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L¡¡~i~¡ra que diverses dificultats tècniques facin arribar 
q;¡g¡'.est exemplar de Quaderns de Pastoral a les 

mans més enllà dels dies nadalencs, s'ha de 
va ser preparat amb esperit de Nadal ... 

Per això, com a mostra; expressió dels nostres 
millors desigs envers els nostres lectors i lectores, 
subscriptors i subscriptores, i coHaboradors i 
coHaboradores, mantenim en aquest pòrtic o 
salutació un parell de poemes que demanàrem 
expressament a l'estimat prevere i poeta Mn. Pere 
Ribot per a aquest número. 
Amb ells volem manifestar-vos i desit;ar-vos per a 
aquest nou any 1996 que Déu us encoratgi a viure 
profundament el misteri de l'Encarnació, arrelats 
a la realitat de la nostra estimada terra. 

Conec 
el misteri 

Nadal 

Conec el misteri del Verb 
perquè el desig treballa en mi 
i en paladejo el gust, 
tira per terra els entrebancs, el dubte, 
eixampla l'ànima i dóna coratge 
al cos i al cor empeltats per la fe, 
El meu afany és Ell, 
el Crist, pa, carn, i sang, i vida. 
Obro la boca i In' envaeix l'Esperit. 

Déu és aquí. L'Esperit en un punt 
de carn de dona verge. 
Tot el pes de lafe vivent i transparent 
en la paraula feta carn i llum 
interior del Verb en les entranyes 
de l 'home. Som el testimoniatge 
d'aquesta humanitat Íntima i sense fita, 
del cel nou i nova terra. 
Nadal en tots. Crist neix, reneix 
en tots com formant un sol rostre. 3 





es~,era de la recognitio de Roma, el Concili 
,virlcic,1 de la Tarraconense fa el seu camí, encara 

tímidament, com si necessités un impuls que 
nosaltres, com a instruments, i l'Esperit, com a 

gràcia, li podem donar. Quaderns de Pastoral 
continua amb el seu objectiu de mantenir el caliu i 
ofereix en aquest número quatre aportacions més 
sobre l'esdeveniment més important de l'Església 
entre nosaltres en els darrers temps. 

E/bisbe Carles Soler, secretari general del Concili, 
inaugurà enguany el curs 95-96 del Centre d'Estudis 
Pastorals de les diòcesis catalanes amb la 
conferència Resolucions, recepció i aplicació del 
Concili, el text de la qual oferim tot seguit. 

Jaume Riera, canonista i jutge diocesà de Barcelona, 
va presentar a Vic, en unes jornades de reflexió, el 
tema El Concili Provincial Tarraconense en el marc 
del Concili Vaticà li, que també incloem en aquest 
apartat, amb autorització del seu autor. 

I finalment, en un intent d'anar exposant a 
Quaderns les diferents recepcions i aplicacions que 
del Concili es facin a les vuit diòcesis catalanes, 
comencem per la de Girona. El seu bisbe, monsenyor 
Camprodon,. i mossèn Jaume Julià, vicari general de 
Pastoral de la mateixa diòcesi, ens ho expliquen. 
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Resolucions, recepció i aplicació 
del Concili Provincial 
Tarraconense 
CARLES SOLER I PERDIGÓ, 
bisbe auxiliar de Barcelona i secretori general del Concili 

I) Introducció 

El Concili Provincial Tarraconen
se, inaugurat el 21 de gener i clausurat 
el4 de juny de 1995, va ser convocat i . 
s'ha celebrat pensant en el postconcili. 
Aquest era el seu objectiu. 

Des del primer moment, quan es va 
decidir de convocar_lo, els bisbes de la 
Tarraconense en van assenyalar les fi.., 
nalitats: 

Per renovar i mobilitzar totes les 
energies i. totes les capacitats d'acció 
de les nostres diòcesis a la llum de 
l'Evangeli. 

- Per aconseguir que tots els cris ... 
tians, personalment i comunitària, s'a
nimin a seguir més Jesús i es compro
metin a construir l'Esg~ésia i a-ser. tes
timonis comprçmesos al servei del nos
tre poble. 

Per fer arribar l'anunci de la 
Bona Nova fidelment i de manera en
tenedora als homes i dones del nostre 
temps. 

- Per potenciar la coordinació de 
l'activitat pastoral de les diòcesis ca
talanes i la comunió de tots els seus 
membres. 

(Conferència Episcopal 
6 Tarraconense, reunió 115) 

Es pretenia d'aconseguir, per mitjà 
del Concili, una revisió pastoral en pro
funditat, que fes possible que la vida 
dels crist.Íans de les nostres diòcesis 
portés elsegell d'un nou impuls evan
gelitzador. 

Un cop celebrat el Concili i havent 
obtingut el reconeixement de les seves 
resolucions, la recepció i l'aplicació 
del Concili ales nostres esglésies té la 
màxima importància. Ara, de fet, és 
l'hora decisiva. L'hora de la veritat del 
nostre Concili. 

No m'he d'estendre aquí parlant de 
les expectatives i de la preparació re
mola del nostre Concili. El Concili Va
ticà II desitja que aquestes reunions 
«reprenguin nova empenta» (Christus 
Dominus, 36). Tanmateix, feia anys 
que a les nostres esglésies ho esperà
vem. Molts intents han precedit l'efec
tiva decisió de convocar el Concili Pro
vincial Tarraconense i el treball intel
Iigent i abnegat de molts fills de l'Es
glésia n'han preparat el camí. Només 
faré esment, com a homenatge pòstum 
de reconeixement i gratitud. de l' ar
quebisbe Josep Pont i Gol. Durant el 
seu fecund pontificat es consolidà la 
Conferència Episcopal Tarraconense i 
es van anar creant els organismes in-



terdiocesans que havien de dur a terme 
els mandats i les orientacions de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
amb vista a conjuntar la unitat pastoral 
de les nostres esglésies i els seus diver
sos àmbits d'activitat i donar-hi forma. 

