduït a la nostra preocupació 
pastoral que a nosaltres ens toca aco
llir els nens i joves com un do de Déu, 
fer-nos do per a ells, i des d'aquest 
respecte i cura pastoral no preocupar
nos d'allà on han d'arribar, què en 
sabem nosaltres? Hem de respectar 
l'obra nova, original i diferenciada 
que vol Déu en ells; no volem fer cris
tians en sèrie sinó acollir allò que 
l'Esperit Sant faci amb ells. No es 
tracta de criar pollastres de granja en 
pla industrial sinó bons galls de corral 
consistents, capaços per a la lluita de 
l'evangelització, que triguen més a 
fer-se i necessiten temps i crisis i len
ta elaboració personal. Tant de bo fés
sim com el rei David liberal fins a 
deixar-se insultar i maleir i més preo
cupat de deixar-se corregir pel Senyor 
(com a bon deixeble) que de controlar 
allò que no li agradava (Cf. 2Sa 16,5-
14). Que així nosaltres sapiguem dei
xar-nos interpel·lar i fer pels diferents 
moments (de trobada, de joia, de dub
te, de negació, de celebració, d'auto
afirmació, de recerca, d'assaig, de 
formulació, de crítica, d'acció, de 
por, de triomf, etc.) que té tot procés 
humà, i amb més raó el de la fe que 
mai no es té sinó més aviat ens té, ens 
va tenint. 55 



S. Alguns dels meus convenciments 
per a la pedagogia de la fe 

5.1. Els infants i els joves sempre 
tenen un tipus o un altre de fe. Cal res
pectar-la, acollir-la i ajudar-la a créixer 
des d'allà on sigui. 

5.2. És Déu el principal protagonis
ta del creixement, juntament amb els 
infants i joves. Hem de descansar en el 
Déu en el qual «vivim. ens movem i 
som» (Ac 17,28). 

5.3. Hem de sospitar de nosaltres 
mateixos perquè ens és molt fàcil pas
sar de ser servidors i testimonis de la fe 
a voler ser creadors. A nosaltres ens 
toca ser sobretot testimonis i estimula
dors d'una confiança sempre més 
gran. Aquesta confiança o fe no serà 
fàcil que creixi allà on els joves i in
fants noten que se'ls jutja ilo refusa, ni 
que sigui en aquest nivell de la fe. 

5.4. L'antiga lluita per alliberar la 
idea i vivència de Déu d'un cert em
presonament al Temple (Cf. Jn 4,20-
24), per proclamar que no hi ha res 
profà, (Cf Ac 10,15) equivaldria a pro
clamar avui que no hi ha cap procés 
tancat al profit de la fe dels joves i in
fants. «Déu ho disposa tot en bé dels 
qui l'estimen» (Rm 8,28). Això vol dir 
que les crisis o resistències poden ser 
en bé de la fe, no ens toca a nosaltres 
jutjar-ho sinó únicament servir. 

5.5. Hem de ser testimonis de la 
veritat. Hi ha una veritat molt impor
tant: que també nosaltres, com els 
apòstols, tenim poca fe (Cf. Mt 6,30). 
Si testimoniem aquesta veritat com a 

56 deixebles, com a gent que vol créixer i 

no està de tornada crec que podrem 
ajudar a fer que els nostres joves per
cebin que tenim un alt concepte de la 
fe, que en tant que relació amb el Déu 
vivent present a la vida, mai no es té 
per endavant sinó que es va vivint. 

5.6. No hi ha millor testimoniatge 
per a la fe que gosar mostrar-nos com 
som: febles en coherència i amor i 
forts en la confiança que Déu ens acull 
i ens va fent. Febles davant les circums
tàncies que ens sobrepassen però lliu
res de l'angoixa perquè ens recolzem 
en Déu (CI'. Ac 16,25; Mt 10,19). 

5.7. Conseqüentment, per a susci
tar la fe en infants i joves no hi ha mi
llor camí que començar per tenir con
fiança que Déu està treballant en ells, 
alliberant-nos de tota preocupació ne
guitosa. Si no creiem en ells i elles, 
com podem ser estimuladors de la fe? 
No es pot transmetre fe sense la fe, ni 
confiança sense confiar en els joves i 
infants (la indoctrinació sí que es pot 
fer sense fe, però a I a llarga no és fe
cunda, no evangelitza). A nosaltres no 
ens pertoca dominar (Cf. Mc 10,42-
44) cap procés sinó servir-lo, ni ens 
correspon la discussió sinó la toleràn
cia (Cf. 2Tm 2,23-24). 

5.8. Hem d'ajudar els nostres ger
mans al creixement de la fe, mostrant
los la fe de Jesucrist: fins a aquesta al
çada podem créixer; fins a respectar 
tothom com a sagrat, com a germà pel 
qual Crist morí; fins a estimar l'ene
mic; fins a donar la pròpia vida; fins a 
confiar plenament en el perdó de Déu; 
fins a creure'ns estimats en els quals 
Déu es complau (Cf. Mc 1,11 i Jn 
17,23), igual que en el Fill. 



5.9. Hem de respectar, acompa
nyant-los, els temps de la fe que són, 
sempre i per a tots (joves, infants, con
siliaris i bisbes) un procés amb apa
rents retrocessos (Cf. Lc 22,31-32) i un 
camí sovint lent com el de la plena en
carnació del Verb de Déu en Jesucrist. 
Voler forçar els temps prometeïcament 
no és indici de fe sinó d'idolatria, i 
penso que les nostres esglésies patei
xen d'això, infectades per la manera de 
fer d'aquest món que, frisós d'obtenir 
resultats, manipula els humans més 
que no pas els respecta en els seus pro
cessos. Aquestes urgències filles de la 
poca fe, ja les coneix l'evangeli: «El 
meu temps encara no ha arribat, el 
vostre sempre és a punt» (Jn 7,6). 

5.10. Per respectar el misteri de 
Déu, de les persones, de la fe, de l'Es
glésia o de l'Eucaristia, realitats sim
ples i complexes alhora, hem de reco
nèixer una riquesa tal dels seus contin
guts que no pot esgotar-se en concep
tes ni en vivències unívoques d'una 
única significació. Són sempre reali
tats sacramentals que es mostren i co
muniquen en certs signes, però sempre 
els sobrepassen. Aquestes gran reali
tats, de les quals en diem misteris, no 
poden ser mai esgotades en el contin
gut que mostren els signes. Això val 
també, i primer de tot, per als infants i 
joves: si volem que aprofundeixin en 
l'experiència eclesial dels sagraments, 
hem de començar per tractar-los a ells 
mateixos com a misteris i sagraments 
(de Déu, del Crist, de la vida) amb l' es
perança que així es reconeguin. 

Reconèixer el misteri de Déu, de la 
fe i dels sagraments, suposa abandonar 
la pretensió de monopoli sobre unes 

realitats (divines i humanes) que cre
iem sempre més grans i més presents 
del que la nostra capacitat d'expressió 
i de captació és capaç d'entendre. 

Si, per exemple, som veritablement 
adoradors de Déu podrem entrar en el 
seu descans, però si no en som ens es
gotarem en un apostolat proselitista 
gens alliberador per a ningú, ni per a 
nosaltres ni per als infants o joves. 
Igualment, si respectem el misteri 
humà serem més humils i no preten
drem tenir el monopoli de la fe sinó 
que reconeixerem les fes que hi ha en 
tothom i ens deixarem qüestionar i en
riquir per elles en un exercici de com
partir recíproc propi dels germans i no 
dels mestres. És aquest l'únic camí per 
fer-nos nosaltres caminants per al camí 
de la fe que és Jesucrist i no posseïdors 
nominalistes d'un bé que quan es pre
tén posseir es fa malbé. (Jo sospito que 
una generació que a casa, a col·legi i 
entre els amics és educada en la parti
cipació activa, deu trobar poc motiva
dar participar en unes eucaristies en les 
quals no es demana res més que una 
actitud passiva i receptora.) 

Aprofundint en aquesta perspecti
va, rica i no confosa, de l'Eucaristia, 
podem reconèixer amb humilitat i se
renitat que si la humanitat va trigar (ar
rodonint) un milió d'anys a celebrar-la 
amb la plenitud de Jesucrist, és possi
ble que sigui massa pretensiós pensar 
que, establint una mena de curtcircuït, 
els qui participen en el signe cristià de 
l'Eucaristia són els únics que partici
pen en els seus continguts salvífics (se
ria una altra manera de dir que fora de 
l'Església no hi ha salvació, afirmació 
que des del Vaticà II és reconeguda 57 
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com un gran error doctrinal) o que ja 
per la seva participació sacramental 
obtinguin tota la gràcia que signifiquen 
i donen, com si aquesta no fos progres
siva. Si, com a mi em sembla, ni és del 
tot exclusiu del signe eucarístic cristià 
la gràcia que significa i certament dóna 
el sagrament de l'Eucaristia, ni la par
ticipació en ella estalvia la nostra con
dició de receptors que només progres
sivament poden anar acollint la seva 
riquesa i mai esgotar-la, llavors po
dem, amb més serenitat, creure que 
també sense participar plenament 
(cosa que només farem al Regne dels 
cels) en el signe de l'Eucaristia els in
fants i els joves poden participar, i 
d'una manera ben profunda, en alguns 
dels seus elements, presents a la vida 
dels moviments. 

Amb raó l'Església proclama l' eu
caristia font i culminació de la vida 
cristiana, i això vol dir també que tota 
la vida cristiana té un component euca
rístic, és a dir, que quan és veritable no 
està desvinculada d'aquella única eu
caristia de Jesucrist a la qual ens unim 
fent-ne el memorial. Amb aquest con
venciment podem i hem d'aspirar que 
els joves participin del signe o sagra
ment eucarístic amb la resta de la co
munitat cristiana. Ho farem, però, amb 
la serenitat que dóna el convenciment 
que tota participació eucarística, tam
bé la litúrgica, és encara parcial, i això 
per bona voluntat que hi posem. Per 
una banda, és un problema de la con
dició humana històrica i progressiva i, 
per altra, un «problema" (en realitat 
«gràcia») que el misteri de la realitat 
eucarística (el lliurament de Déu a la 
humanitat en Jesucrist i d'aquella a 
Déu en el mateix Jesús) sempre sobre-

passa la nostra capacitat. l sobretot, 
tractarem els infants i joves amb la pau 
d'esperit que dóna el convenciment 
que tot allò que en la vida (individual, 
militant, de grup o de moviment) sigui 
escolta, receptivitat crítica i humil, pe
nediment, agraïment, enfortiment de 
llaços de comunió o de solidaritat, fer 
accions que signifiquin donacions his
tòriques de la pròpia vida i acolliment 
respectuós de la dels altres; tot allò que 
sigui fer memòria de Jesucrist i fins i 
tot de tots els germans de Jesús, reli
giosos o no, que se sacrificaren per 
l'alliberament de la humanitat; tot allò 
que sigui perdó, o qualsevol dels ele
ments que l'Eucaristia culmina, tots 
aquests elements acollits i viscuts pels 
nostres joves (sempre parcialment, 
com parcial és en aquesta vida la co
munió del més pur combregant en el 
signe litúrgic eucarístic) són veritable
ment participació eucarística i no rara
ment serà més real que algunes partici
pacions litúrgiques. 

Amb això, ja s'entén, no pretenc 
menysvalorar la plena participació li
túrgica d'infants o joves, però sí des
dramatitzar-la. Si l'Església sempre 
ha recomanat, i de fet ha assumit, una 
progressiva iniciació i participació en 
el misteri del signe eucarístic, no po
dem menystenir la iniciació que supo
sa la vida dels moviments, posem per 
cas paradigmàtic la revisió de vida. És 
que a algú li pot caber el menor dubte 
que una sessió d'estudi d'evangeli, i 
més si ha estat provocada i motivada 
aquesta escolta detinguda de la Parau
la per la vida dels joves o infants, no 
és una participació real encara que 
parcial de l'única eucaristia que acull 
i celebra l'Església de la qual les eu-



caristies litúrgiques en són signes efi
caços? 

6. Una visió i lectura dinàmica de la 
revisió de vida 

Per finalitzar, adjunto un quadre si
nòptic que, semblantment a com he 
suggerit en el cas de la fe o de l'Euca
ristia, pot ajudar a fer una lectura més 
rica i polisèmica de la pràctica de la 
revisió de vida, que deu ser segura
ment l'element més típic (exercit de 
moltes maneres) dels moviments espe
cialitzats. 

Recomano que es llegeixi primer 
verticalment, que seria la lectura glo
baIo sincrònica de diferents perspecti
ves, moments o psicologies, amb què 
es pot viure la revisió de vida. Com 
tots els esquemes, i aquest potser més, 
és un ideal possiblement poc pràctic si 
es pretén traslladar tal qual a una reu
nió de joves o infants; de fet està pen
sat més com a revelador (en el sentit 
fotogràfic) de l'estructura i esperit de 
la revisió de vida més que no pas com 
a guia d'una reunió. Necessitarà sem~ 
pre de la pedagogia dels iniciadors i 
consiliaris. Al peu de cada columna se 
suggereixen els elements emergents 
que a mi em sembla que poden polarit
zar en un moment donat la vida d'uns 
joves, elements que caldria respectar 

moltíssim. Si un jove no és encara ca
paç d'expressar la fe en Jesucrist, però 
és capaç d'expressar la fe en ell mateix 
perquè ha vist que és capaç d'una ac
ció reeixida, està fent un camí molt 
important cap a la maduresa de la fe. 
Un camí potser més ben traçat i més 
segur a la llarga que el d'un altre noi o 
una altra noia que afirmi la seva fe en 
Jesucrist saltant-se la necessària fe 
(confiança) en ell mateix o en ella ma
teixa. Hem d'evitar la temptació d'ac
celerar o de frenar l'expressió de la fe 
(de les fes) que els infants i joves van 
tenint en cada moment i no negar-nos, 
en canvi, a testimoniar i expressar la 
nostra fe, la de l'Església, també en 
Jesús. 

Després serà bo llegir-lo horitzon
talment per ajudar-nos a fer una lectu
ra d'aprofundiment en sentit més evo
lutiu o diacrònic, senyalant-nos potser 
algunes de les etapes o matisos que els 
diferents elements o moments forts de 
la revisió de vida poden anar tenint (i 
seria bo que anessin tenint) al llarg de 
la vida dels grups i dels militants. Cre
iem que, si no hi ha interferències dra
màtiques, aquestes diferents vivències 
dels clàssics «veure», «jutjar» i «ac
tuar» són intercomunicables i tendiran 
a adquirir al llarg del temps, si no en el 
llenguatge sí en el contingut o en la 
actitud, un matís o altre. 
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ClAU TÈcnICA 
IflSlrutrefltal 

Déu inteHigeru ¡bo que 
descobreixes ambverilat la 
complexila\ du bti i de mal 

que hi ha a la vida 

VEURE 
-Oesoobrir la complexital 
-Adquirir capm:itaI critica 

-Oescobrir renIreU¡¡! 
(causes iconseqüençies) 

-De fanêcdota ¡¡ la categoria 

Jesús que el teu esperit ens 
a!udi a distingir el bé í el mal. 

present a la vida i també 
ennosa!tres 

JUTJAR 
-Discelninl (bo/dolen!) 

-Pondemnl 
(aplaudinVrelusant) 
-AIaBumde ..• ? 