Necessitàvem el Concili. Des del 
moment primer del seu anunci hem 
demanat amb insistència una alenada 
de l'Esperit. Durant l'etapa prèvia de 
reflexió diocesana hem sentit el desig 
i ens hem fet conscients de voler assu
mir el compromís de fer camí junts 
amb l'Esperit. Finalment, al llarg del 
període pròpiament conciliar, convo
cats per l'Esperit, hem fet alhora una 
constatació esperançada de la nostra 
realitat actual i una joiosa celebració 
de la fe, heretada dels nostres avant
passats i que sentim la responsabilitat 
de transmetre, amb alè renovat, als nos
tres successors. 

li) El fet del Concili 

1. El diàleg eclesial provocat 
pel Concili 

Abans de parlar de les resolucions 
conciliars, cal dir unes paraules sobre 
el fet mateix del Concili. Molts dels 
qui han participat en les sessions con
ciliars les han desCrit com una singu
lar, una excepcional experiència de 
l'Església. No em refereixo a l'expe
riència subjectiva que cadascú ha fet, 
sinó a uns fets objectius. 

El llarg itinerari seguit des dels sug
geriments de possibles temes, en la 
consulta prèvia durant els mesos de 
maig-juliol de 1993; el pas de prbpos-

tes orientatives, en fase diocesana de 
reflexió (febrer-juliol de 1994) a pro
postes operatives en els documents de 
treball per a les sessions conciliars (fe
brer-maig de 1995), fins a arribar a la 
concreció en resolucions conciliars en 
les sessions deliberadores dels bisbes 
(maig de 1995), aquest llarg itinerari 
constitueix un ric i dens diàleg a tots 
els nivells i gairebé en tots els indrets 
de la geografia dels nostres bisbats. 
Sense aïllament ni evasió de la realitat, 
sinó tocant de peus a terra i agerma
nats, els uns al costat dels altres (bis
bes, preveres, diaques, religiosos, reli
gioses, laics, laiques), ànàrem fent ex
periència d'Església i de la presència i 
l'acció de l'Esperit de Déu enmig nos
tre. Ha estat un diàleg, a estones apas
sionant, però sempre motivat pel desig 
d'assolir aquelles quatre finalitats as
senyalades en l'Edicte d'Indicció i so
bre les quals van articular-se la consul
ta prèvia, els quaderns preparats per a 
la reflexió de l'etapa diocesana i els 
documents de treball elaborats amb 
vista als debats en l'aula conciliar. 

2. La pregària al Concili 

Les celebracions dels laudes i de 
les vespres, així com l'eucaristia dels 
dissabtes al matí i dels diumenges al 
migdia, part integrant de les sessions 
conciliars, han autentificat Ja veritable 
i autèntica experiència de l'Església 
que han estat les sessions conciliars. 

Aquesta pregària conciliar, magní
ficament preparada i celebrada, ha es
tat precedida i acompanyada tothora 
per la pregària de les nostres esglésies, 
parròquies, monestirs,"grups, els cris· 
tians de manera personal... que l' han 7 



fet viva de manera constant. El clam 
d'aquesta pregària es trobava sempre 
esperonat pel motiu que la su.scitava i 
que no era altre que el de trobar res
posta a aquest anhel: Esperit, què dius 
a les nostres esglésies? Les nostres 
esglésies han viscut, així, per la pregà
ria, atentes a l'escolta de la veu de Déu; 
aplegades per discernir de quina mane
ra i avui l'Esperit ens suggeria els ca
mins més adequats d'evangelitzar amb 
nou ardor la nostra societat í com do
nar testimoni de la caritat del Crist. 

El diàleg eclesial provocat per la 
convocatòria del Concili i la intensa 
pregària de les nostres esglésies du
rant la preparació i la celebració del 
Concili són elements que hem de va
lorar com a principalíssims amb vis
ta a la recepció del Concili, juntament 
amb les resolucions conciliars. El Con
cili ha provocat i ha motivat un estil de 
fer, un diàleg franc i obert, una pregà
ria veritablement eclesial, amb la mi
rada i l'interès posats en la societat 
que, per mandat apostòlic de Crist, 
hem d'evangelitzar. El Concili ha es
tat una experiència de sinodalitat i 
ens ha iniciat en aquest estil de ser i 
de fer en l'Església. En el mateix sen
tit hem.de valorar els debats que van 
tenir lloc a l'aula conci Iiar. 

3. Els debats a l'aula conciliar 

Dels debats a l'aula conciliar, en 
vull destacar breument tres caracterís
tiques. 

a) La fidelitat 

La fidelitat dels relators i ponents, 
8 que han preparat els documents de tre-

ball per als debats conciliars, amb els 
resultats de l'etapa diocesana de refle
xió sobre els quatre temes escollits des
prés de la consulta prèvia per Ser trac
tats al Concili. Ha estat un treball fei
xuc i costós, però fet alhora amb lúcid 
discerniment i escrupolosa fidelitat. El 
treball conciliar ha tingut, gràcies a 
aquesta fidelitat, una lògica i coherent 
conlinuïtat amb tQt el que l' havia pre-' 
cedit i fent possible que en tot moment 
se seguís la pauta marcada per les qua
lre finalitats indicades en l'Edicte d'In
dicció i concretades en els quatre le
mes escollits: 

- Anunciar l'Evangeli a la nostra 
societat. 