Contrast escaléS da \laJors 

Déu Pare bo, que not1ngui por 
(li mandIa de co~\aborar en ta 

millora de fa vida 

Acru"" 
-Creure en ta pròpia capacitat 

-Èxit per canviar coses 

Coneixement racional 
Emergeix el jo 

Opcions: moviment + valors 
novetat 

Activitat I Novetat 
Pregària -CoI·laboraeíó 

'------

ClAU PERSONAL CLAU COMUNITAR!A 
PersoR3lill:ari arribar a!QIN _Polititza!'> i anibar a la mílitar.cia 

lXiu que COI19ixe5 ¡ estimes 
cada persona i escoRes el crit 

dels qui pateixen ens 
encomanem a Iu per entendre 

la vida i la gent 

COMPRENDRE REBRE 
-Des de dintre -Sanin de lemps i història 

-Incorporant el cor (emoció) -SanlH de Irndici6 i poble 
-Autoimplicat 

(fets semblants f delectanl 
les meves actHuds) 

Jesús que el te-u espertl: ens 
ajudi a valornr cada persona ¡ 

respectar els més pe-tits 

VAlORAR{-5E) AGRAIR 
-La gent -Persones i poble 
-El grup -Respecie 

-Procés de conversió -Adhesió 

Et dono gràcieS E~riI Sant 
perquè puc col-laborar amb tu 

¡ els a!1res al COl" de la vida 

COL-lABORAR CONSTRUIR 
-Amb els altres -Oefensanl 
-Receptivitat -AcC$ptant unes lleis 

-Essenlfidtl! 

Coneixement cordIal Coneixement coffilJnilari i políti 
Emergeix raftre Emergeix la comunitat 

Opcions: persones (Jesus) Opcions: 
g"" moviment-tnaci6+ídeologia 

ReceptlvilatJ Afectivitat FJClet~at 
Pregària" CoI·labOraçló CoffilJnitat I Exclusivitat 

Pregària· Co~laboració 

ct..AtlTEOLOGAL CLAU BAPTISMAL CLAU eUCARfsTlCA CLAU APOSTÒUCA 
cmxeren ramor al Déu !rini\ari Cn!ixeren sentit eclesial Crei~f en Ol! do i la pobresa Créixercomdeixehles iapòs!ofs 

Oéu ple d'amori vivent al rot Déu gran 1 viu al mig de la vida 
de la vida: vull descobrir·te vull aprendre com treballes 

per ijcolf¡r-te en cada persona al món ¡ al cor de la gent 
i en cada sHuació per poder ser 

un col·laborador mil 
CERCAR DESCOBRIR (en lot el CrisI) 06RIR(·SE) ESCOLTAR 

-El Déu personal ¡ vivent -Paraula 00 Déu -A tot í a tots, dadel El Regne a la vida 
present a la vida -Paraula de rHome Déu vivent -La Bona Notícia 

-Paraula dels pobres -la crida a la conversió 
-Paraula profunda plÒpla 

Jasús vull estimar·te Crist que llas donat per mi la Jesús, que el teu esperit 
presenta ta vida ¡ la teva .-

Pare \lUU es!ímar·le teva vida ¡ has ressuscitat, ". 
Esperil Sant: t'estimo Que no tingui por de mullar·me paraula vagin creant en mi un 

corfoJt i lenara com elteu, 
Deshjo fer-ho de debò en el teu seguiment 

útil a tols :n 
m 

ESTIMAR OPT"" COMBREGAR ACOWR <: 
-Creure's estimal -Pel seguíment -En el Crist servent i Senyor -Tot: Déu i la història, ¡¡; 
-correspondre -Per ta conversió constant -Un sol cos: elbéiel mal (5. 

-Fruir ¡ patir tot des de Déu -Per la lluita del Regne membres uns dels altres 
-{)1)!xar-se prendm -MOlt ¡ resurrecció -En ta festa de ~u e 

m 
Jesús (Pam) (Esperit) Que Jesús vull ser teu (teva), Que Jesús, que en tola tameva <: 
descobreixi com estímar-.te visqui un/a en tu ¡ pel leu vida pugui respectar, agmir Ci millor cuidant de ta gent í la esperit uní! sempre al Pare ¡ construír el Regne de la ". 

vicia que tu tant estímes i als més pobres Germanor 

RESPONDRE SEGUIR REDIMIR SERVIR 
-Cteativilat -Cada dia -Amb lots -El Regne ¡ només el Regne 

-Amb tota la vida -Incorpoml a Crist -Amb esperança ¡ festa -Amb obediència 
-COm a çl'iall,lra nova -Amb sacrifici -PortadolS de la P8I"aula 

Coneixement líducial Coneixeme!'ll eclesial Coneixement místic Coneixement total 
EmergeixCrisI-Déu Emergebl:fEsglésia Emergelx el Sagrament Emergeix el Regne 

Opcions: Déu personal--Crist Opcíons: Església Opcions: Re9'le Opcions: pelí!/fenemlc 

-- Comunitat f Sacramentalilat Gratuitat Totafrtat J Universalitat 
Pregària· Col·taboració Pregària • Co~labomdó Pregària -Col'labOració Pregària· CoI·taboracló 



XVI Trobada de Santuaris de 
Catalunya i Balears 
JOAN CARRERAS i PERA, rector del Sontuori de la Mare de Déu del Mont 

~nc,vclt Santuari de la Mare de Déu de la Salut, de 
Feliu de Pallerols, acollí els dies 6 i 7 de març 

J 995 la XVI Trobada de Rectors de Santuaris de 
Ital'u~,ya i Balears, amb la participació de seixanta

aSJ5Ïsl'ents provinents de Catalunya i les Illes. A 
més del bisbe de Girona, monsenyor Jaume 
Camprodon, hi participaren també l'arquebisbe 
Giovanni Cheli, president del Pontifici Consell de 
Migrants i Itinerants, i monsenyor Pierre Calimé, 
responsable de Turisme, Santuaris i Pelegrinatges 
d'aquesta institució ec:lesia/. 

1. Emplaçament geogràfic 

La major part dels santuaris catala
no-balears es troben emplaçats en zo
nes rurals. Els més emblemàtics s' eri
geixen als contraforts i cims de les 
nostres muntanyes: Montserrat, Ro
caborba, els Àngels, Bellmunt, els 
Munts, la Mare de Déu del Mont. Te
nen també la seva importància els tro
glodítics excavats en la roca viva -el 
Salgar, la Balma-, els enclavats en una 
vall-Núria, el Miracle, Sant Magí de 
la Brufaganya- al costat d'un riu -Me
ritxell, Montgarri, Gerri de la Sal-, o 
d'una font -la Salut, la Fontsanta-. 

També, cas del santuari-balneari de la 
Fontcalda, en el cràter d'un volcà. 

Així mateix, trobem santuaris ur
bans: el Tura, d'Olot; la Misericòrdia, 
de Reus i Canet de Mar; el Sant Crist, 
de Balaguer; Santa Teresina, de Lleida; 
el Sagrat Cor del Tibidabo, de Barcelo
na. l, fora vila, assenyalant topònims i 
accidents geogràfics, pensem en el 
Camí, de Cambrils; el Camp, de Gar
riguella; la Riera, de les Borges del 
Camp; el Port, de Llançà; el Prat, de 
SantJoan de lesAbadesses; la Serra, de 
Montblanc; el Coll, d'Osor; el Castell, 
de Gallifa; el Claustre, de Tarragona; 61 
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l'Om, de Montiró; el Roure, de Llers; el 
Lledó, de Valls. Els santuaris més antics 
són els dedicats a Sant Sebastià, Sant 
Miquel, Sant Antoni, Sant Grau, Sant 
Roc, Santa Magdalena o la Mare de 
Déu del Roser, la Pietat o el Patrocini. 
Més moderns, trobem els santuaris ma
rians dedicats al Remei, la Salut, 
Loreto, Lurdes o Fàtima. 

2. El Secretariat Interdiocesà 

Després d'una llarga experiència 
de consolidació, el «Secretariat Inter
diocesà de Santuaris de Catalunya i les 
Illes» fou constituït oficialment el 27/ 
1/1993 a Tortosa, amb l'aprovació dels 
estatuts per part dels bisbes de la Con
ferència Episcopal Tarraconense i els 
bisbes de les Illes. Coordinat per mos
sèn Salvador Batalla, rector de Sant 
Pol de Mar, i amb el P. Parellada de 
Montserrat com a secretari, compta 
amb delegats a totes les diòcesis i més 
d'un centenar de santuaris associats. 

3. 1995: Crònica de la Trobada 

Dilluns dia 6. Benvinguda a càrrec 
de mossèn Joan Miralles, rector amfitrió, 
i mútua presentació dels participants. Ini
cià el debat el professor Gaspar Espuña, 
director del Centre d'Estudis Tècnics i 
Turístics de Barcelona, amb el tema 
«Santuaris i àmbit turístic». En la pers
pectiva d'una futura Federació d'Hostat
geries de Santuaris, insistí en la necessi
tat d'enfortir el diàleg i la connexió entre 
els agents de la pastoral i els professio
nals del sector turístic. 

En una brillant intervenció, monse
nyor Cheli es referí als reptes pastorals 
derivats de la mobilitat social: d'una 

banda, la no-creença, de l'altra, l'apa
rició de noves formes de religiositat 
adaptades a l'ètica de situació sorgides 
dels models orientals. Cal transformar 
l'església de la paraula en església de 
l'acolliment. La resposta a la mobilitat 
geogràfica té el seu complement en la 
mobilitat psicològica dels homes i les 
dones del nostre temps. 

En la ponència sobre «Santuaris i 
canvi social», mossèn Melitó Tubau 
(rector del Santuari de Vïladordis i arxi
prest de Manresa) efectuà una profunda 
anàlisi sòcio-religiosa de l'actual socie
tat i situà la missió específica dels san
tuaris -llocs on la fe entronca amb la 
cultura, la història amb l'art i l'antropo
logia amb la vida eclesial- en el context 
de la «pastoral d'encarnació». 

Dimarts dia 7. La taula rodona, 
centrada en «El paper dels santuaris 
davant els no-creients i els allunyats», 
fou presidida pel bisbe de Girona, 
monsenyor Jaume Camprodon i mode
rada per Salvador Batalla. Hi partici
paren Ramon Rossell (Meritxell
Andorra), Bartomeu Pericàs (Lluc
Mallorca), Joan Carreras i Pera (Mare 
de Déu del Mont-Girona) i Antoni 
Sansó (Tibidabo-Barcelona). Cadas
cun dels ponents insistí en la dimensió 
missionera dels santuaris des de dife
rents perspectives pastorals (estètico
turística, litúrgico-cultural, sòcio-cul
tural i teològico-mariana). A la tarda, 
tingué lloc la visita col·lectiva a Olot 
(15 km) i al Santuari de la Mare de 
Déu del Tura, patrona de la ciutat. 

En una època marcada per la inse
guretat, la mobilitat social i el sincretis
me religiós, la trobada d'enguany ha 



representat un fòrum apassionat on 
s'han debatut temes tan actuals com les 
diverses formes d'acolliment, la religio
sitat popular, el valor dels signes sensi
bles en la litúrgia i la reconversió dels 
ex-vots en suport solidari. Velles temà
tiques emmarcades en la gratuïtat, soli
daritat i ecologiade l'esperit, a la recer
ca del nou rostre de Crist emergent en 
els homes i en les dones d'avui. 

4. De la llibreta de notes 

«Self-service» eclesial. Els santua
ris estan de moda, i això no és cap no
vetat. Fent una caricatura, podríem dir 
que han deixat de ser «centres de pie
tat» locals i comarcals, i «refugis» 
d'excursionistes i viatgers més o 
menys motivats, per convertir-se en un 
self-service ple d'ofertes llamineres 
per a la gent de ciutat. Els nòmades 
urbans tenen mil i un motius per ascen
dir-hi: ecològics, antropològics, cultu
rals, artístics, religiosos ... 

De pelegrins, excursionistes i turis
tes. Qui visita els santuaris? Seguint 
les pautes sociològiques de la mobili
tat social, hom hi pot observar gent 
molt diversa que podríem desglossar 
en tres grans grups: pelegrins, viat
gers-excursionistes i turistes, majorità
riament de procedència urbana (80%). 
Únicament una minoria (20%) ho fa 
per motivacions religioses. Des d'un 
estricte punt de vista pastoral, els po
dem dividir en practicants, practicants 
ocasionals, i no-practicants. 

r; automòbil ha transformat les an
tigues concentracions col· lectives en 
visites individuals i familiars. AI mar
ge de qualsevol connotació religiosa, 

els santuaris s'han convertit per a mol
ta gent en punt de trobada, lloc d'esplai 
i saludable «escapada» ecològica. 

Tot i això, almenys una vegada 
l'any diversos pobles i parròquies 
mantenen el <<Vot de Vila», fruit d'una 
ancestral prometença. Formen el grup 
de pelegrins que de moltes i diverses 
maneres han fet del santuari una vivèn
cia de fe. El que Luigi Dadaglio en la 
carta als bisbes del 8 de setembre de 
1987 definia com «l'influx recíproc 
entre el Santuari i la Vida de les pobla
cions circumdants». 

Àrees d'evangelització. La diversi
tat de visitants confereix als santuaris 
una especial dimensió missionera. Pel 
seu emplaçament privilegiat, dimensió 
cultural i, ben sovint, per serl'únic lloc 
de contacte amb l'església per part de 
moltíssimes persones, els antics llocs de 
pelegrinatge i vivència de lafe s'han 
convertit avui en àrees d'evangelització 
i plataformes de diàleg cultural. 

Cal potenciar-hi -s'ha dit i repetit
una pastoral d'encarnació. Mitjançant 
la informació, l'acolliment i el testi
moniatge. Ni tancar-nos «en misses, 
rosaris i estampetes», ni restar impas~ 
sibles davant el buidatge de continguts 
religiosos. 

Pastoral d'encarnació. Facilitar el 
compliment del sagrament de la peni
tència, propiciar «espais» de silenci i 
preparar a consciència les celebracions 
litúrgiques. Però, també potenciar l'ex
pansió festiva i la dimensió missionera, 
sense quedar-nos en el Divendres Sant. 
Cal fer el salt cap a la Pasqua. La pasto
ral d'encarnació no pot oblidar l'orien- 63 
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tació pasqual, en tres direccions com
plementàries: compromís envers els 
germans, sensibilitat envers la natura i 
la joia de sentir-nos salvats. 

Religiositat popular. Una pregunta 
capciosa: per a la vivència en la fe, 
n'hi ha prou amb la claredat d'exposi
ció, la megafonia controlada, la perfec
ció formal i la claror del sol? Als nos
tres santuaris, en general, es vol enten
dre racionalment la litúrgia o es prefe
reix viure una suggestió religiosa on el 
símbol ultrapassa la pròpia compren
sió de la paraula? 

Una petita enquesta ens mostraria 
que moltíssima gent troba a faltar en 
l'actual litúrgia l'element mistèric i 
simbòlic. El fum dels ciris, la cadència 
del gregorià, la solemnitat de les pro
cessons, la suggestiva penombra, el 
fum de l'encens ... ritus i paraules ex
pressades en un llenguatge incompren
sible per a la ment, però ple de sugges
tions per al cor. 

Davant determinats fets i paraules 
de Jesús, de vegades he pensat que els 
agents de la pastoral potser ens tren
quem massa el cap intentant una exe
gesi cerebral: les temptacions, els 
exorcismes, el llenguatge cóptic de les 
paràboles, i el gest sensible que sovint 
acompanya els signes messiànics (gar
gots a terra, mullar amb saliva, fer anar 
el malalt a rentar-se). No us sembla 
que troben el seu desllorigador en de
terminades formes de religiositat po
pular? Per què en l'economia de la sal
vació el Senyor incorpora el gest sen
sible? No deu ser perquè coneix els 
replecs més profunds de la criatura 
humana? 

Quan besa una imatge, el poble sap 
molt bé que no fa un acte de latria a un 
tros de fusta o de marbre, però sent el 
valor del gest sensible. l quan alça la 
palma el Diumenge de Rams, o besa la 
creu el Divendres Sant, o canta el Viro
lai a Montserrat o els goigs tradicio
nals en una ermita perduda, experi
menta un pessigolleig interior que tal 
vegada no ha trobat mai en les celebra
cions eucarístiques habituals. La infan
tesa espiritual no ha perdut mai l'acti
tud contemplativa davant el merave
llós; tal vegada, per confondre el nos
tre orgull racionalitzant. 

Un repte seriós. Els aplecs multitu
dinaris, els ex-vots pintorescos, l'ha
giografia meravellosa, la iconografia 
miraclera o els fenòmens taumatúr
gics, extrapolats del seu context sòcio
religiós poden convertir-se en una 
«mina informativa» per als maSs me
dia, assedegats de sensacionalisme, i 
esdevenir el blanc d'una informació 
interessada i morbosa. Tot això plante
ja als agents de la pastoral dels santua
ris un repte molt seriós. 

Com respectar els valors populars 
sense provocar la morbositat dels mass 
media? Com mantenir els espais propis 
del sagrat (el silenci, la pregària, les ce
lebracions litúrgies) enmig d'un col·lec
tiu que n'ha perdut majoritàriament el 
sentit? Com mantenir el «gest» -antic i 
universal- d'una ofrena d'acord amb 
aquells valors de respecte i transparèn
cia que no tan sols demana la societat 
actual, sinó que són exigència evangè
lica? La sensibilitat ecològica que 
exemplaritzen tants de joves que visiten 
els nostres santuaris, com podem fer-la 
extensiva a l'ecologia de l'esperit? 



I tornen les primeres 
Comunions ... 
FELIP CUADRA, arxiprest i rector de Molins de Rei (Barcelona) 

de desembre de J 994, la revista de teologia 
Terrae, dedicava quasi monogràficament el seu 

're:5pcmEmt exemplar al tema de la Pastoral dels 
ments. Entre l'ideal i la realitat. 
els articles, en sobresortia un titulat El 

malestar del clero en la administración de los 
sacramentos, digne de ser llegit i sobre el contingut 
del qual caldria reflexionar. 
Nosaltres, seguint el mateix fil, i ara que, com cada 
any, tornen les primeres Comunions, hem demanat 
uns apunts sobre una experiència concreta de 
preparació, celebració i seguiment educatiu en la fe 
dels infants que accedeixen a l'Eucaristia. 

Amb aquest article no pretenc abor
dar tota la complexitat del tema. Vull 
fer només unes consideracions, fruit de 
la meva particular experiència pastoral, 
i donar testimoniatge del que jo, en 
aquests moments, treballo. 

Sóc conscient que el que digui aquí 
pot crear polèmica. Sé que és un tema 
que ha fet i fa patir molts agents de pas
toral, sobretot sacerdots. Crec que en 
pastoral el que avui és vàlid, quant a la 
manera de fer, demà pot canviar, i que 

el treball que es fa en el món de la sa
cramentalització, amb totes les seves 
ambigüitats, pot ser relatiu. 

Jo he viscut, en el món de la sacra
mentalització, criteris molt amplis i 
criteris molt estrictes i rigoristes. Des 
d'aquell religiós que anava per lliure i 
feia totes les celebracions que li dema
nessin, a l'hora que fos, amb una pre
paració i celebració sense cap relació 
pastoral amb el conjunt de parròquies 
de la mateixa població i sense cap su- 65 
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port institucionalitzat de l'Església, 
fins a aquells criteris rigoristes amb els 
quals, amb molt bona voluntat, es vo
lia purificar la fe de tot element reli
giós-màgic i anar a una església popu
lar del compromís i no de la sacramen
talització. 

En el primer cas, el del religiós, 
haig de dir que tot ho feia amb una 
gran voluntat de servei i amor a les 
persones, no encaixava en cap esque
ma eclesial i era molt estimat per la 
massa popular que se sentia acompa
nyada i corresposta en les seves de
mandes religioses. No és el cas d'a
quelles pastorals sacramentalitzadores 
en les quals, com a sospita, moltes ve
gades hi ha els diners al darrera. 

En el segon cas, sota criteris, se
gons el meu parer, molt ideologitzats i 
amb afany de purisme, com que es deia 
que era la família la que havia de pre
parar els nens per a la primera Comu
nió, en moltes parròquies es va supri
mir la catequesi preparatòria o es va 
reduir a la mínima expressió; si la pri
mera Comunió és un fet social (vestits, 
festes, regals, restaurants, fotogra
fies ... ) cal no dedicar-hi gaire temps 
abans de la celebració. S'imposaren 
normes molt estrictes pel que fa a les 
fotografies i als vestits, que havien de 
ser curts i no llargs (moltes vegades 
una catequista anava preparada amb fil 
i agulla per escurçar, abans de comen
çar la celebració, els vestits massa 
llargs, amb la pertinent enrabiada per 
part dels pares que es rebel· laven con
tra les normes establertes). A aquest 
propòsit, podríem descriure moltes si
tuacions pintoresques, però no ve al 
cas, 

El que primer trobem en el camí de 
la primera Comunió és una petició a la 
parròquia feta pels pares, ja sigui dins 
o fora del temps establert. Què hi ha al 
darrera d'aquesta petició? El que es 
demana, concorda amb el que s' ofe
reix? Com podem separar allò que és 
bo del que és secundari? Podríem fer 
moltes preguntes, fer judicis, criticar la 
manca de vida sacramental, però al fi
nal ens trobem amb una família que, 
pel que sigui, demana la primera Co
munió per als seus fills. 

Jo, per començar, el que faig és aco
llir aquesta petició amb cordialitat, amb 
molta paciència i intentar sintonitzar 
amb aquell «moment vital» del nen i la 
família. Si vas amb prejudicis pastorals 
i amb actitud despectiva, ja tenim la po
lèmica servida. Això no vol dir que hem 
d'acollir-ho tot i de qualsevol manera. 
Sí, és veritat que a tots ens agrada que 
ens tractin bé, de manera personalitza
da i en sintonia amb el que per a nosal
tres és important. Per donar un rostre 
d'Església acollidora, la psicologia hi 
juga un paper important. 

El primer dia que vénen els pares a 
apuntar els nens per a la primera Co
munió, tot un equip d'acollidors, les 
catequistes que acompanyaran els 
nens, els informen del procés que cal 
seguir fins al dia de la celebració: els 
nens vindran un cop a la setmana, en 
grups de vuit o deu, i els pares també, 
per grups, assistiran a una catequesi 
d'adults per repassar uns temes fona
mentals de la vida cristiana (l'Església, 
comunitat de creients en Jesucrist; la 
persona de Jesucrist i el seu missatge 
sobre el Regne; el Déu, revelat per Je
sucrist com a Pare; els sagraments i, de 



manera particular, el Sagrament de la 
Reconciliació; l'Eucaristia). Aquestes 
trobades, a les quals assisteixen el 
90%, més o menys, dels pares, van 
precedides d'una trobada general en la 
qual el sacerdot els explica que és im
portant acompanyar els nens en la pre
paració catequètica, que cal que assis
teixin a les trobades que els ofereix la 
parròquia, que els vestits de la celebra
ció (i la festa que es faci després) han 
de ser corn més senzills millor (a par
tir d'aquest moment ja no parlo més 
dels vestits,ja que no la considero una 
preocupació fonamental i si el dia de la 
primera Comunió algú ve amb vestit 
llarg, paciència, ja que és una batalla 
perduda). El mes de gener ja els dic el 
dia i l' hora de la primera Comunió, 
d'aquesta manera poden reservar el 
restaurant (ens agradi o no, això entra 
dins de les preocupacions dels pares). 

La celebració de la primera Comu
nió, també per grups, és preparada amb 
els pares i els nens per separat i s'inten
ta que tothom hi participi al màxim.Al
guna vegada es fa una sortida de convi
vència per crear lligams de familiaritat. 

El dia de la primera Comunió, la 
catequista ajuda els nens a estar atents 
i a participar en la cerimònia; les foto
grafies les farà només el fotògraf que 
hagin escollit els pares; les flors i l'or
namentació del temple es fa corn 
vulguin ells mateixos, així que s'hau
ran de trobar abans per preparar totes 
aquestes coses secundàries. 

Constato que el coneixement de les 
persones i el clima familiar facilita l'en
trada a l'àmbit de la fe. Tot el que es faci 
per crear un bon ambient i lIna bona re-

lació entre les diverses famílies està en 
el camí de l'evangelització. És cert que 
no totes les persones continuaran o for
mularan la fe corn nosaltres voldríem, 
encara que el més important és que, de 
la manera que sigui, «arribin a fer una 
certa experiència de relació amb el Se
nyor i el visquin». Quantes catequistes 
no han sortit voluntàries dels grups de 
pares i s'han incorporat a la parròquia, 
a partir del procés de la primera Comu
nió? Quants grups de reflexió i de ma
trimonis no han sortit de les trobades 
amb els pares? 

Una pastoral així demana molta pa
ciència, actitud acollidora, ganes de 
connectar amb la gent i amb el moment 
que viuen, fer participar els laics a l'ho
ra de tractar els ternes amb els pares, 
saber què volem i com educarem per 
aconseguir-ho, posar-nos a l'altura de 
les persones que demanen el sagramenl 
i acompanyar-les en la descoberta, la 
vivència i la celebració de la fe. 

Cal evitar actituds sectàries, cal evi
tar cares d'antipatia i prejudicis quan els 
interessos de la gent no ens semblen els 
nostres. Això ens demana un gran co
neixement de la realitat de creients que 
ens vénen a la parròquia per motius 
d'alguna celebració i un gran esforç per 
ajudar-los a sintonitzar amb la fe i la 
comunitat eclesial, de la qual moltes 
vegades tenen una mala experiència. 
Tot això no és un camí perfecte i pot 
portar a ambigüitats, així corn nosaltres 
no sorn perfectes i vivim ambigüitats. 
En el camp pastoral s'ha de tenir objec
tius, pedagogia en els mitjans, paciència 
í no voler resultar espectaculars. Hem 
de creure que l'Esperit Sant també tre
balla i que nosaltres no ho fem pas tot. 67 
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Manifest del Primer 
de Maig de 1995 

lIovi~nel1ts obrers cristians de Catalunya (ACO, 
JOC i JOC/JOBAC), conjuntament amb les 

le~racio~ls de Pastoral Obrera de les diòcesis 
ralan .. ~_ van fer públic, un cop més, amb ocasió 
passat Primer de Maig, un manifest-reflexió que 

reproduïm tot seguit. 

Tornem a celebrar el Primer de 
Maig, data molt significatívaen la llui
ta obrera. 

Fidels a l'Esperit de Jesucrist que 
«ha vingut a establir el dret i la justícia 
en aquest món», els cristians i cristia
nes de Catalunya i les Illes en Món 
Obrer: 

-CONSTATEM que la internacio
nalització de l'economia, les noves 
tecnologies i la flexibilització del 
mercat laboral, han provocat en el 
món obrer profundes transforma
cions: 

-fragmentació, heterogeneïtat i 
pèrdua de la consciència obrera; 

-l'atur, que és part del sistema i no 
només una seva conseqüència; 

-progressiu empobriment, que por
ta una important part de la població 
fins a «l'exclusió socia!»; 

-increment, a tot el món, de les di
ferències entre posseïdors i desposseïts; 

-augment de l'individualisme i de 
la competitivitat salvatge; 

-sindicalisme decreixent; 
-manca de formació, tant profes-

sional com social i personal. 

«El Senyor li digué: 
-He vist l'opressió del meu poble a 

Egipte i he sentit com clama per culpa 
dels seus explotadors. Conec els seus 
sofriments. » (Èxode 3,7) 

-VEIEM que manca concretar la 
força necessària, la creativitat i la ima
ginació per superar el context en el 
qual estem immersos; i renovar estra- . 
tègies, mètodes i nous objectius a ni
vell tant sindical com polític. Malgrat 
això, dins del Món Obrer apareixen 
signes d'esperança, esforços solidaris i 
estils de vida globalment diferents que 
són manifestació d'una fortnació reno- 69 
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vada de la persona amb nous valors i 
criteris. Sorgeixen noves reivindica
cions que ens duran no tan sols a noves 
formes de repartiment del treball, sinó 
també al repartiment de les rendes i de 
la producció a nivell mundial. 

«Us donaré un cor nou iposaré un 
esperit nou dins vostre; trauré de vos
altres aquest cor de pedra i us en do
naré un de carn.» (Ezequiel 36,26) 

-LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ 
com a cristians i cristianes del món 
obrer i de tota l'Església l'hem de con
cretar: 

-participant activament i crítica
ment en el si de les organitzacions prò
pies a la nostra condició obrera; 

-afavorint i potenciant la formació 
social i política del moviment obrer i 
de l'Església; 

-denunciant la injustícia i l'explo
tació, la burocratització de la vida po
lítica, la corrupció política, social i 
econòmica, els models i els estils de 
vida insolidaris, la insolidaritat d'un 
món ple de desequilibris i desigualtats. 

«Llavors Jesús digué aquesta pa
ràbola: 

Un home tenia una figuera planta
da a la seva vinya. Va anar a buscar
hifruit i no n 'hi trobà. Llavors digué al 
que li menava la vinya: 

-Mira,Ja tres anys que vinc a bus
car fruit en aquesta figuera i no n'hi 
trobo. Talla-la. Per què ha d'ocupar la 
te Tra inútilment? 

Ell li digué: 
-Senyor, deixa-la encara aquest 

any. La cavaré tot al voltant i hi tiraré 
fems, a veure si dóna fruit d'ara en eIl

davant. Si no,Jes-la tollar.» (Lluc 13, 
6-9) 



Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsal 

Fòrum «vida i evangeli», 
grans canvis 

L'habitual Fòrum, trobada dels 
cristians anomenats «oberts, crítics i 
progressistes», es va celebrar aquest 
any, per onzena vegada, el cap de set
mana de 1'11 i 12 de març, al col·legi 
«La Salle Bonanova» i va tomar a re
unir prop d'unes 1.500 persones. El 
lema era força poètic, o força evangè
lic: « Una llavor que no para de créi
xer». Assenyalem, però, tres grans 
canvis. 

En primer lloc, el Fòrum ha canviat 
de nom. Ha passat d' «home i evange
li» a dir-se «vida i evangeli». Aquest és 
el resultat final d'una constant reivin
dicació que feia més de tres anys que 
durava i que estava organitzada pel 
Col· lectiu de Dones en l'Església, un 
grup precisament sorgit arran del Fò
rum i que reclamava treure de les seves 
senyes d'identitat (del nom) «aquest 
marcat caràcter masclista j discrimina
tori que té la nostra Església». La 
«vida», que és un terme femení, ara 
recollirà tota la realitat humana. 

En segon lloc, un canvi en la dinà-

mica i el funcionament. Ara s'assisteix 
a un «multi-fòrum», és a dir, a una pro
gramació simultània d'activitats per 
triar, formada per 18 tallers d'expe
riències cristianes diverses, 4 taules ro
dones, 3 espais de pregària, una festa 
contínua organitzada pel «Multifesti
val-David» i la fira d'entitats que reu
nia tot un seguit de «paradetes» on 
moltes associacions presentaven les 
seves publicacions i la seva documen
tació. Pcr a segons qui, tot això li pot 
semblar un «mercat de Calaf», però no 
deixava de ser un signe clar de plurali
tat en l'Església, que sempre és 
d'agrair. 

l en tercer lloc, aquest any el Fò
rum potser no va ser el capdavanter 
de cap iniciativa concreta de la nostra 
Església, com ho ha estat altres anys, 
si nó que ha sabut anar a remolc o pu
jar al carro d'un esdeveniment impor
tant per a la nostra església diocesana 
i catalana: el Concili Provincial de la 
Tarraconense. De fet el Concili era 
una proposta que el Fòrum ja havia 
demanat fa anys i ara -com va dir 
Josep L1igadas en la presentació- no
més calia demanar a tots els qui inter
venen en el Concili: «Per favor, no 
ens defraudeu!». 

Signe d'aquesta voluntat de segui
ment del Concili va ser la taula rodona 
del dissabte al matí que va aplegar di
versos membres conciliars: Joan 71 
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Estruch, sociòleg; Tica Font, militant 
de la GOAC; Antoni Deig, bisbe de 
Solsona; Jesús Huguet, capellà de 
Solsona; i Joan Bada, historiador i ca
pellà de Barcelona, que va actuar de 
moderador. El resum d'aquesta taula 
rodona seria llarguíssim, però només 
vull destacar-ne que va ser molt infor
mativa pel que fa al clima del Concili i 
que en va recollir la diversitat de posi
cionaments: hi ha gent molt esperança
da i gent molt més escèptica. 