- La Paraula de Déu i els sagra
ments. 

- La sol·licitud de les nostres esglé
sies pels més pobtes i marginats. 

- La comunió eclesial i la coordi
nació interdiocesana de les nostres es
glésies. 

El díptic que es va difondre, amb 
ocasió de la publicació de l'Edicte 
d'Indicció, el 29 de novembre de 1992, 
per explicar què és un concili provin
cial, què es pretenia en convocar-lo 
ara i com preparar-ne l'ambient, és 
igualment vàlid avui per explicar els 
resultats del Concili i ajudar a com
prendre'n el sentit. 

b) La llibertat 

A l'etapa diocesana i en els debals 
a l'aula conciliar s'ha parlat fent ús de 
la llibertat propiciada des del primer 
anunci i en la sessió inaugural a Tarra
gona per l'arquebisbe president. S'ha 
escoltat tot el que bull i es troba ben 



viu a les nostres esglésies diocesanes. 
El pluralisme i les expressions del crei
xen~ secularisme de la nostra societat 
s' han pogut veure escrits en els qua
derns de l'etapa diocesana i han resso
nat a l'aula conciliar. No hi ha hagut 
tlcció. Els criteris diferents i també les 
mancances que tots patim s'han posat 
de manifest. Més d'un s'ha sorprès i 
algú fins i tot s'ha escandalitzat de la 
capacitat d'aguant que s'ha fet palesa 
en els bisbes. Els bisbes han intervin
gut poc enels debats conciliars. Potser 
massa poc. El que sí que van deixar 
clar, des del començament, és que a 
l'aula conciliar s'elaboraven resolu
cions sobre allò que era a l'abast de la 
seva competència, sobre allò que, des 
de la seva responsabilitat episcopal, 
podien aprovar. 

Les resolucions conciliars havien 
de ser sancionades, de primer, pel vot 
consultiu dels preveres i diaques, dels 
religiosos i religioses, i dels laics i lai
ques membres del Concili; després, 
pel vot deliberador dels bisbes. Però 
tot aquest proeés havia de tenir lloc en 
un únic i mateix Concili, laI com ex
plicàrem en l'exhortació pastoral col
lectiva del 6 de gener de 1994, Esperit, 
què dius a les esglésies de la Tarraco
nense? . 

Tanmateix, la Junta del Consell de 
Presidència va informar lleialment 
Roma del desenvolupament dels tre
balls conciliars, tal com s'havia com
promès a fer. 

c) La responsabilitat 

Responsabilitat. Els resultats ho 
acrediten. Es va procedir, no pas sen-

se dificultats de procediment i de dià
leg, amb llibertat i fidelitat, a fruir de 
l'esforç, la reflexió i la pregària. Els 
bisbes van poder assumir substancial
ment totes les propostes aprovades amb 
el vot consultiu. 

III) Les resolucions conciliars 

Són realistes, ensems que plenes 
d'incentius. S'ha dit que són un excel·
lent programa d'acció pastoral. També 
hi ha qui va repetint que són massa 
nombroses. En total, les resolucions 
són cent setanta. En confiança, diré 
que trobo que són massa pels bisbes, 
que són els qui han de vetllar pel seu 
acompliment. Però sempre es concre
ta qui ha de fer cada cosa. És cert que 
algunes són, de fet, exhortacions adre
çades a tots els cristians per ajudar-los 
a donar un nou impuls al seu treball 
eclesial en els diversos àmbits en què 
el duen a terme, així com amb vista a] 
testimoniatge cristià que tots hem de 
donar. Però en la majoria de resolu
cions s' indica de manera concreta qui
nes són les persones o institucions que 
les han de dur a terme o han de prepa
rar tot el necessari per fer possible 
l'execució del mandat conci1iar. Si no 
es fa el que disposa el Concili, serà 
molt fàcil poder exigir responsabili
tats. 

No us cansaré exposant aquÍ l'elenc 
de les resolucions conciliars assumi
des com a prioritàries i que es van pro
clamar en la sessió de clausura, en la 
solemnitat de la Pentecosta, a la cate
dral de Tarragona. Com allà es va dir, 
substancialment els bisbes les han as
sumit tal com van sortir de l'aula amb 9 
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el vot consultiu, S'ha tingut cura, so
bretot, a fer que els verbs usats en cada 
resolució expressin el caràcter vincu
lant, priori tari o simplement exhorta
tiu, El terna segon, ara segon capítol, 
és el que ha sofert variació en la seva 
estructuració. Però assumeix íntegra
ment, literalment, el text aprovat amb 
el vot consultiu, L'estructura i la con
figuració de les propostes diferia 
sensiblement dels altres ternes, Em li
mitaré, ara, a recordar-ne algunes, in
dicant a qui s'encomana de dur-les a 
terme, 

1. Un projecte global de catequesi, 
S'assumeix (Res, 7VP) una de les prin-. 
cipals conclusions del Primer Congrés 
de Catequesi de Catalunya i les Illes, 
S'encomana al Secretariat Interdiocesà 
de Catequesi, 

2, Per tal de potenciar la missió 
evangelitzadora a través dels mitjans de 
comunicació social, es crea (Res, 18V) 
un grup d'investigació sobre teologia i 
ètica de I~ comunicació. S'encomana a 
SIMCOS (Secretariat Interdiocesà de 
Mitjans de Comunicació Social), 

3, Per aprofundir en el terna del 
compromís sociopolític dels cristians, 
s'encomana (Res, 31) al Centre d'Es
tudis Pastorals i al Secretariat Social la 
constitució de grups plurals de reflexió 
a cada bisbat. 

4, AI Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral Familiar se li encomana (Res, 
33) la preparació d'un directori de pas
toral matrimonial i familiar, 

5, En la seva reunió de juliol de 
1995, la Conferència Episcopal Tarra-

conense va nomenar la Comissió que 
ha de preparar l'ampli projecte de po
sada al dia i de formació permanent de 
tots els subjectes actius de la pastoraL 
Ho disposa la resolució 47VP, Inte
gren la Comissió Mn, Joan Busquets, 
degà de la Facultat de Teologia de Ca
talunya, Mn, Francesc Pardo, director 
del Centre d'Estudis Pastorals de les 
diòcesis catalanes, i Carles Soler i Per
digó, bisbe auxiliar de Barcelona, amb 
la col,laboració dels delegats per a la 
formació permanent dels nostres vuit 
bisbats, 

6, La preparació del directori-marc 
de pastoral sac ramen tal (Res, 67VP) i 
de les orientacions sobre el procés 
catecumenal a seguir en la preparació 
del baptisme d'adults i d'infants i ado
lescents en edat escolar (Res, 68VP) 
s'encomana a la Comissió Interdioce
sana de Litúrgia de la Tarraconense, 

7, El directori-marc que detÏneixi i 
orienti la pastoral parroquial avui i el 
directori sobre l'estatut i l'organització 
de l'Arxiprestat (res. 127V i 1 29V) 
s'encomana als vicaris generals i epis
copals dels nostres vuit bisbats, 

8, També a la reunió de la Confe
rència Episcopal Tarraconense de ju
liol de 1995 es va constituir la Comis
sió que ordena la resolució 142VP per 
estudiar i valorar les possibilitats d'ob
tenció de personalitat jurídica de la 
Conferència dels Bisbes de Catalunya, 

La llista podria continuar amb l'es
tudi que cal fer a cada diòcesi per co
nèixer acuradament els recursos hu
mans i materials de què disposa (Res, 
133): 



- Les orientacions per als consells de 
pastoral de les parròquies (Res. 135). 

- El directori de pastoral per fer 
front a les noves situacions que deter
minen el fenomen de la mobilitat hu
mana i del turisme (Res. 146). 

- El cantoral bàsic i el llibre de pre
gàries o devocionari popular que es 
demana a la Comissió Interdiocesana 
de Litúrgia (res. 58 i 52). 

- I un llarg etcètera. 

En resum, les resolucions conci
liars no són de cap manera un rosari de 
bones intencions per col·locar a les 
prestatgeries dels nostres arxius i bi
blioteques. 

És tot un programa d'acció pasto
ral evangelitzadora, que s'ha d'anar 
decretitzant progressivament. Moltes 
resolucions ordenen un desenvolupa
ment en directoris que s'han d'elabo
rar i que la Conferència Episcopal Tar
raconense ha d'aprovar. D'altres orde
nen la creació de nous organismes per 
planificar i executar les peticions con
ciliars. 

Tanmateix, són una fiblada molt 
intensa que fa emergir una realitat pot
ser a estones somorta, però existent 
des de fa segles, com ho acrediten els 
més de cent seixanta concilis provin
cials celebrats a la Tarraconense: la 
unitat pastoral que constitueixen les 
nostres esglésies. Conseqüentment, les 
cent setanta resolucions del Concili de 
1995 expressen el compromís indefu
gible de consolidar aquesta unitat fins 
a donar-li configuració jurídica. 

Són un compromís de treball en 
conjunt, agermanats. bo i reconeixent 

i respectant la personalitat i les carac
terístiques de cada un dels nostres bis
bats. 

IV) La recepció i aplicació 
del Concili 

Com he dit a la introducció, ara és 
l'hora de la veritat del Concili. Hi hem 
participat quinze bisbes (dos emèrits, 
el cardenal Jubany i el bisbe Ramon 
Daumal), preveres, diaques, religio
sos, religioses, laics, laiques i els altres 
membres del Concili com ara els rela
tors, els ponents o els qui formaven 
part de comissions. A l'aula conciliar 
érem més de dos-cents. Entre tots hem 
fet el Concili, ja preparat amb treball 
intens i esperançat per més de quaran
ta mil fidels cristians durant l'etapa 
diocesana. En estricta justícia, cal va
lorar i agrair el sentit eclesial i els 
afanys pastorals de tants que ens han 
precedit. Justament s'ha escrit: «El 
Concili no s'hauria celebrat si no fos 
pel gran esforç interdiocesà que, des 
de fa més de vint anys -es pot anar 
molt més enrere- ha afirmat, en una 
pràctica tossuda i convençuda, el nos
tre convenciment de la unitat pastoral 
de Catalunya.» (Josep Bofarull, "Les 
obres: una llista molt llarga", Església 
de Tarragona, núm. 86, agost-setem
bre 95, pàg. 29). 

Ara, entre tots l' hem de rebre i po
sar en pràctica; dur a bon terme les 
seves resolucions. 