Els temes que més van aparèixer en 
el debat van ser la possibilitat de la ce
lebració penitencial comunitària, la 
Conferència Episcopal Catalana inde
pendent de l'espanyola, la COPE i 
l'atenció als més pobres i marginats. 
Joan Estruch, que es va autoconstituir 
com a portaveu de la gran assemblea 
del Fòrum, va assegurar que aportaria 
al Concili tot el que allà es va dir refe
rent al fet que els pobres i marginats 
són el tema més important del Conci
li, i que «al final de juny, si som vius, 
de la Conferència Episcopal Catalana 
se'n parlarà!». 

Pel que fa a l'esquema dels altres 
anys, el Fòrum va seguir amb les dues 
ponències habituals. La del dissabte al 
matí, «Palabras para la espera. Des
cubr;r al Espíritu presente en el mun
do», va anar a càrrec de Dolares Alei
xandre, religiosa del Sagrat Cor, es
criptora i professora de Bíblia a la 
Universitat de Comillas, de Madrid. 
Aleixandre, que ja havia participat 
com a ponent en el Fòrum del 1991, va 
dirigir-nos una mena de passeig bíblic, 
molt recurrent, ple de bona poesia 
(castellana) i de bon humor. El seu fo
nament bàsic va ser el llibre de l'Apo-

cali psi . A partir de la descripció de les 
principals característiques i defectes 
de les nostres comunitats cristianes, en 
el nostre món i en la nostra actualitat 
quotidiana, Dolares Aleixandre, tot in
tentant-hi descobrir la presència de 
l'Esperit, va anar construint set cartes 
adreçades a aquestes comunitats 
d'avui per tal de renovar-les a la llum 
de la fe i de l'Escriptura. 

El diumenge al matí, la segona po
nència «Recórrer llocs d'esperança», 
va anar a càrrec de Xosé Miguélez, 
escriptor, teòleg i capellà d'origen ga
llec, format a Barcelona i actual rector 
de dos poblets rurals de la diòcesi de 
Mondoñedo-Ferrol (Lugo l. Miguélez 
ens va preparar un altre recorregut, 
aquesta vegada cristològic, per anar 
repassant uns sis models diferents de 
fe en Jesucrist: l'abstracte o jurídic, el 
carismàtic, l'intel·lectual, el moral o 
ètic, el polític, i el del misteri o reli
giós. Per a seguir Jesucrist -va dir 
Miguélez- potser s'han de tenir tots 
aquests sis models i nO polaritzar-se 
només en un, que ens deformaria la 
imatge correcta de Jesús; això ens 
dóna «una fe per fer-nos forts en l'es
perança» i per fer-nos descobrir que 
«tots els llocs són llocs d'esperança». 
Un sol mot definiria la ponència de 
Miguélez: suggerent! 

Finalment, el diumenge a la tarda 
es va celebrar l'eucaristia, presidida 
per Joaquim Brustenga, convocant del 
Fòrum i rector de la parròquia de Sant 
Vicenç de Mollet del Vallès. La col
lecta de la missa anava adreçada a col
laborar en un projecte d'ajuda a la in
fància necessitada del Perú i al projec
te SARA d'ajuda als malalts de la Sida 



a Sabadell (un projecte que es vol por
tar a terme en la parròquia de Sant Sal
vador de Sabadell, el qual però de mo
ment compta amb una dura oposició 
dels veïns del barri). En un moment del 
Fòrum, el dissabte a la nit, es va fer 
una pregària d'homenatge a Joan Gar
cia Nieto, mort el passat juliol, dirigi
da per Josep Rambla. 

Ep! «Església i pobresa» 

El dissabte 25 de febrer es va cele
brar la «Tercera Trobada Ep!», és a dir, 
«Església i pobresa», també al col·legi 
«La Salle Bonanova» de Barcelona. 
Organitzada pel Secretariat Diocesà 
pels Marginats, que dirigeix Oriol 
Xirinacs, aquesta trobada pretén coor
dinar tot el treball de prop d'un cente
nar d'entitats d'Església que es dedi
quen al difícil món de la pobresa i la 
marginació amb la finalitat de dignifi
car la vida d'aquells que viuen im
mersos en aquest perill constant d'una 
vida migrada o d'una exclusió anun
ciada. 

La trobada va reunir més de 700 
persones que es dediquen a aquest 
camp sòcia-pastoral sota el lema: «Per 
un ser i un actuar evangelitzadors» i 
tenia com a finalitat -com ja hem dit
coordinar i animar totes aquestes per
sones i entitats que surten com a bolets 
per fer front a realitats difícils i com
plexes dels més pobres, per il·lusionar
se i per no caure en el desànim. L'as
signatura pendent, però, que tenen to
tes aquestes entitats i grups diversos és 
la seva coordinació. Sovint fan una 
molt bona feina, però la seva acció en
cara és molt fragmentària dins de la 
globalitat de deficiències que presenta 

el que anomenem Quart Món i cal 
molta més coordinació d'esforços i 
una mirada molt més global d'aquells 
que «caminem pels marges» de la nos
tra societat. 

Dins de la jornada, i acompanyat 
d'un muntatge de diapositives --exces
sivament ràpid, per desgràcia- es va 
llegir un text -com una mena de mani
fest- que havia preparat el jove poeta 
Carles Torner, titulat «Sóc a la porta i 
truco» i que ell havia elaborat a partir 
d'unes aportacions que s'havien reco
llit anteriorment d'alguns d'aquests 
grups de solidaritat. Una frase d'aquest 
text pot ser prou significativa del sen
tit eclesial d'aquesta trobada: «L'Espe
rit ens porta als pobres i ens fa esperar 
amb eUs allò que no veiem. Aforça de 
fer-los costat, somniaven amb ells en 
un país del qual no fossin exclosos, i 
no el trobaven enlloc». 

La trobada va durar tot el dia i va 
acabar amb una celebració eucarística 
presidida pel cardenal Ricard M. 
Carles. Una missa que, cal reconèi
xer~ho, va ser una mica «show» pel 
que fa als cants. Un estil musical que 
ratlla més l'espectacle que no pas la 
in-teriorització dels seus continguts i 
que potser pot quedar justificat per 
allò de «celebrar enmig dels pobres 
amb un llenguatge que arribi als més 
pobres», però que sempre ho fem sen
se que «ells» hi siguin presents, no
més per delegació. Sembla que entre 
nosaltres aquest estil cada vegada es 
va imposant més. No és gens estrany 
que el mateix cardenal Carles, el se
güent cap de setmana a Sant Cugat 
del Vallès, en la ~cssió conciliar, de
manés més espais de silencis en les 73 



74 

celebracions litúrgiques i menys «es
pectacularitat». 

Mega-ordenació de diaques 

Gran ordenació de 13 nous dia
ques, que -ben aviat- seran ordenats 
capellans, a la basílica de Santa Maria 
del Mar el diumenge 19 de març, dia 
de Sant Josep i -per extensió- també 
del Seminari. La llarguíssima celebra
ció va ser presidida pel cardenal Carles 
i va ser també un homenatge als cape
llans que enguany celebren els seus 25 
o 50 anys de la seva ordenació sacer
dotal i que estan de ple en el seu servei 
ministerial. 

Aquesta celebració estava lligada 
al lema del Dia del Seminari d'en
guany: «Convocats per l'Esperit, cri
dats a servir» i, per tant, tot anava vin
culat a l'actual celebració del Concili 
Provincial Tarraconense i era un bon 
moment per fer un acte de gran signi
ficació vocacional amb motiu del Con
cili. 

El fet d'ordenar de cop 13 nous 
diaques en una gran basílica de Bar
celona, com s'havia fet abans, demos
tra la vitalitat i la força que té en 
aquests moments el Seminari de Bar
celona, encara que les xifres poden 
ser molt traïdores ja que les mega-or
denacions són també una bona mane
ra d'anar buidant els seminaris que, 
com tots sabem, tant costen després 
d'omplir. 

A Barcelona, doncs, la xifra de se
minaristes passa a ser de 58 (71 - 13 = 
58). Són poquets per als propers anys 
i no es podrà seguir el ritme d'ordenar-

los de 13 en 13, però és «tot un signe 
d'esperança» . 

Barcelona antiga i art africà 

Amb la primavera val la pena que 
els que siguin de fora vinguin a visitar 
Barcelona i, els que són de ciutat, hi 
passegin i tothom descobreixi tot allò 
que era la Barcelona antiga, la dels ro
mans. Per això, l'Ajuntament de Bar
celona, mitjançant l'Institut Municipal 
d'Història ha preparat una interessant 
exposició titulada «Barcino, Barcelo
na» que permet veure les excavacions 
fetes al subsòl del carrer dels Comtes i 
visitar les restes arqueològiques del 
Museu d'Història de la Ciutat. El re
corregut permet també endinsar-se en 
les arrels cristianes de la nostra cate
dral ifer-seuna idea del conjunt paleo
cristià, amb el baptisteri que hi ha en 
el subsòl de l'actual Catedral. Amb els 
ulls gairebé clucs hom s'imagina la 
vitalitat de la nostra església primitiva, 
fins i tot amb moltes més dificultats 
que ara. 

I parlant de restauracions, per als 
qui no puguin anar per sota terra i ne
cessitin espais oberts -però sense ver
tigen-, ara també es poden visitar, en
cara que d'una manera una mica mas
sa intrincada,el terrat i la teulada de la 
Catedral de Barcelona, que ens perme
ten veure la Barcelona antiga, tot el 
barri gòtic i els quatre punts de refe
rència d'aquesta ciutat des d'una bona 
talaia. Un altre espai entranyable que 
s'ha recuperat, fent-lo assequible per a 
tothom que hi estigui interessat. 

Una bona vista de la Catedral i de 
la seva plaça és també la que s'ha recu-



perat des de dalt de tot de l'antic edifi
ci de la Pia Almoina, amb una gran 
sala que rep la seva llum per uns petits 
finestrals i les seves voltes tancades. 
Dins de laPiaAlmoina, recuperada ara 
com a sala permanent d'exposicions i 
museu, es va instaJ.]ar fins fa molt poc 
l'exposició sobre art africà, titulada 
«Àfrica: màscares i escultures». 

Aquesta exposició, organitzada con
juntament pel Museu Diocesà i la Dele
gació de Missions, volia ser un home
natge als missioners de la nostra diòce
si que han treballat i treballen en el con
tinent africà i un reconeixement a la 
seva tasca evangelitzadora i d'ajuda al 
desenvolupament. La mostra recollia 
unes 200 peces, la major part de les 
quals eren dels Pares Blancs i d'una 
coJ.lecció privada, i representaven un 
gran ventall d'estris de la llar, de guar
niments personals (anells, braçalets, 
collarets, amulets, etc.) i d'instruments 
musicals, així com símbols religiosos, 
màscares funeràries i fetitxes. Tot ple
gat, era fer un recorregut per les diver
ses expressions artístiques de les princi
pals cultures indígenes centrafricanes, 
que, segons sembla, pot ser l'inici d'una 
sèrie d'exposicions d'aquest estil. 

Els Premis Josep Breu per al Quart 
Món 

La Delegació de Missions també 
forma part del «Memorial Josep Breu» 
que a través del seu president, Jordi 
Jorba, convoca, conjuntament amb la 
revista Foc Nou, els Premis Josep 
Breu, instituïts per aquesta fundació 
per tal de guardar el record d'aquest 
capellà de la nostra diòcesi que morí 
d'un càncer el 1987 a Medellín 

(Colòmbia), treballant com a missio
ner enmig dels més pobres i marginats 
d'aquell país llatinoamericà. 

Els Premis, que volen mantenir la 
consciència de l'acció cristiana en el 
Tercer i el Quart Món, van ser lliurats 
enguany als articles d'Anna Jolonch, 
per «Una conversió de la mirada», j a 
Francesc Torralba, per «La presó, es
pill de la marginació». Ambdós autors 
fan una reflexió sobre l'acció que ac
tualment s'està desenvolupament en el 
nostre Quart Món, a partir de la seva 
experiència entre els treballadors so
cials dels barris més perifèrics i depri
mits de Badalona o de l'acció del vo
luntariat a la presó de joves de la Tri
nitat. El «Memorial Josep Breu» tam
bé facilita que cada any dos seminaris
tes vagin a conèixer la realitat dels nos
tres missioners a Xile, a les diòcesis 
que compten amb la coHaboració de la 
de Barcelona: Calama, Copiapó i Chu
quicamata. 

El dinamisme dels capellans 

La renovació del secretariat del 
Consell Presbiteral, amb la incorpora
ció de Joaquim M. Cervera, Josep M. 
Romanguera i Joan Galtés, sembla que 
ha portat una mica d'esperança a 
aquest organisme diocesà, una mica 
esmorteït per la rutina, i que així podrà 
entrar en un nou dinamisme, més preo
cupat ara per la seva operativitat i pel 
seguiment d'aquells temes i acords 
que es puguin prendre. 

Dinamisme també pel que fa als 
tres col·lectius de capellans que d'una 
manera associada formen grups de ca
pellans a la nostra diòcesi. Aquests tres 75 



col·lectius: la Unió Sacerdotal, els d'El 
Prado i els grups de Revisió de Vida 
que es troben habitualment a Castell
bisbal, es van reunir per segona vega
da el 7 de març al Casal Borja de Sant 
Cugat del Vallès. 

El tema aquesta vegada era "Preve
res d'una església evangelitzadora» i 
tenia per finalitat veure quin és el pa
per del capellà en la nostra societat 
d'avui. La ponència, que va anar a càr
rec del teòleg i capellà de Lleida, 
Ramon Prat i Pons, i el treball per 
grups -barrejats entre els tres col·lec
tius- va servir per reflexionar sobre el 
sentit comunitari de viure la fe entre 
els capellans i com centrar sobretot la 
mirada en els laics. 

Girona 
JAUME REIXACH, corresponsal 

Bones notícies 

Coincidint amb l'arribada de la pri
mavera, arriba, també, un estol de bo
nes notícies. Són aquestes: 

1. La Roser Bofill i els enfeinats 

S'acaba de celebrar la Jornada Dio-
cesana d'Espiritualitat, adreçada so-

la següent pregunta: Quina relació té el 
nostre fer de cada dia amb la nostra 
condició de batejats, de cristians? 

Per donar-li una resposta, ha passat 
per la Casa d'Espiritualitat de Banyoles 
la Roser Bofill, mare de família i direc
tora de la revista «Foc Nou». La Roser 
Bofill és prou coneguda i gairebé em 
podria estalviar el comentari, però no 
em puc estar de recordar aquelles pa
raules tan boniques que Mn. Ballarín li 
va dedicar en el pròleg del seu llibre 
més conegut, titulat El dia d'avui: 
«Aquest és el llibre -escriu Mn. Ba
llarín-d'algú que es pregunta què pas
sa pel món de Déu per endevinar com 
Déu passa pel món. És la feina d'una 
mestressa que ha anat al calaix del pa i 
ens n'ha llescat unes quantes llesques. 
Un pa de cada dia tan arran de carrer 
com arran de missa». 

Aquesta impressió, d'altra banda 
tan de l'estil de santa Teresa, que Déu és 
a prop nostre i que hi podem dialogar 
tot fent la feina de cada dia, va ser la 
impressió dominant de la Jornada. Una 
jornada d'espiritualitat que va comptar 
també amb la paraula de Mn. Teodor 
Suau, expert biblista i escriptor. El títol 
de la seva ponència ja ho diu tot: «Tro
bar Déu en la vida de cada dia». 