En les resolucions conciliars hi ha 
la resposta de l'Esperit a la nostra in
sistent petició: Esperit, què dius a les 
nostres esglésies de la Tarraconense? 11 
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Cal creure-ho així, si creiem que, efec
tivament, el Concili ha estat una joio
sa celebració de la fe. Conseqüentment, 
és l'hora de la docilitat i de la fidelitat 
a la resposta de l'Esperit. 

Es poden trobar moltes limitacions 
i defectes al nostre Coneili. També er
rors. Hi són. En la preparació i en la 
conducció. En la forma i en la sistema
tització de les resolucions. També en 
els continguts, que poden semblar que 
es queden curts. Entrebancar-se en 
aquestes limitacions i defectes i fer-los 
servir d'excusa per no comprometre 's 
en l'acompliment de les resolucions 
conciliars seria semblant a l'actitud 
dels savis i entesos del país dels jueus 
que en la humanitat de Jesús només hi 
reconeixien el fill del fuster de Nat
zaret i s'escandalitzaven de Ics seves 
pretensions messiàniques, no reconei
xent la plenitud de la divinitat que ha
bitava en les limitacions corporals 
d'aquella humanitat. 

Reflexió final 

Ens vam embarcar en una gran aven
tura. No en teníem cap experiència, ni 
cap referent vàlid pel que fa a un con
cili del nostre temps i segons la nova 
normativa del Codi de Dret Canònic 
de 1983. Els pocs concilis provincials 
o regionals celebrats fins ara, o en fase 
de celebració, després del Vaticà lI, no 
s'adeqüen gaire a la nostra realitat ni a 
les finalitats assenyalades per al nos
tre. Tanmateix, l'aventura tenia la ga
rantia de la més autèntica ec1esialitat: 
la gran tradició conciliar de l'Església 
i, particularment, de la Tarraconense. 
Vam invocar l'Esperit i hem treballat 
amb il·lusió i esperança. La gràcia de 
Déu ha estat abundosa. Hem fet camí 
junts amb l'Esperit. Hem arribat a ter
me i podem oferir a les nostres esglé
sies un programa d'acció pastoral co
herent, fidel a les finalitats proposades 
i prou engrescador. Donem-ne gràcies 
a Déu. 



El Concili Provincial 
Tarraconense en el marc del 
Concili Vaticà 11 
JAUME RIERA, canonista, jutge diocesò de Barcelona 

Introducció 

El títol d'aquest tema no respon a 
unes reflexions acadèmiques sinó a 
una realitat que hem de tenir en comp
te durant tota l'etapa d'aplicació de les 
proposicions o acords aprovats pel 
Concili Provincial Tarraconense. Per
què, en definitiva, es tracta de recordar 
i d'aplicar la teologia, l'eclesiologia i 
les consideracions pastorals del Con
cili Vaticà II i de les quals, en bona 
part, dimanen les propostes d'aquest 
Concili. 

En altres paraules, el tema d'avui 
ens obliga a conèixer les fonts de pro
ducció -¡ les fonts de coneixement dè 
les propostes (jontes existendi, fontes 
cogf/oscendí). 

Recordem que l'estimal papa Joan 
XXIII alliçonava els pares conci li ars 
amb l'eslògan Retorn a les fonts. Per a 
nosaltres aquestes fonts són certament 
els documents conciliars del Vaticà II 
i els documents postconciliars: l'ex
hortació Christifideles laici, el Codi de 
Dret Canònic .de 1883, l'exhortació 
pastoral Familiaris consortio, el Cate
cisme catòlic ... 

En analitzar els quaderns sobre els 
quatre temes del Concili Provincial 

Tarraconense, Anunciar l'Evangeli a 
la nostra societat, La paraula de Déu 
i els sagraments en les nostres esglé~ 
sús, La sol· licitud pels més pobres i 
marginats, i La comunió eclesial i la 
coordinació interdiocesana de les nos
tres esglésies, ens adonem que repeti
dament se cita la constitució Lumen 
gentium, però també, entre altres, el 
Decret Ad gentes sobre l'activitat mis
sionera de l'Església. 

Nosaltres estem situats, com diu el 
papa Joan Pau lI, dins de la tasca de la 
nova .evangelització. 

El document Ad gentes -esmentat 
en diverses ocasions pels participants 
en el Concili- ens recorda que el pro
cés d'una evangelització comença pel 
testimoni cristià de la vida i el diàleg 
(núm. 11); juntament amb aquest, hi 
ha la presència de la caritat (núm. 12) 
i després ve la predicació de l'Evange
li i reunió del poble de Déu (núm. 13); 
finalment es configura la formació de 
la comunitat cristiana, és a dir, la co
munitat cristiana manifesta la presèn
cia de Déu al món (núm. 15). 

Cinc són els temes fonamentals que 
exposo en aquest article. Responen als 
mateixos temes fonamentals del Conci
li Vaticà Il. 13 
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1. Comunió eclesial iuterdiocesana 
de Catalunya i la coHegialitat 
episcopal 

El Concili Provincial Tarraconense 
implica dos temes fonamentals: la co
munió eclesial i la col·legialitat epis
copal: «El Concili Vaticà li ha!et de la 
comunió el concepte clau per a la com~ 
prensió de l'Església i per a l' acompli
ment de la seva missió de "donar vida 
al món" .. la con:unió entre les nostres 
esglésies, expressada en la unitat pas
toral» (tema 4). 