La Jornada diocesana d'espirituali
tat no s'ha enlairat cap als núvols, sinó 
que ha transcorregut tocant de peus a 
terra, però amb la mirada amunt. Així 
com cal. 

bretot als laics i organitzada per la De- 2. Homenatge al cardenal Jubany 
legació d'Apostolat Seglar. En la con-
vocatòria, Mn. Enric Sala, delegat Roda el món i torna al born. El car-

76 episcopal d'apostolat seglar, llençava denal Narcís Jubany ha tornat a la seva 



diòcesi primigènia. Això no seria per si 
mateix cap notícia, ja que el bisbe 
Jubany mai no ens ha deixat del tot. 
Nascut a Santa Coloma de Farners, 
sempre s' ha sentit gironí. Ara hi ha 
vingut, a petició del bisbe Jaume, per 
dirigir-hi la Jornada diocesana de pre
veres i diaques. La seva conferència ha 
versat sobre «La vida dels preveres: 
reflexions». Però val a dir que aquest 
pic la seva presència entre els cape
llans gironins no ha estat deguda úni
cament a motius de treball. I el que ara 
diré sí que és notícia. La seva presèn
cia a la Jornada diocesana amagava, 
igual que els jocs de màgia, una petita 
trampa. La trampa d'un homenatge 
sincer per part del clericat gironí: la 
Casa d'Espiritualitat de Banyoles ha 
estat batejada amb el seu nom. D'ara 
endavant es dirà «Casa d'Espirituali
tat Cardenal Jubany». El bisbe Jaume, 
amb la seva paraula sempre mesurada, 
va ser el ministre d'aquest bateig, que 
no té caràcter sacramental però sí una 
gran càrrega d'afecte. 

La Casa d'Espiritualitat de Banyo
les, escenari de quasi totes les activitats 
pastorals diocesanes, va ser inaugurada 
pel mateix Dr. Jubany l'any 1973. Les 
obres de remodelació que es van dur a 
terme van servir també per canviar el 
sentit que fins aleshores havia tingut 
l'antica Casa Missió. La Casa Missió de 
Banyoles tenia com a finalitat la cura de 
la predicació, seguint la tradició del 
Pare Claret. Fer arribar la paraula de 
Déu i la doctrina cristiana a tots els po
bres, per petits que siguin, organitzant 
missions extraordinàries i tota mena de 
predicacions. La manca de capellans, 
paraHela a la crisi de secularització so
brevinguda durant els primers deu anys 

de postconcili, aconsellaren la remode
lació a fons de la Casa Missió. Amb 
l'ajuda de Mn. Josep Taverner, de Mn. 
Damià Estela, i dels mossens Eduard 
Puigvert i Salvador Font, el bisbe 
Jaume, amb aquest gest de públic reco
neixement a la figura del Cardenal 
Jubany, ha contribuït a fer-la explícita. 

3. Girona i la immigració 

De quin color serà el proper Papa? 
La pregunta no té caràcter d'endevina
lla, sinó de reflexió. Hi ha un retorn de 
l'Església cap als seus orígens pluricul
turals. L'Església ha anat prenent cons
ciència que la vella Europa ja no és 
aquella Europa cristiana de Sant Benet. 
La majoria dels catòlics ja no són euro
peus. Les coses de l'Església ja no van 
al dictat de l'Europa de les Catedrals, 
punt d'atracció dels turistes que ens vi
siten. D'altra banda, l'arribada massiva 
al continent europeu d'immigrants d'al
tres religions posa a prova la nostra ca
pacitat de viure la tolerància cristiana. 
De viure la caritat, vet-ho aquí! Cada 
vegada és més necessari el diàleg amb 
els immigrants. Cal comptar amb ells, i 
no únicament com a mà d'obra barata, 
sinó com una part viva i activa d'una 
cultura-la nostra, lad'ara i la del futur
que ja ha estat batejada amb el nom de 
«cultura del mestissatge». 

I bé: per parlar de política d'immi
gració, amb visió europea, s'han dut a 
terme, durant els últims dies de març, 
unes Jornades particularment intenses, 
que han estat inaugurades per l'alcalde 
Joaquim Nadal i en les quals l'església 
diocesana, per mitjà del responsable del 
Departament d'Estrangers de Càritas, 
Joaquim Giol, també ha estat present. 77 



Els gironins al Concili 

Quin és el paper dels gironins al 
Concili Català? De quin calibre són-i 
quantes-les seves intervencions? 

El periodista Pere Madrenys ha 
publicat al diari «El Punt» un article
síntesi en el qual infonna puntualment 
de les intervencions dels gironins que 
participen al Concili. Són 16 els que hi 
participen, dotze dels quals són cape
llans (incloent-hi el bisbe Jaume), tres 
són laics i un és religiós. 

AI llarg de les quatre sessions de la 
primera etapa els gironins han inter
vingut trenta-una vegades. El resum de 
les aportacions, seguint el gràfic de 
Pere Madrenys, és el següent: 

-Jaume Camprodon, bisbe: quatre 
intervencions. Contingut: Elecció de 
moderadors; atenció a situacions fami
liars i al problema de l'avortament; 
obres caritativa-socials; publicar unes 
pregàries bíbliques d'abast popular. 

-Joan Busquets, degà de la Facul
tat de Teologia: cinc intervencions. 
Contingut: Votacions fins a la fase fi
nal i creació de la Conferència Episco
pal Catalana. 

-Antoni Calvó, laic designat pel 
bisbe: quatre intervencions. Contingut: 
Temps per estudiar el tema 1; impor
tància de la comunitat; compromís 
dels laics. 

-Carme de Castro, laica del Con
sell Pastoral: dues intervencions. Con
tingut: Suggeriments sobre la corrup-

78 ció i ajuda als malalts. 

-Mn. Ramon Oller, del Consell 
Presbiteral: dues intervencions. Con
tingut: Aportacions al pla de catequesi 
i crítica del procediment de treball. 

-Jaume Palom, germà de «La 
Salle»: una intervenció. Contingut: 
Necessitat de la formació cristiana. 

-Mn. Modest Prats: designat pel 
bisbe: sis intervencions. Contingut: 
Esmena a la totalitat del tema I; rela
ció entre evangelització i cultura; ser
veis d'orientació familiar; opció a fa
vor dels pobres i importància de la fe 
senzilla. 

-Dolors Puigdevall, laica del Con
sell pastoral: dues intervencions. Con
tingut: Viure com els pobres i prepara
ció de les homilies. 

-Mn. Enric Sala, vicari episcopal: 
tres intervencions. Contingut: Escoltar 
els altres cristians; que la diòcesi de 
Barcelona s'integri a la Tarraconense; 
atenció al món rural i atenció a la pas
toral juvenil. 

-Mn. Lluís Solà, vicari episcopal: 
una intervenció. Contingut: Que s'aju
din més els pobres. 

-Mn. Andreu Soler, canonge: dues 
intervencions. Contingut: Decepció 
perquè no es parla dels pares de l'Es
glésia i defensa de la confessió indivi
dual. 

-Mn. Xavier Xutglà, del Consell 
presbiteral: una intervenció. Contin
gut: Atenció als nous casos de matri
monis que no es poden casar civilment 
perquè perdrien la pensió de viudeta!. 



Sense entrar en judicis de valor, 
que no vénen al cas, ja que la història 
s'encarregarà de fer-los, sí que es pot 
dir, en canvi, que algunes d'aquestes 
intervencions han tingut un pes deter
minant en l'evolució del treball conci
liar. Tal és el cas d'una de les primeres 
intervencions del bisbe Jaume que va 
fer canviar el sistema d'elecció dels 
moderadors. O la intervenció de 
Calvó, que va aconseguir que es donés 
més temps per estudiar els temes. El 
mateix podríem dir de les interven
cions de Mn. Joan Busquets i de Mn. 
Modest Prats. El primer va plantejar 
obertament la creació de la Conferèn
cia Episcopal Catalana, tema que, en 
principi, tothom pensava que no entra
ria a l'aula de treball. I el segon, amb 
la seva esmena a la totalitat del tema I, 
va orientar el caràcter que posterior
ment han tingut les intervencions, que 
no han anat a remolc de les ponèn
cies, sinó que han seguit el dictat de 
l'esperit. 

Notícies breus 

-Minyons escoltes. L'equip «Ani
mació de la fe» ha organitzat una ruta 
nocturna pels minyons escoltes i els 
se liS guies que valIa pena destacar. La 
nit del dissabte 25 de març tots els 
Participants es van trobar a Palera i 
després de sopar es posaren en camí. 
Es tractava d'arribar de matinada a la 
Mare de Déu del món. I així va ser, 
amb alegria i bon humor. La matina
da del diumenge, el santuari que va 
hostatjar Mn. Cinto Verdaguer es va 
trobar amb la sorpresa d'una xocola
tada insòlita.A diferència d'altres ru
tes que ara estan de moda, com la ruta 
del bacallà, els participants en aques-

ta ruta nocturna no havien perdut la 
nit: l'havien guanyada. El lema dels 
routiers era: «Caminem mentre tin
g uem llum». 

-Concurs de narrativa «Església 
viva». Ha estat fallat el premi del III 
Concurs de Narrativa Radiofònica 
«Església Viva», que organitza el De
partament de Ràdio del Bisbat. El pre
mi ha anat a parar a mans d'Albert 
Garcia Elena, de Matadepera. El seu 
treball es titula Bombes que maten la 
fam. El treball finalista és obra de 
Maricel Torrent i Pérez, de Girona. 
Porta per títol Segon fax a la comuni
tat de Txetxènia. Enhorabona al gua
nyador i a la finalista. I enhorabona 
també als organitzadors que veuen 
com, any rera any, augmenten la parti
cipació i la qualitat dels treballs. En
guany hi han participat 63 treballs, dels 
quals 34 eren de Girona i comarca, 25 
de Barcelona i comarca, 2 de Tarrago
na i 2 de la Comunitat Valenciana. El 
premi té una dotació econòmica de 
30.000 ptes. i la difusió del treball 
guardonat, l'extensió del qual, d'acord 
amb les bases, no ha de sobrepassar els 
tres fulls. A partir d'ara, queda oberta 
la quarta convocatòria d'aquest premi 
de narrativa radiofònica. 

-Tu i els salms. Va entrar a casa 
com de puntetes. El vaig trobar (ellli
bre) arraulit a la bústia. El títol era bo
nic i suggerent: Tu i els salms. L'autor, 
el doctor Albert Vidal i Cruañas, canon
ge lectoral de la Seu de Girona, profes
sor de Sagrada Escriptura del Seminari; 
l'home al qual tots els capellans de 
Girona devem el coneixement eficaç de 
la Bíblia. A la primera pàgina hi havia 
una dedicatòria sòbria i al mateix temps 79 



afectuosa. l tot seguit, una paraula del 
nostre bisbe Jaume adreçada al lector: 
«Digues-me com pregues i et diré com 
ets». És un proverbi antic que diu com 
la pregària conforma la persona. «Ellli
bre -ens diu el bisbe Jaume- et desco
brirà una mina d'oració que etfarà 
progressivament cristià», Tu i els salms 
(un llibre que, en efecte, l'obris per on 
l'obris t'ajuda a pregar) ha estat editat 
per l'editorial Claret i es troba a totes les 
llibreries. Em plau recomanar-lo, però 
es recomana sol. 

-Trobada Penitencial Jove. La 
Coordinadora de Joves Cristians de 
Girona-Salt ha convocat, com en anys 
anteriors, la celebració de la ruta peni
tencial, prèvia a la Setmana Santa. El 
lema d'enguany és: "SÓC tolerant! T'hi 
apuntes? (firmat: Déu)>>. La trobada és 
oberta a joves de 16 anys en amunt. La 
ruta de reflexió va de la parròquia de 
Sant Pau fins a Palau-Sacosta, on tin
drà lloc la celebració penitencial. r.: as
pecte remarcable és que es tracta d'una 
celebració interparroquial; aquest tipus 
d'activitat pastoral-la trobada àm
plia- s'imposa cada vegada més. 

Tortosa 
JOAN A. MARTíNEZ GARCIA, 
corresponsal 

El Manifest de la Terra Alta 

en el camp econòmic, però la més rica 
en el camp pastoral, si d'unió isolidari
tat eclesial es tracta. Els preveres de la 
comarca han tingut sempre un pes da
vant del poble que és reconegut avui per 
creients i no-creients. No sols peregri
nen tots plegats a Montserrat cada any, 
sinó que moltes de les activitats són 
interparroquials i entre elles hi tenen 
solera el curset prematrimonial, el recés 
anyal per a tots els laics compromesos 
de totes les parròquies de la comarca i, 
sobretot, la reunió periòdica dels preve
res a Gandesa, cap i casal de la comar
ca.Ara aquesta unió presbiteral s'ha fet 
palesa amb el manifest «La nostra Ter
raAlta» que han signat els sacerdots de 
la comarca i que ha saltat als diversos 
mitjans de comunicació. El manifest és 
una protesta pel programa <<30 minuts» 
de TV3, el qual va donar un to negatiu i 
depriment al reportatge comarcal i els 
sacerdots es queixaren que a una co
marca pobra no se la tracti millor i no
més se n' ensenyenin les mancances en 
lloc de ressaltar-ne les realitats positi
ves. La veu del presbiteri ha estat la veu 
del poble que ha fet causa comuna amb 
ells. En aquests temps de laïcisme com
batiu, en què cap iniciativa que prové de 
l'església noes té com a vàlida, que tota 
una comarca faci pinya amb els seus 
pastors, cal tenir-ho en compte i analit
zar d'on i com es genera aquesta con
fiança. r.: explicació caldria trobar-la en 
el que hi ha sota l'afirmació del mani
fest: «1 si vivim aquí no és per resigna
ció, sinó perquè estimem i ens sentim 
satisfets de la nostra vida rural». 

Un llibre escàndol, de rels tortosines 

La Terra Alta ha estat una de les co- El 6 de març la revista TIempo po-
80 marques més pobres del nostre bisbat sava en portada: «Exclusiva. Llega el 



libra escémdalo. Los pecados sexuales 
de los curas españoles», i la foto d'un 
capellà amb el callet blanc i la cara es
borrada, com ho fa la TV quan no vo
len que es reconegui un rostre. Dintre, 
aprofitant la projecció que va fer Canal 
5, els primers dies de març, de la pel·lí
cula «Los niños de San Vicente» , hi ha 
l'anunci del llibre «La vida sexual del 
clero», de l'Editorial B. L'autor és un 
periodista tortosí, Pepe Rodríguez, que 
és conegut en les tertúlies televisives 
sobre el tema de les sectes. Entre les 
personalitats que el prologuen hi ha 
Victòria Camps, catedràtica i senado
ra, i Miret Magdalena, teòleg. Esperem 
a veure què diu el llibre, però, pel que 
es dedueix de l'article, vindrà a ser un 
resum de tots els escàndols de premsa 
sobre casos de sacerdots que han co
mès delictes sexuals, recollits en un 
florilegi. El resultat és que segurament 
serà un best-seller de l' anticlericalis
me. No conec a fons]' autor, que sem
pre s'ha mogut fora de Tortosa, però 
conec el barri d'on prové. Es tracta de 
Remolins, on Marcel·lí Domingo va 
començar les seves predicacions so
cials, en les tavernes del barri obrer, 
carregades d'anticlericalisme, usat 
com a ferramenta política. No era difí
cil que, en una ciutat petita on un ardat 
de capellans creaven un cert clericalis
me d'aixafar-se els talons els uns als 
altres, per reacció es creés un anticle
ricalisme en un barri obrer, de tradició 
jueva i àrab, com era Remolins. No sé 
tampoc si Pere Rodríguez és un hereu 
de tercera generació de l'anticlericalis
me marceHinià, però el que és cert és 
que l'ambient de la infantesa sempre 
pesa, i en aquest cas és possible que el 
passat reverteixi en el present. L'es
càndol, segons diu la revista, està ser-

vit; els guanys editorials, també. És 
trist que en un temps que no hi ha 
ideals socials ni esperances polítiques 
serioses, l'única manera de guanyar di
ners amb un llibre temàtic sigui crear 
un escàndol religiós per minimitzar-ne 
d'altres en el camp polític. 

El número 
100 d'una revista de poble 

Durant aquests anys han proliferat 
com a bolets les petites revistes de po
ble o de comarca i, com les crueldes, 
han durat una tardor o una primavera. 
A Bot, un petit poble de la Terra Alta, 
el dia de Sant Blaiet (l'endemà de 
Sant Blai) al Centre de Cultura <<Joan 
Baptista Manyà» es va fer un acte per 
celebrar el número 100 de «El Pe
drís», que va néixer fill d'un full ci
clostilat que es titulava «Noticiari 
parroquial» i que tenia per objectiu, a 
més a més de donar a conèixer el mo
viment parroquial i unes orientacions 
pastorals concretes, les notícies que 
feien estimar el poble, encara que no 
estiguessin relacionades amb la par
ròquia. La gent li va prendre el gust i, 
del «Noticiari de la parròquia» (situa
da a la plaça Major), va passar a ser 
«El pedrís» (que és on s'asseu la gent 
per comentar la jugada de la vida 
camperola i que també està a la pla
ça). «El Pedrís» ha estat una manera 
d'obrir-se a tot el poble des de la par
ròquia. 

Trenta-cinc anys de cursets 
de cristianisme 

El passat 22 de gener, els cursetis
tes de cristianisme van celebrar els 35 
anys de la implantació del curset a 81 



Tortosa. Recordances del passat amb 
presents i absents a la casa diocesana 
d'exercicis. El bisbat de Tortosa va 
ser un dels més forts de tot Catalunya 
en aquests cursets. ¡; any 1961 ja se 
celebrava el vint-i-cinquè curset, 
l'any 1963 se'n van celebrar les noces 
d'or i el febrer passat se celebrava el 
cent-seixanta-cinquè curset. Ara són 
cursets mixtos, mentre que al princi
pi n'hi havia per a dones, per a homes 
i per a joves. Encara que el moviment 
no és molt nombrós, a poc a poc va 
continuant amb tres o quatre cursets a 
l'any, amb una mitjana d'una vintena 
de persones entre joves, dones i ho
mes. Figures com les de Mn. Ovidi 
Tobias i de Càndid Jornet, pràctica
ment els fundadors dels cursets, van 
estar molt presents en el record de tots 
els assistents. 

Els homes que porten el pes del 
moviment avui són Mn. lsaïes Riba, 
com a consiliari, i Joan Manuel Sanz, 
com a president. ¡; encarregat de l'es
cola de professors és el Dr. Martín 
Iriondo. Cada any fan un parell d'as
semblees diocesanes, les quals se so
len fer en un santuari marià. A joves i 
vells els uneix la revista trimestral 
«Mig Camí», que ha pres el nom de 
l'ermita de la Mare de Déu de la Pro
vidència, o de Mig Camí, a un parell de 
quilòmetres de la ciutat, pel camí del 
Coll de l'Alba, on es van realitzar els 
primers cursets. 

La fi de la visita pastoral 
a l'arxiprestat de Vinaròs 

AI final de l'any passat, el bisbe 
Lluís va començar la visita pastoral 

82 de l'arxiprestat de Vinaròs. Per aque-

l1es coses estranyes, la missa estacio
nal a l'arxiprestat de Vinaròs, amb la 
qual se sol començar la visita pasto
ral, va coincidir amb la mort del Car
denal Tarancón. El poble en pes va 
acudir a la missa estacional, recordant 
el cardenal, el seu antic rector de la 
parròquia. A la missa de cloenda, din
tre de l'ambient quaresmal, també hi 
ha assistit bastant de gent. Els sacer
dots de la comarca diuen que la visita 
ha estat més reeixida que la feta a l'ar
xiprestat de Tortosa i que el bisbe ha 
estat molt comunicatiu amb el poble i 
amb els sacerdots. Malgrat que el nos
tre bisbe sigui un home de gran ciutat, 
se sent molt bé en comunitats petites, 
com la de Sant Jordi, on el poble va 
respondre moltíssim. El secretari de 
vi sta, tal com es té per costum en les 
altres comarques, ha estat l'arxiprest. 
Mn. Enric Porcar l 'ha acompanyat a 
lates les parròquies. A ell li ha confiat 
una certa renovació solidària de les 
diverses parròquies com és el consell 
de pastoral interparroquial i un equip 
comarcal de renovació litúrgica. En
cara que la gent ha respost molt, per
què també el bisbe s'ha donat molt, 
els preveres constaten que la freqüèn
cia als actes litúrgics de les parròquies 
ha minvat bastant des d'un any ençà. 
El laïcisme combatiu dels mitjans de 
comunicació està donant el seu fruit. 

A Móra la Nova 
estrenen ermita 

A poques parròquies se'ls ocorreria 
fer una ermita a Sant Pau, en els temps 
que corren; i Móra la Nova n'estrenà 
una el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, 
en un lloc des del qual es gaudeix 
d'una bona visibilitat sobre tota la vall, 



de l'Ebre a la Ribera. L' ennita està en
clavada sobre el Tossal Roig, un turó 
entre Móra la Nova i Darmós. El bo 
del cas és que l'ennita s'ha construït 
amb aportacions d'una subscripció 
pública a la qual han col· laborat cre
ients i no tan creients. Tot va començar 
un dia quan l'anterior rector, Mn. Joan 
Martorell, anava pel camp i, mentre 
parlava amb un pagès, aquest li va dir: 
«Miri, Mn. Joan, aqueix marge que 
separa els dos bancals és part de l'an
tiga ermita de Sant Pau, que cap al se
gle XVII va desaparèixer». Mn. Joan va 
anar conscienciant la gent i poc li va 
costar, en un poble famolenc d'història 
pròpia que sempre havia hagut de viu
re a ròssec de Móra d'Ebre. L'ermita 
es va començar i, com una formiga que 
cada any arreplega una mica al seu 
cau, l'ermita s'ha anat fent. El dia de 
Sant Jordi el bisbe de Tortosa, amb to
tes les autoritats del poble i comarca, 
feren el primer romiatge al Tossal 
Roig, on hi ha l'obra que va començar 
Mn. Joan Martorell i continuà Mn. 
Antoni Cunill. Aquest últim ha aprofi
tat l'ocasió per fer una catequesi 
massiva a la parròquia sobre el tema: 
«Què diria, avui, l'apostol Pau a la 
família, a la societat, etc. ?». i un munt 
més de temes que ha encomanat a gent 
vinculada a la parròquia, com una mis
sió popular perquè l'ennita no servei
xi tan sols pel folklore del romiatge 
amb la missa i la calderada d'olla bar
rejada per a tothom. Els pastors de la 
parròquia de Móra la Nova ens han 
demostrat que de les cendres del passat 
es pot treure la brasa del foc nou per 
fer poble i fer parròquia. 

Vic 
SEBASTIÀ CODINA, corresponsal 

Comunitats rurals 

La fugida de la gent de pagès cap a 
la ciutat i la manca de capellans han 
empès el bisbat a buscar solucions per 
aquells llocs que van quedant sense ca
pellà. Per això, es va convocar una tro
bada que va tenir lloc al seminari. S'hi 
van aplegar més d'un centenar de per
sones, homes i dones de tot el bisbat. 
Van exposar la seva experiència la 
Maria Rosa Sanchez de Tarragona i en 
Josep M. Sala de Matamala de Ripo
llès, que fan diversos serveis a parrò
quies rurals per encàrrec del bisbe. 

Tingué lloc un animat diàleg entre 
tots els assistents. Es va parlar de po
tenciar experiències, de com preparar 
laics amb responsabilitat pastoral i 
com incrementar el nombre de diaques 
pennanents. Sembla que abans d'aca
bar el curs hi haurà ganes de reunir-se 
de nou. 

El nostre bisbat té 362.000 h. i 
consta de 291 parròquies, de les quals 
93 tenen menys de 100 h. i 27 en tenen 
entre 100 i 200. Hi ha 129 parròquies 
sense capellà resident. És clar que hi 
ha un grapat de parròquies que només 
existeixen damunt el paper in' hi ha 
que només tenen mitja dotzena escas
sa d'habitants. Es va veure clar que 
preocupa la pastoral del món rural i 
que cada di a seran més necessàries les 
celebracions dominicals sense prevere. 83 
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El Concili a l'abast de tothom 

Tothom va tenir l'ocasió de dir-hi 
la seva en la preparació del Concili 
de les Esglésies de Catalunya, i ara 
poden estar informats de la marxa de 
les assemblees conciliars gràcies a la 
iniciativa d'un parell de pares conci
liars. 

Els mossens Climent Rodergues i 
Joan Mir inviten els preveres i els laics 
a la parròquia de Malla (Pla de Vic) on 
són informats de tot el que es cou a 
Sant Cugat cada quinze dies. 

Les trobades han estat molt interes
sants. El diàleg deixa clar l'interès que 
tenen les nostres comunitats inquietes 
per aquest esdeveniment de l'església 
catalana. 

Representants al Concili 

-Per raó del càrrec: Josep Maria 
Guix, bisbe: Fèlix Guàrdia, vicari ge
neral; Josep Bastardes i Joan Torra, vi
caris episcopals; Josep Casals, rector 
del seminari. 

-En representació del Capítol: Pere 
Casas i Rafel Portús. 

-En representació del Consell del 
Presbiteri: Joan Mir i Climent Roder
gas; Antoni Oriol i Jaume Riera. 

-En representació dels Consells de 
Pastoral: Pau Espona i Montserrat 
Reguan!. 

-Per elecció episcopal: Marciana 
Viñas, Rosa Puigarnau i Jordi Re
quesens. 

El Pare Claret 

A Sallent s'ha inaugurat la restau
ració del monument al gran apòstol de 
Catalunya. El monument representa 
el sant assegut sobre el pedestal de la 
fe tot catequitzant un noi. Als seus 
peus, les virtuts i els vicis donen una 
perspectiva original. El monument ha 
sofert destruccions i reedificacions 
amb el pas dels anys. L'obra actual és 
de l'escultor sallentí Lluís Rubio i 
Cano. El conjunt artístic queda guarit 
de les malalties ambientals gràcies a 
l'aplicació de moderns sistemes de 
protecció. 

Expobíblia a Igualada 

A Igualada, com en d'altres indrets 
de Catalunya, ha tingut lloc una exposi
ció de caire bíblic precedida d'una con
ferència del veterà biblista P. Romuald 
Díaz, de Montserrat. L'exposició està 
muntada a base dels materials de Mn. P. 
J. Ynaraja. Hi ha més de dos-cents 
exemplars de bíblies en diferents llen
gües, mapes, fotografies, maquetes, ob
jectes de referència bíblica i moltes al
tres coses que fan que sigui una exposi
ció interessant i alliçonadora. 

Sant Feliu Sasserra 

En aquest poble, que és el poble de 
Sant Pere Almató, amb l'ajuda dels fe
ligresos, d'alguns organismes públics i 
del bisbat s'ha restaurat el campanar. 
La restauració ha consistit en la neteja 
i el reajustament de les pedres i en la 
instaJ.lació d'un sistema de projectors 
que en permeten la il·luminació. 
Aquesta església data del 946 i en el 
segle XII se'n construí la portada romà-



nica, que encara es conserva i que fou 
restaurada fa pocs anys. 

El Santuari de Puiglagulla 

El penúltim llibre del nostre histo
riador Antoni Pladevall és un acurat 
estudi sobre la història de Puiglagulla, 
l'entranyable santuari de la Plana de 
Vic. A través de les seves 150 pàgines, 
coneixem l'emplaçament, els camins i 
la situació de l'indret, el trobament de 
la imatge, el culte i la devoció de la 
Comarca, la descripció artística dels 
retaules i una breu recerca de la parrò
quia de Vilalleons, a la qual pertany el 
santuari. Aquesta monografia actualit
za la que escrigué Mn. Fortià Solà el 
1915, i que està exhaurida. 

Torras i Bages 
i el Concili de Catalunya 

La decisió de fer el Conci li està en 
perfecta sintonia amb el pensament 
torrasià. «L'Església -diu-és regiona
lista perquè és eterna». L'església 
s'adapta millor a les realitats naturals 
(les nacions) que a les realitats políti
ques (els estats). Per això els concilis 
provincials sempre han estat més del 
grat de l'Església que no pas els conci
lis estatals, que li han ocasionat sem
pre deplorables contratemps. 

Quant als concilis tarragonins, Con
sidera que seran un timbre de glòria 
per a l'Església que els promogué a 
Catalunya. Des del primer moment tin
gueren una influència social indiscuti
ble: fundació d'escoles, assignació de 
determinats càrrecs amb jurisdicció 
només a persones naturals dels Països 
Catalans, supressió de les interferèn-

cies de l'arquebisbe de Toledo dins de 
Catalunya, progressiva independència 
de l'església enfront de l'autoritat ci
vil, etc. 

Davant d'aquesta reconeguda efi
càcia dels concilis a Catalunya un pot 
preguntar-se perquè deixaren de cele
brar-se. La resposta, matisada i clarifi
cadora, la dóna Torras i Bages: «L'Es
glésia de Catalunya cercava de pro
moure la vida cristiana dels seus mem
bres, en canvi l'Estat espanyol confis
cava la llibertat dels creients que tenia 
alhora com a súbdits». 

Els himnes de la litúrgia, 
en llatí i català 

Mn. Josep M. Bellpuig ha publicat 
un llibre molt útil per a la cultura cata
lana: L'himnari complet. És el fruit 
madur de la seva venerable vellesa, ha 
dit el bisbe. Va començar la feina de 
traduir himnes fa més de 50 anys. Es 
poden cantar amb les mateixes melo
dies del llatí. 

"Vida ••• número 2.000" 

La revista de la família igualadina 
Vida ha arribat al número 2.000, que 
correspon al 50è. aniversari de la seva 
publicació. Ha sortit al carrer amb més 
de 100 pàgines i amb un enfilall de 
col·laboracions i adhesions. El presi
dent de Catalunya hi ressalta que la 
revista és la portaveu de valors cris
tians. culturals i nacionals. 

Mans Unides 

Enguany els projectes que s'han 
assumit en la diòcesi són els següents: 85 
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-Un vehicle tot terreny per a la 
missió de Zàmbia-Ndola (Africa). El 
cost és de 3.045.000 ptes. i se'n res
ponsabilitzen la ciutat d'Igualada i di
versos pobles de l'Anoia i la Segarra. 

-Ampliació d'una escola a Mada
gascar-Tsarahasina (Àfrica). El cost és 
de 4.000.000 de ptes. i se' n responsa
bilitzen Manresa i diversos pobles del 
Bages. 

-Un centre de salut i dispensari a 
Kerala-Pampakuda (Índia). El cost és 
de 3.600.000 ptes. i se'n responsabilit
za la ciutat de Vic. 

-Un tractor i accessoris a Sierra 
Leona-Makali (Àfrica). El cost és de 
4.763.160 ptes. i se'n responsabilitzen 
diversos pobles d'Osona, el Moianès i 
el Lluçanès. 

-Una escola primària i una guarde
ria a Calicut (índia). El cost és de 
4.750.000 ptes. i se'n responsabilitzen 
diversos pobles del Ripollès, el Coll
sacabra, el Congost i les Guilleries. 

D'altra banda, Mans Unides dioce
sana ja ha enviat a Ruanda (Àfrica) 
4.700.000 ptes., destinades a la recons
trucció d'un centre-dispensari a Ruli, a 
la compra d'un vehicle-ambulància i a 
la construcció d'un centre per a nens i 
nenes orfes. 