Breu comentari: en el tema 4 sobre 
la comunió eclesial i la coordinació 
interdiocesana de les nostres esglésies, 
s'han formulat unes propostes que ens 
porten a l'obertura de les activitats 
més enllà dels límits diocesans, propis 
de cada una de les diòcesis. Em sem
bla que està minvant la importància 
pastoral dels límits diocesans. En la 
proposta 18 es diu «[ ... ] que les vuit 
esglésies que tenen la seu a Catalunya 
[ ... ] aconsegueixin una comunió inter
diocesana i una acció pastoral més 
coordinada [ ... ]". 

La coordinació no implica barreja 
de facultats i de competències però la 
unitat pastoral que es demana pot inci
dir en el fet que comenci a desaparèi
xer l'autonomia de certes institucions 
diocesanes, com succeeix en un altre 
ordre de coses en la unitat que es vol 
fer dimanar de la Conferència Episco
pal Espanyola. 

En tota la qüestió de la unitat pas
toral hem de ser molt prudents. Sens 
dubte el fet que la Conferència Episco
pal Tarraconense gaudeixi ben aviat de 

personalitat canònica contribuirà a dó
nar acompliment als desigs i a les pro
postes formulades a l'assemblea con
ciliar. En tot moment he estat partidari 
que l'actual Conferència Episcopal 
Tarraconense tingui personalitat jurí
dica (així ho vaig escriure a Quaderns 
de Pastoral l'any 1985, núm. 91-92), 
però per ser honest amb mi mateix in
dico que no sempre la coordinació o la 
unitat de la pastoral de conjunt ha de 
dimanar de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Hi ha molts exemples 
de les actuals activitats interdiocesa
nes que fan palesa aquesta constatació, 
la qual voldria que fos un. advertiment 
perquè la unitat no es converteixi en 
uniformitat i, a la vegada, es caigui en 
un centralisme (cfr. Quaderns de Pas
toral, Barcelona 1995, núm. 148-149). 

A mesura que es vagin creant e1s 
nous organismes: crear noves institu
cions de diàleg entre la fe i la cultura, 
crear un o més centres culturals cristians, 
creació de nous centres d'espiritualitat, 
organitzar un· secretariat social a] servei 
de les esglésies diocesanes de Catalu
nya ... -efr. per exemple els que proposa 
el tema 1-, s'obre un nou camí de mi
gració interdiocesana que caldrà tenir 
en compte, que pot portar maldecaps als 
nostres bisbes i que exigeix a cada un.de 
nosaltres un nou esperit de disposició, 
d'entrega. Quanta la proposta núm. 47 
del tema 1, urgeix el pla conciliar de for
mació, de posada al dia i de formació 
permanent de tots; aquesta formació 
implica aspectes no solament doctrinals, 
sinó també psicològics, regles de convi
vència interdiocesana. És a dir, tots ne
cessitarem un canvi de mentalitat, a ti 
de posar en pràctica ]es conclusions 
del Concili Provincial Tarraconense. 



Un incís davant el cúmul de pro
postes o conclusions aprovades pel 
Concili i que s'han de portar a terme. 
Em refereixo a la dispensa de les lleis 
promulgades per un concili provin
cial. El c. 88 estableix: «L'ordinari del 
lloc pot dispensar de les lleis promul
gades pel concili provincial quan con
sideri que és en bé dels fidels». 

2_ Els fidels laics: coI-Iaboració dins 
l'Església i compromís social, 
cultural i polític 

L'aportació dels teòlegs en l'anà
lisi de la condició dels fidels laics 
per raó del baptisme i la confirmació 
-tema puntual del Concili Vaticà II i 
de l'ordenament canònic (cfr. Esta
tuts dels fidels, CIC, cc. 208-223)
rep en el Concili Provincial Tarraco
nense un fort impuls j una concreció 
adequada. 

El mateix fet de la participació dels 
laics en el Concili Provincial-partici
pació activa alliçonadora per a tots
és un exemple de la nova visió dels 
batejats. 

a) Els fidels laics, co/.laboradors 
dins l'Església 

Hi ha diversos oficis establerts en 
el vigent Codi de Dret Canònic que 
poden ser confiats als laics, tant homes 
com dones. S'entén per ofici eclesiàs
tic qualsevol càrrec constituït estable
ment, per disposició divina o eclesiàs
tica, que s'hagi d'exercir per un fi es
piritual (c. 145 & I). Poden ser exer
cits pels laics quan es donin les condi
cions previstes·.en els mateixos cànons, 
els següents oficis: 

- Amb relació al Ministeri de la 
Paraula: lector, comentador i cantor 
en els oficis litúrgics (c. 230 & 2). 
Catequista (c. 776). Predicació de la 
Paraula de Déu (c. 766) i presidència 
de les pregàries litúrgiques (c. 230 & 
3). Ensenyament de les ciències sa
grades (c. 229 & 3): disciplines filo
sòfiques, teològiques i jurídiques (c. 
253 & I). 

- Amb relació al Ministeri litúrgic: 
administració del baptisme (c. 861 & 
2). Distribució de la Sagrada Comunió 
(c. 910 & 2). Testimoni qualificat per 
assistir el matrimoni (c. 1112). Minis
tred'alguns sagramentals (c. 1168). 
Celebracions dominicals en absència 
de prevere (pirectori de la congrega
ció per al culte diví). 

-Amb relació al Ministeri pastoral: 
delegats dels serveis de caritat o d'a
postolat, d'àmbit diocesà o local (c. 
469, c. 129 & 2). Ecònom diocesà (c. 
494 & 2). Membre del Consell Pasto
ral Diocesà (c. 512 & 1). Membre del 
Consell Diocesà d'Economia (c. 492 
& 1). Membre dels consells parro
quials de pastoral i d'economia (c. 536 
& 1). Administradors de béns eclesiàs
tics (c. 1279 & 2). Membre del Patro
nat de les Fundacions Pies (c. 1303 & 
2 i c. 118). Canceller i notari de la cú
ria (c. 483 & 2). 

-Amb relació a l'administració de 
justícia eclesiàstica i causes de beatifi
cació: jutge eclesiàstic (c. 1421 & 1). 
Promotor de justícia o fiscal (c. 1435). 
Defensor del vincle (c. 1435). Notari 
del tribunal (c. 1437). Procurador i 
advocat (c. 1483). Postulador en les 
causes de beatificació. 15 
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-Amb relació a la diplomàcia pon
tifícia: representant de la Seu apostò
lica (c. 363 & 2). 

- Amb relació a altres llocs de res
ponsabilitat que els bisbes, per pròpia 
iniciativa, vulguin confiar als laics. El 
dret canònic vigent els permet crear 
oficis d'àmbitdiocesà tot establint les 
consegüents obligacions i drets propis 
que els configurin (c. 145 & 2). 

Evidentment els laics als quals es 
confia un ofici en l'Església han d'es
tar ben formats doctrinalment i distin
gir-se per la seva ciència, prudència i 
integritat, de tal manera que puguin 
ajudar com a experts i consellers els 
pastors de l'Església (c. 228 & 1). Tan-. 
mateix caldrà evitar amb diligència 
que aquests oficis exercits per laics no 
substitueixin ni desvirtuïn els oficis 
propis dels ministres ordenats (c. 150). 

b) Els fidels laics i el món 

. Laics i compromís social, cultural i 
polftic. 'La referència principal-la tenim 
en la constitució Gaudium et spes sobre 
el foment del progrés cultural. En el 
tema primer del Concili es remarquen 
les qüestions- sobre diàleg cristianisme
cultura i evangelització del poble a tra
vés de la cultura popular i dels mitjans 
de comunicació social. 

e) Els laics i la coordinació imer
diocesana de les nostres esglésies 

La coordinació de delegacions i es
tructures interdiocesanes implica l'a
portació de laics competents; d'altra 
manera aquests organismes tindran 
mancança d'eficàcia. Ja fa bé de remar-

car la proposta 11 del tema 4t que els 
cristians laics tinguin responsabilitats 
directives en l'Església diocesana i que 
els laics idonis -homes i dones- siguin 
cridats a exercir missions pastorals. 

3. L'Església dels pobres 

Un tema cabdal del Concili Vaticà 
II és el referent a l'Església dels po
bres, encara que com diu el cardenal 
Garrone en el seu llibre El concilio, su 
unidad interna, e¡contingut del tema 
va ser molt incomplet. 

. El Concili. Provincial Tarraconense 
ofereix, d'una banda, un compendi 
molt ben elaborat de la doctrina social 
de l'Església i entenc que' afegeix unes 
propostes operatives de molt relleu, 
per més que el seu dinamisme no radi
ca en la doctrina com a tal sinó en la 
conversió de cor dels cristians. En la 
proposta O es diu" Viure com Jesucrist 
visqué i proclamar el missatge que Je
sucrist proclamà» . 

Aprofito aquests moments per fer 
un reconeixement de la sol· licitud que 
sempre han tingut els rectors de les 
nostres parròquies (c. 528) i els diri
gents dels moviments diocesans en
vers els que s'han allunyat de les nos
tres esglésies i, per tant, són pobres en 
la fe, i dels que s' han allunyat de l'a
compliment i de la pràctica religiosa. 
Quan el Codi de Dret Canònic en el 
capítol esmentat es refereix als rectors 
i indica que han de treballar perquè el 
missatge evangèlic arribi àdhuc a 
aquells que s' han 'apartat de la pràcti· 
ca religiosa o no professen la fe veri
table, no fa altra cosa que plasmar en 
termes jurídics les activitats pastorals 



que s'han portat a terme en el curS de 
la història. 

En la proposició 4 del tema 3 es 
formula l'interès per organitzar un se
cretariat social al servei de les esglé
sies diocesanes de Catalunya. Estic se
gur que això anirà endavant, però per 
ser realista, recomano la lectura del 
meu article, ja esmentat, sobre l'es
tructura diocesana (Quaderns de Pas
toral, núm. 148-149). 

En aquest tema, les activitats dels 
laics, el seu compromís social, cultural 
i polític, és de gran rellevància. És la 
presència activa dels fidels en el món 
com exposà el Concili Vaticà 11 que 
recull el Codi de Dret Canònic en el c. 
225. 

M'informaren que arran de lesjor
nades de l'estiu passat que van tenir 
lloc en el Bisbat de Vic, l'administra
dor diocesà d'economia va esmenar la 
llacuna en les propostes del Concili 
Provincial Tarraconense, ja que no es 
feia un reconeixement explícit ~ni el 
seu agraïment- de tots aquells, laics i 
laiques, que col· laboraven en institu
cions com ara els consells parroquials 
d'economia; dic això perquè potser 
tampoc no es va fer el reconeixement 
adient a tots aquells que han treballat i 
treballen, d'una manera senzilla i sen
se rellevància externa, a Càritas. 

Acabo aquest tema 3 amb una ma
nifestació: personalment em va colpir 
la intervenció del senyor bisbe Guix 
sobre la unitat de l'Eucaristia i la sol
licitud dels pobres; la seva exposició 
va quedar reafirmada en la proposta I 
del tema 3. 