Commemoració del 150è aniversari 
del naixement de Jacint Verdaguer 

Amb motiu del 150è aniversari 
del seu naixement, Jacint Verdaguer, 
popularment conegut com a Mossèn 
Cinto, serà recordat al llarg de tot 

aquest any pel poble català. Ho serà 
amb exposicions, conferències, se
minaris i actes populars a Osona i a 
Barcelona, amb la voluntat que la 
commemoració adquireixi dimensió 
nacional. El dimecres 18 de gener es 
va constituir a Barcelona la Comis
sió d'Honor que promou els actes, 
presidida per l'Honorable President 
de la Generalitat, Jordi Pujol, i de la 
qual formen part, entre altres, el bis
be de Vic i els alcaldes de Fol
gueroles i Vic. Els actes centrals es 
concentraran en el mes de maig, ja 
que fou el 17 de maig que nasqué 
l'autor de l'Atlàntida. Sota el títol de 
Jacint Verdaguer i el seu temps, 
s'obrirà una gran exposició al Palau 
de Moja de Barcelona, que explicarà 
l'obra i la personalitat del poeta, 
d'una forma pedagògica, per apro
par-la a tots els públics. A Osona els 
actes s'iniciaran el dia 17, al poble 
natal de Verdaguer, Folgueroles, amb 
un pregó del sacerdot i escriptor 
Josep M. Ballarín i, el mateix dia, 
2.000 escolars de tot Catalunya faran 
una ruta verdagueriana per Vic i 
Folgueroles. Els estudiosos de Jacint 
Verdaguer també tindran ocasió de 
presentar les seves investigacions en 
la quarta edició del Col·loqui d'Estu
dis Verdaguerians, que tindrà lloc els 
dies 17, 18 i 19 de maig. El conseller 
de Cultura de la Generalitat, Joan 
Guitart, sintetitza amb aquestes pa
raules els objectius bàsics per a 
aquest aniversari: «Volem donar a 
conèixer la figura de Verdaguer, In
dispensable en les nostres lletres, i 
reva/orilzar-la. Així mateix, volem 
contribuir al millor coneixement de 
la seva obra i estimular la recerca i 
la investigació al seu voltant». 



Cinquantenari de la reconstrucció 
de l'església parroquial de Santa 
Maria, de Manlleu 

Amb la Missa del Gall, la nit de 
Nadal, els manlleuencs van començar 
els actes de la celebració del cinquan
tenari de la reconstrucció del temple 
parroquial de Santa Maria, una cele
bració que durarà tot aquest any. Dels 
actes programats per commemorar 
aquest fet, en remarquem els següents: 
l'estrena d'un orgue nou la mateixa nit 
de Nadal; el renovament de la capella 
del Santíssim, que s'inaugurà el Dijous 
Sant; la publicació d'un co¡'¡eccio
nable en què aniran sortint notícies i 
documents de la història de l'església 
parroquial; l'organització d'un pele
grinatge marià i una trobada festiva de 
la comunitat cristiana; l'exposició de 
documents i altres efemèrides de l'ar
xiu parroquial; una trobada de les tres 
parròquies de Manlleu, i altres actes de 
caire pastoral, artístic, cultural i social. 
Un dels moments forts de la comme
moració serà, indubtablement, el dia 
15 d'agost, festa de l'Assumpció de la 
Mare de Déu, titular de l'església i fes
ta major de la vila. La celebració euca
rística, aquest dia, serà presidida pel 
nostre bisbe Josep M., i la comunitat 
estrenarà els goigs a Maria Assumpta, 
amb lletra, música i dibuix de tres 
manlleuencs. 

Solsona 
PEP VILA, corresponsal 

Bonança 

El bisbat ha sortit d'un hivern suau i 
benigne, que no ens ha pas alterat la cal
ma amb la qual estem avesats a funcio
nar. Els més desafortunats han estat els 
feligresos de Sant Llorenç de Morunys, 
que amb prou feines han vist la neu que 
fa funcionar l'estació d'esqUÍ de Port del 
Comte. La calma, però, és total. 

En el Butlletí Oficial del Bisbat de 
gener-febrer, se'ns informa de la reu
nió del Consell de Presbiteri del 10 
d'octubre. Això ens indica que no hi ha 
urgències, que la nostra normalitat és 
la calma. 

El dia 20 de febrer, seguint el pro
grama de Formació Permanent del cler
gat, ens vam reunir al seminari per es
coltar l' exceHent lliçó que ens va donar 
Ramon M. Nogués, escolapi, sobre el 
tema «La fonamentació de la moral», 
Hi assistiren força capellans, cosa que 
potser demostra que es desperta en nos
altres una necessitat de retrobar-nos. El 
conferenciant ens va presentar la nova 
manera d'enfocar les qüestions morals. 
Els que vam ser educats en la moral del 
pare Farreres quedàrem bocabadats. 
Mentrestant, el senyor bisbe va finalit
zar la visita pastoral de la Segarra. 

Algunes alegries 

El dia de la Candelera, el senyor 
bisbe va rebre el premi «Ramon Ara- 87 
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mon i Serra», que li ha concedit l'As
sociació Llengua Nacional. Ens n'ale
grem i ens en felicitem. La seva sensi
bilitat per tot el que fa referència al fet 
nacional ens estimula i ens conforta. 

Una altra alegria fou la institució 
dels ministeris de lectors i acòlits als 
seminaristes Josep M. Vilaseca i Xa
vier Novell. 

Les darreres paraules que el senyor 
bisbe els va adreçar en l'homilia, foren: 
«No voldria pas que ara em diguéssiu 
que tot això que us he dit hauria estat 
millor que m'ho hagués guardat per 
quan us ordenaré sacerdots. Tinc tantes 
ganes defer-ho, això, que no m'he po
gut estar de dir-vas-ho ja ara, amb an
telació per tal que ho aneu meditant i 
discernint, per així estar ben disposats 
pe r al ministeri que haureu d'exercir de 
servei als germans ... ». Tot el presbiteri 
diocesà comparteix les mateixes ganes 
de veure nous ordenats. No volem que 
els nostres seminaristes se sentin des
emparats i amb el sentiment que estan 
embarcats en una aventura i en solitari. 
Tota la diòcesi, tant els capellans com 
els laics, ens interessem pel seu treball 
i els volem acompanyar en el seu camí 
amb allò que tenim més a l'abast, amb 
la pregària. 

Una mica de Concili 

Durant tot aquest temps de Conci
li, el nostre bisbat s'ha posat a l'ordre 
del dia, vivint la consigna d'estar en 
estat de Concili. La nostra representa
ció diocesana a l'aula conciliar s'ha 
esforçat a informar-nos detalladament 
de cada una de les sessions. No cal dir 
que ens va donar una gran satisfacció 

saber que els nostres representants van 
portar la veu cantant el dia que es van 
tractar els Sagraments. Van ser els ava
ladors de la tercera fórmula a l'hora 
d'administrar el sagrament de la Peni
tència. O sigui, confessió comunitària, 
amb absolució general. 

Ens hem assabentat que la propos
ta va ser molt aplaudida pels laics, però 
no gens recolzada pels capellans, de 
manera que el bisbe i els capellans de 
Solsona es van quedar sols. La nostra 
sorpresa ens suggereix algunes pre
guntes. És que els capellans que van 
quedar en peu després del Concili te
nen posat el rellotge a l'hora exacta del 
rellotge dels seus respectius bisbes? 
O ... és que el bisbe Deig és l'únic bis
be que té posat el rellotge a la mateixa 
hora que el rellotge dels seus cape
llans? 

A l'hora de fer aquesta crònica no 
sabem com aniran les votacions, però 
sí que ens temem que s'haurà desapro
fitat una bona ocasió per fer sonar un 
clam, que està en el cor de la majoria 
dels nostres cristians. 

Mallorca 
SEBASTIÀ SALOM, corresponsal 

Embarcats al venl de l'esperit 

Aquest és l'eslògan que acompa
nyarà el logotip del Sínode Diocesà 
que reproduirà una i¡'¡ustració medie
val del Breviculum de Karlsruhe, i que 
representa Ramon Llull viatjant al 



Nord d'Àfrica per predicar-hi la fe 
cristiana. 

Juntament amb l'elecció d'aquest 
eslògan i del logotip, la comissió prepa
ratòria del Sínode ha elaborat un primer 
avantprojecte que preveu tres grans 
blocs temaris, que s'estudiarien durant 
tres cursos i es desenvoluparien cada un 
d'ells en tres fases (una parroquial i de 
moviments o grups, una altra arxipres
tal i de delegacions, i una tercera dioce
sana). S'han constituït diferents comis
sions que preparen un reglament, unes 
orientacions metodològiques i un pro
grama de mitjans de comunicació, com 
també unes taules de ponència amb un 
equip que les coordinarà. 

Aquest avantprojecte serà provi
sional fins que, al final de juny, després 
d'haver recollit les respostes del poble 
cristià a les tres preguntes que el bisbe 
va formular en l'actual etapa presino
dal, en una sessió conjunta dels Con
sellsDiocesans de Pastoral i Presbite
ral s'aprovarà definitivament o es revi
sarà i modificarà. 

Sembla que el Sínode comença 
amb bon peu i amb un interès creixent 
per part d'un bon nombre de capellans 
i de grups de cristians, malgrat que tant 
la composició de la comissió prepara
tòria amb una representació insuficient 
de seglars i religiosos (de 22 membres 
solament hi ha 4 seglars i 4 religiosos/ 
es) com les seves primeres accions van 
resultar una mica polèmiques. 

Un nou estil de cooperació seglar 
amb Ruanda i Burundi 

lada des de fa més de trenta anys amb 
les Esglésies de Ruanda i Burundi. A 
Ruanda per la presència de les Congre
gacions de Missioners i Missioneres 
dels Sagrats Cors, i a Burundi per la 
dels Clergues Regulars Teatins -que es 
va interrompre fa més de 15 anys- i 
sobretot per una missió diocesana amb 
una presència de capellans a una o 
dues parròquies i amb religioses germa
nes de la Caritat i missioners seglars. 

Doncs bé, a partir dels conflictes 
greus que va patir Ruanda l'any passat 
es va mobilitzar una «Taula de Ruan
da», promoguda per seglars i amb la 
participació de diferents organismes i 
ONG. Després, i com a cosa seva, la 
Federació d'Associacions de Veïns de 
Palma i una nova ONG anomenada 
"Veïns sense fronteres» s'han posat al 
front d'una cooperació contínua amb 
Burundi, convidant diferents ministres 
d'aquell país a visitar Mallorca i po
sant en marxa iniciatives i propostes 
que van més enllà de l'àmbit purament 
assistencial i eclesial, per tal d'evitar 
que s' hi pugui reproduir un conflicte 
semblant al de Ruanda i promoure so
lucions polítiques de pau i progrés. 

És una gran bona nova que la coo
peració entre Mallorca i Ruanda
Burundi hagi passat, de ser només in
tereclesial, a ser també de caire social 
amb iniciatives sorgides del mateix 
poble mallorquí, independentment de 
la seva vinculació amb la fe cristiana i 
amb l'Església. 

Una província eclesiàstica a Balears 

Els mitjans de comunicació de les 
La diòcesi de Mallorca està vincu- Illes es feren ressò d'unes paraules del 89 
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bisbe de Mallorca a una conferència 
que va pronunciar a Ciutadella amb 
motiu de la celebració del II Centenari 
de la restauració de la diòcesi de Me
norca. Va manifestar la seva esperança 
raonable que no trigui gaire la respos
ta a la petició dirigida a la Santa Seu, fa 
ja deu anys, de constituir una Provín
cia Eclesiàstica de les Balears. 

Actualment les diòcesis de Mallor
ca, Menorca i Eivissa-Formentera for
men part de la província eclesiàstica de 
València, però Mallorca i Menorca 
mantenen una relació més estreta amb 
l'Església de Catalunya, mentre que la 
d'Eivissa Formentera, segurament per 
la seva proximitat geogràfica, s'ha re
lacionat sempre més amb València. 

Les monges de vida contemplativa 

Les relígioses contemplatives han 
estat notícia per un doble motiu de cai
re ben diferent. Per una part les Car
melites Descalces han hagut de tancar 
provisionalment el seu convent de 
Binissalem per manca de vocacions, i 
mentrestant s'han incorporat a d'altres 
monestirs de Palma i de Catalunya, tot 
confiant que la decisió sigui només 
temporal i que prest puguin tomar-lo a 
obrir acompanyades de noves voca
cions. 

Per altra part, les Canoneses Regu
lars de Sant Agustí, del monestir de 
Santa Magdalena de Palma, celebraren 
una festa emotiva amb motiu de 
l'emissió dels vots temporals de dues 
novícies joves. 

Menorca 
J. BOSCO FANER i BAGUR, 
corresponsal 

Des de la crònica passada hem anat 
fent un bon caminet entre uns i altres. 
Us he de dir que em va bé anar escri
vint aquestes cròniques. M'ajuden al 
manco, i açò ja és molt, a mirar per 
damunt de les meves ulleres personals 
i parroquials i veure com molts com
panys capellans i molts amics laics tre
ballen amb una dedicació i atenció que 
m'alliçona. Els don gràcies des d'aquÍ. 

Menorca és missionera gràcies 
a l'impuls seglar 

Na Mi1agros Pons fa sis anys que 
és presidenta diocesana de Mans Uni
des. Durant aquest temps ha estat i 
continua sent un motor capaç de dina
mitzar la campanya anual i mobilitzar 
moltes persones. Aquest any ha visitat 
Binde (Ghana) on tenim un missioner 
molt estimat, en Manolo Bonet, i ha 
vist in situ un dels projectes subven
cionats per Menorca ja realitzat: «Mit
jançant dues campanyes -diu-, hem 
aportat 19 milions a l'hospital en 
construcció de Binde per a la seva 
electrificació. aprofitant l'energia so
lar. Tot l'esforç de la campanya es 
multiplica en satisfacció quan com
proves l'eficàcia dels recursos econò
mics enviats. Ha estat molt gratificant 
per a mi compartir uns dies el treball 
dels missioners. Allò que feim és molt 
poc en comparació amb lafeina que es 
realitza allà. Valia pena duplicar es
forços i ajuntar voluntats». 



L'any passat Mans Unides va acon
seguir replegar a Menorca 15 milions 
per a projectes concrets de desenvolu
pament al Tercer Món. Aquest any, a 
més de totes les col·lectes fetes a les 
esglésies, s' han organitzat en tots els 
nostres pobles activitats per desvetllar 
la consciència davant dels problemes 
que pateix el Tercer Món i canalitzar 
les ajudes. A Ferreries, Mercadal, es 
Migjorn, es Castell i Sant Climent 
s'han organitzat vendes de menjar; a 
Fornells i Sant Lluís s'han fet tómbo
les; a Ciutadella va presentar-se una 
obra de teatre i a Maó s'organitzà la 
gran fira «Mans Unides» on s'implica
ren unes 500 persones. 

La quantitat de gent que col·laborà 
en la fira ha emocionat els seus orga
nitzadors. Hi han passat més de 3.000 
persones i hi ha vingut gent de tota 
edat. Unes 300 persones han aportat 
una cosa o una altra: roba, manteleries, 
davantals, bosses, pintures, menjar, 
dolç, beguda, articles, sa gangària, ge
lats ... S'han tingut col·laboracions 
musicals i teatrals: havaneres, balls 
andalusos, jocs de mans, corals, ba
llet... 

La Delegació Diocesana de Mans 
Unides ha fet públic un avanç de la re
captació de la present campanya de 
1995. En aquests moments s'han re
plegat 17.364.824 pessetes. La campa-

. nya acaba el 30 d'abril. Està progra
mada encara la venda de coques a la 
parròquia des Castell i l'aportació de la 
comunitat anglicana de Menorca. Els 
comptes bancaris segueixen encara 
oberts. Fins ara, les recaptacions se
gons municipis han estat aquestes: 
Maó, 6.501.056 ptes.; Ciutadella, 

3.043.390 ptes.; Ferreries, 2.449.735 
ptes.; Alaior, 850.863 ptes.; Mercadal, 
816.000 ptes.; Fornells, 385.000 ptes.; 
Sant LlUÍS, 339.000 ptes.; es Castell, 
246.000 ptes.; es Migjorn, 134.780 
ptes.; Sant Climent, 90.000 ptes. 

Per a tots els pobles de la nostra illa 
la coHaboració de gent és impactant. 
Són persones diverses que s'ajunten 
amb un objectiu concret comú. Mans 
Unides dóna garantia de credibilitat. 

Mans Unides s'havia proposat, 
aquest any, recaptar uns 15 milions de 
pessetes per finançar dos projectes: un 
a l'Equador que consisteix en una resi
dència-internat per a al·lotes del camp 
perquè hi puguin estudiar, aprendre un 
ofici i trobar feina -costa 11.730.000 
ptes. i n'és responsable una missione
ra mallorquina-; i un altre a Goma 
(Zaire) que costa uns tres milions. 
L'objectiu, ja des d'ara, s'ha aconse
guit. 

Em va bé remarcar ara la feina que 
el grup «Una Illa pel món» fa a Ferre
ries en bé de la consciència missione
ra i del món dels pobres. Aquest grup, 
compost actualment per unes 12 perso
nes, té contacte amb molts missioners. 
Na Rita Fullana, una dels seus mem
bres, ha comentat a la revista del po
ble: «Fer feina pels missioners m'ha 
ensenyat que lots hem d'aprendre a ser 
més pobres, més justos amb els països 
més pobres i amb els seus recursos. He 
après que si gastes manco, tindria més 
per a compartir. Però tampoc no vo
lem que tot es redueixi a donar i donar; 
perquè creiem que el més important és 
educar. Aquestafeina m'ha dut a co
nèixer molta gent. Jesús es revela als 
més petits; jo sempre m'he sentit molt 91 
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petita i he après que som germans de 
tothom». No em digueu que paraules 
com aquestes no entendreixen i esti
mulen qualsevol. 

«Una Illa pel món» forma part del 
Fons Menorquí de Cooperació, està 
representat al Consell Parroquial i a la 
Delegació Diocesana de Missions i al
guns dels seus membres han participat 
a trobades interregionals per anima
dors missioners que s'han desenvolu
pat quasi sempre a Catalunya. Actual
ment es parla de convocar aquestes 
trobades a nivell balear. 

La religió a l'escola: ni privilegi 
ni discriminació 

Amb agudesa va escriure en Mi
quel Anglada al Full Dominical en un 
dels seus pessics: «A mitjan desembre 
es va inaugurar la nova ubicació del 
Museu Diocesà que, durant els dies 
de Nadal, va ser molt visitat. Perquè 
el seminari segueix atraient-me forta
ment, hi vaig anar una partida de ve
gades. Això em va fer possible parlar 
amb molta gent, sobretot amb gent 
jove. Em vaig adonar que molts des
coneixen del tot els objectes exposats, 
en desconeixen nom i ús. Un I<rosari" 
és anomenat IIcollar" i es descriu el 
"portapau" com "placa de plata". 
La manca de cultura religiosa 
produirà un tipus de persona que des
coneixerà no sols valors vitals sinó 
fins la pròpia història. L'art religiós 
era considerat temps enrera com la 
Bíblia dels analfabets. Ara, tan sabuts 
com som, resultam analfabets en reli
gió. Potser per anar a visitar museus 
hauran "d'inventar" l'escola de reli
gió». 

El Consell Pastoral Diocesà, reunit 
el passat dia 25 de març, va tractar el 
tema «La religió a l'escola». Hi van 
assistir professors de religió i directors 
de col·legis religiosos (encara que no 
tots, el que ens dol). El P. Francesc 
Riu, Director del Secretariat de l'Esco
la Cristiana de Barcelona, va exposar 
amb molta claredat un diagnòstic de la 
situació actual de la classe de religió a 
partir de la LOGSE, i del darrer real 
decret (I6-XII-94) que regula l'ense
nyament de la religió. 

Ens feia falta aquesta trobada per 
dos motius: per ser conscients de la 
nostra realitat i per aconseguir con
juntament unes propostes encamina
des a prestigiar l'ensenyament reli
giós escolar i a superar dignament les 
dificultats que la normativa vigent 
planteja. 

-La nostra realitat referent a 
l'escola de religió a EGB durant 
aquests quatre últims cursos comença 
a ser lleugerament esperançadora a la 
zona de Ciutadella (8% més) i Centre 
de l'Illa (0,4% més), lOt i que a la zona 
de Maó, amb un 52,3% que opta per la 
religió, hi ha un descens del 6,4%. 
Quant a l'opció pels Centres d'Esglé
sia hi ha a Ciutadella un augment de 13 
alumnes comparat amb el curs 93-94; 
a la zona Centre de l'Illa hi ha 9 alum
nes més; i a la zona de Maó hi ha un 
descens de 8 alumnes. La conclusió és 
que hem de seguir intensificant el nos
tre esforç i no deixar decaure la zona 
de Maó. Aquí on hem de seguir pres
tant atenció constant és en els Centres 
de Secundària i Batxillerat on les da
des són, generalment, negativament 
significatives. 



-Les propostes van ser: els pro
fessors de religió i els pares s'han d'in
teressar pel futur de l'educació de la 
societat; uns i altres han de formar part 
del projecte curricular del Centre; la 
Delegació d'Ensenyança ha de coordi
nar les inquietuds dels professors de 
religió i ha de crear un Centre Diocesà 
on hi hagi materials d'ajuda escolar i 
informació de tot tipus que beneficiï el 
professorat cristià; la Delegació ha de 
procurar, també, formar part del Movi
ment de Renovació Pedagògica avui 
existent a l'illa; el professor de religió 
ha de col· laborar en tasques interdisci
plinars; a les parròquies hi ham de fer 
arribar tríptics que informin sobre la 
diferència existent entre escola de reli
gió i catequesi i s' ha de crear conscièn
cia en aquest aspecte mitjançant xerra
des d'informació i homilies que ajudin 
a reflexionar; els professors de religió 
han de ser creients i ben formats, no 
basta que tenguin bona voluntat; a ni
vell diocesà s'ha de facilitar constant
ment un reciclatge de formació pels 
professors cristians i, en concret, pels 
professors de religió; els seglars s'han 
de privilegiar, per fer la tasca de pro
fessors de religió, per damunt de cape
llans i religiosos. 

Es va veure clar una sèrie de coses: 
la formació religiosa es basa en un dret 
dels pares, no en un privilegi de l'Es
glésia Catòlica; sense equiparació en
tre religió i assignatura alternativa no 
s'evita la discriminació dels qui optin 
per la classe de religió; l'actual situa
ció constitueix un repte per a l'Esglé
sia de cara a prestigiar un ensenyament 
religiós de qualitat; actualment ens 
jugam el futur de la cultura religiosa 
dels nostres infants i joves. 

Assemblees arxiprestals 

-A Ciutadella, el dia 4 de març, es 
va celebrar la TerceraAssembleaArxi
prestal, amb la participació d'unes 170 
persones de totes les parròquies i cen
tres d'església de la ciutat. Totes les 
comunitats cristianes de Ciutadella 
van exposar, de manera diversa, el que 
cada una d'elles té programat i pensa 
dur a terme al llarg d'aquest curs, te
nint present que l'objectiu diocesà és: 
«Procurar una formació cristiana in
tegral que capaciti per entendre, cele
brar, viure i testimoniar l'Evangeli de 
Jesucrist». 

Es va comprovar una cosa ben im
portant: totes les comunitats cristianes 
tenen organitzada no tan sols la cate
quesi tradicional, sinó també la cate
quesi familiar. Totes elles treballen 
amb adults: matrimonis, Vida Crei
xent, catequesi d'adults i de majors; i 
els joves també tenen la seva atenció, 
ja sia en la JARC, JOC/JOBAC, Gent 
Jove, com en l'escoltisme i el procés 
de postconfirmació. Es va accentuar 
que el centre de tota la vida cristiana es 
troba en la celebració de l'Eucaristia i 
que el principal compromís de les 
parròquies en servei dels germans es 
viu en Càritas parroquial. 

-Mn. Teodor Suau, capellà ma
llorquí força conegut i estimat a 
Menorca, ajudà a descobrir el sentit de 
tot el que ja es fa. Considerà que ser 
negatius, creure que res no té solució i 
que val més deixar-nos emportar pels 
corrents socials imperants, està creant 
la cultura de la mort. L'integrisme, va 
dir, no aporta tampoc les solucions que 
cercam per als conflictes i afirmà que 93 



avui l'integrisme té èxit perquè «la lli
bertat fa pon>. Teodor Suau ajudà a 
descobrir que és urgent trobar motius i 
valors perquè les persones puguin viu
re la seva vida des d'un horitzó ple 
d'esperança. 

-A Maó, el dia 4 de març, es van 
presentar a l'Assemblea Arxiprestal 
catorze aportacions de comunitats i 
grups. Es calcula que prop de 300 per
sones han participat en aquest treball 
de reflexió que sobre la «Formació 
cristiana» va orientar el professor de 
sociologia Salvador Cardús. L'Assem
blea plenària va reunir unes 85 perso
nes. Els assistents es van distribuir en 
vuit grups per respondre a un qüestio
nari que marcava la pauta del diàleg: 
quins buits constatam en la tasca de 
formació?, a qui no arribam?, i propos
tes en ordre a potenciar, corregir o 
introduir mitjans de formació cristiana. 

L'Església a Maó és conscient que 
no arriba a molta gent que està entre 
els 20 i els 40 anys, principalment, i 
que la dispersió del cap de setmana no 
afavoreix la participació en la vida co
munitària dominical. D'una manera 
especial I 'allunyament de la fe per part 
de molts inteJ.lectuals i professionals, 
així com la manca de presència signi
ficativa de cristians en les instàncies 
seculars, preocupa els cristians maone
sos. Els cristians catòlics de Maó con
sideren que s'han de potenciar els mo
viments i les activitats per a joves, els 
grups de matrimonis, el contacte de tu 

a tu amb les persones, la reflexió per
sonal i comunitària, la pregària relacio
nada amb la vida, la dinàmica comuni
tària de la vida parroquial, el protago-
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lació dels cristians amb ambients no 
cristians, les activitats formatives, el 
voluntariat ben preparat, el realisme 
encoratjador de les homilies, l'acolli
ment de parelles, la connexió amb els 
immigrants. 

-A Ferreries, seu de l'arxiprestat 
del Centre de l'Illa, va tenir lloc una 
Setmana de Reflexió -dies 20-24 de 
març-o Hi van ajudar els preveres de la 
diòcesi de Mallorca, Mn. Guillem 
Muntaner (professor del CETEM i de 
l'Escola Universitària del Professorat 
d'EGB), i Mn. Llorenç Tous (professor 
del CETEM i un dels responsables de 
l'àrea religiosa de la presó de Palma de 
Mallorca). La temàtica versà sobre 
"La cultura actual i el món de la mar
ginació». 

Després de sentir la veu d'en Gui
llem Muntaner (que ens remarcà que 
vivim en una societat sense pare, en 
un temps de caos i que, per açò, tots 
els filòsofs d'avui ens parlen de va
lors), i la veu d'en Llorenç Tous (que 
despertà l'interès i la consciència de 
la gent parlant del món dels pobres i 
del valor de la solidaritat), l' assem
blea, composta per unes 160 perso
nes, accentuava en les seves conclu
sions finals que si volem educar en 
valors hem de viure amb més sensibi
litat envers la família i aquelles expe
riències que ens ajuden a despertar la 
nostra fe: les situacions inesperades; 
la RDV i els grups d'amics; la natura 
i el silenci; la pregària, el recés espi
ritual i l'Eucaristia; la disponibilitat 
per escoltar aquells que ningú no es
colta; la gent que s'ha compromès se
riosament amb l'evangeli; la relació 
amb persones discapacitades ... 



És una sort sentir coses de profit! 

A més del P. Francesc Riu, d'en 
Teodor Suau i d'en Salvador Cardús 
ens han visitat moltes altres persones 
que també ens han dit coses de profit. 

-El bisbe Echarren que ens ha 
presentat el document de la Comissió 
Episcopal de Pastoral Social «L'Esglé
sia i els pobres» ens ha dit: «La crisi 
que avui patim és sobretot social, no 
sols econòmicQ. Es cau en un greu er~ 
ror quan es busquen sols solucions 
econòmiques. Quan els problemes es 
volen solucionar a partir de l' econo
mia i no del social, els rics resulten 
cada vegada més rics i els pobres més 
pobres. La necessitat de crear una ci
vilització alternativa connecta amb la 
proposta cristiana de la Revolució de 
l'Amor. Hem d'arribar a les causes 
vestint la societat d'ideals de solidari
tat que el liberalisme s'ha carregat. 
Cap cristià no pot excusar-se de no 
col·laborar amb Càritas ... ». 

-Maria Luz Galvan, Secretària 
General de la CONFER, que parlà so
bre el «Sínode de la Vida Religiosa», 
accentuà: «El Sínode no ha estat un 
esdeveniment periodístic. No ha inte
ressat els periodistes perquè s'ha des
envolupat en pau i diàleg entre bisbes 
i religiosos. precisament açò ha moti
vat un enriquiment mutu. I, és clar; és 
més notícia dos que es barallen que 
cent que viuen en pau». 

-El P. Marciano Vidal, convidat 
per l'Institut diocesà de teologia, ens 
remarcà: «La nostra societat no té cla
ra la diferència entre el que és la regu
lació de la convivència i les exigències 

morals de la vida. Les lleis han de re
gular el mínim, però en la nostra cul
tura la llei ha estat quasi tot. I açò ens 
ha portat a seguir la norma que ens 
marca els mínims». 

-Mons. Gregory Ebo Kpiebaya, 
arquebisbe de Tamale (Ghana) que ha 
tornat la visita que el bisbe, el vicari 
general i el delegat de Missions havien 
fet a la missió de Binde, ens ha mani
festat la seva estranyesa: «Ens estra
nya que els cristians de les antigues 
esglésies d'Europa deixin l'Església 
perquè l'Església és un regal de Déu. 
Esperam dels cristians d'aquí que ens 
donin exemple de compromís amb 
l'Església. Ens demanam com molts 
l'abandonen». 

-Llum Delàs, delegada episcopal 
de Pastoral Universitària dirigí uns 
dies de reflexió i pregària a un grup de 
joves i motivà positivament quan ma
nifestà que: «Els joves universitaris 
avui es fan moltes preguntes sobre el 
fet religiós. Alguns, fins i tot, ens acu
sen als adults cristians que ens hem 
mogut en el medi universitari d'haver 
estat còmplices del silenci sobre la di
mensió religiosa de la persona huma
na i l'aportació del cristianisme a la 
noslra cultura. Com és possible, es 
demanen, que l'Església hagi deixat la 
Universitat, si la Universitat, en el 
nostre món occidental, ha nascut de 
l'Església ?». 

-El teòleg Josep Maria Rovira 
Belloso, que ens ha dirigit als preveres 
-amb profunditat i bon humor- unes 
jornades d'estudi sobre l'Església lo
cal, ens ha donat un molt bon consell a 
tots: «Salvada la unitat de la fe i 95 
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l'amor fratern, qui negarà que hi ha 
postures i sensibilitats diferents, sobre
tot pel que fa a la manera d'enfocar les 
coses pràctiques de la vida? Per açò 
ens ve d'antic el consell: "en la fe, 
unitat; en les coses dubtoses, llibertat; 
en tot, caritat"». 

-El bisbe Teodor Úbeda, que ha 
obert el cicle de conferències sobre el 
bicentenari de la reinstauració de la nos
tra diòcesi, ens ha ofert tota una sèrie de 
pensaments dignes de tenir en compte: 
«Un dels reptes més urgents de les es
glésies passa per ajudar l'home d'avui 
a sortir d'ell mateix i a mirar cap als 
valors transcendentals. L'Església, a 
les Illes Balears, es troba en la disgre
gació social, fruit de l'individualisme. 

L'escepticisme i la fragmentació i pri
vatització de la fe condueixen a despu
llar-la de tot contingut objectiu i comu
nitari. Avui podem parlar també d'una 
secularització de les consciències. Hem 
de treballar per superar el desencís res
pecte de les grans esperances que sus
cità el Concili Vaticà lI. Moltes de les 
reformes s'han demostrat difícils d'as
sumir, com ara la comunió de béns, el 
protagonisme dels laics, la correspon
sabilitat a l'Església, o el diàlegfe-cul
tura. Ens ha faltat lucidesa». 

Sí, ningú no negarà que d'oportuni
tats per convertir la nostra vida i viure 
en plenitud la Pasqua del Senyor, en 
tenim. A tots us desig una bona expe
riència pasqual. 