4, La litúrgia i els sagraments 

La primera Constitució aprovada 
pel Concili Vaticà II va ser la de la Li
túrgia; aquella que segons els pasto
ralistes va donar fruits més immediats 
o agradables per al poble de Déu (SC, 
núm. 6 i 10). En el nostre medi la re
novació litúrgica ha estat molt positiva 
-els fets notoris no necessiten prova
i per això s'observa que en les propos
tes del Concili Provincial Tarraconen
se es parla sempre en termes de pro
grés, i no de qui comença una tasca 
partint de zero. 

Es demana elaborar un directori 
marc de pastoral sagramental (pro
posta 19), editar un llibre de pregàries 
o un devocionari (proposta 8), que tor
ni a agafar t'arça la religiositat popular 
(proposta 8, 2). 

Nota: tenint en compte la norma 
universal sobre l'absolució col·lectiva 
en el sagrament de la penitència (c. 
96 I) i, a la vegada, la normativa sobre 
un Concili Provincial que determina 
que s'ha de salvar el dret universal de 
l'Església (c. 445), els responsables de 
la direcció del Concili Provincial Tar
raconense no van permetre que s' estu~ 
diés aquest tema i menys encara quan 
semblava que volíem anar en termes 
d'interpretació extensiva de la norma. 

5. Dimensió pastoral del Concili 
Provincial Tarraconense 

El Concili ha tingut un propòsit si
milar al Concili Vaticà II: la dimensió 
pastoral. Aquesta dimensió no ha dei
xat els aspectes doctrinals, l'afirmació 
de la fe i la defensa de la mateixa fe. El 17 
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denominat "ventall" del Concili: «L'Es
glésia anuncia Crist o tots els homes i 
dones» -declaració del Concili apro
vada amb vot deliberador pels bisbes i 
no únicament amb vot consultiu pels 
altres membres del Concili- és una 
mostra de la coordinació de la doctrina 
i la dimensió pastoral: evangelitzar i 
descobrir en el cor de cada dona i de 
cada home l'acció i l'escalf de l'Espe
rit (lletra dl. 

El Concili ha de concloure amb un 
decret mitjançant el qual es dóna for
ça jurídica a les conclusions conci
liars. Ara bé, les formulacions de les 
propostes revesteixen més unes reco
manacions, unes exhortacions ... , que 
no unes imposicions de caràcter jurí
dic. Però això no preocupa el canonis
ta, i la raó és la següent: l'Ordenament 
canònic és ordenament fonamentat 
més sobre la caritat que sobre la potes
tat; evidentment aquesta afirmació 
agafada al peu de la lletra pot ser in
sostenible perquè deixaria l'Ordena
ment sense força jurídica. Però, certa
ment, l'elevació moral del poble de 
Déu a qui es dirigeix la norma canòni
ca particular -el poble fidel- dóna ori
gen al fet que, amb la norma estricta
ment jurídica, hi hagi elements no ju-

rídies com són les exhortacions i reco
manacions. Escriu el canonista Lam
berta de Echeverria: «Sobido es que el 
mayor crecimiento de las normas ju~ 
rídicas no va, ni mucho menos, de 
ocuerdo con la elevación moral del 
país; antes al contrario, no faltan 
quienes lo lÍenen por un indicio del 
descenso del misma nivel». 

L'etapa postconciliar posarà de 
manifest l'acceptació o recepció dels 
acords del Concili Provincial Tarraco
nense, però deixo per a un altre article 
el tema de la recepció dels decrets con
ciliars. 

Conclusió 

Es pot parlar d'una visió actualit
zada del Concili Vaticà 11 gràcies a la 
col·laboració de tot el poble de Déu 
que peregrina a Catalunya: ha partici
pat en el Concili Provincial Tarraco
nense amb la seva pregària, la seva 
aportació intel·lectual, econòmica ... i 
fins i tot amb el seu respectuós silen
ci vers les actuacions dels nostres 
pastors. 

El Conci li marca el camí que hem 
de seguir durant un temps. 



La recepció del Concili a Girona CI> 
JAUME CAMPRODON" bisbe de Girona 

Una confessió pública 

He de confessar que quan fa uns 
anys es començà a parlar de la possi
bilitat de ce,lebrar un concili no vaig 
posar pals a les rodes a la idea, però no 
ho veia gens clar. Tot i que la idea m' a
bellia, no veia oportú el moment i l'es
cassetat de mitjans davant l'enverga
dura de l'empresa em feia certa basar
da. Tot i això, un cop la Conferència 
dels bisbes de la Tarraconense va pren
dre la decisió, en cap moment no vaig 
fer-me'n enrera; per solidaritat amb els 
altres bisbes i les seves esglésies i'per
què vaig pensar que devia sonar l'ho
ra de Déu que, si no sabem on ens por
ta, sí que sabem que Ell ens porta. 

Val adir que durant aquest temps 
he comptat sempre amb el suport del 
Consell Episcopal i de molts dioce
sans -seglars, homes i dones, joves i 
adults, religiosos i religioseS, i, ben 
segur, els capellans~, que des de la pri
mera hora o des de l' hora nona han 
estat sensibles à la idea ia les vicissi
tuds del Concili. Una prova en fou la 
resposta que tingué l'etapa diocesana 
i, al seu final, la missa concelebrada a 
la catedral, ja a punt de començar el 
Concili. Per part meva, he procurat de 
respondre-hi amb les vint'i-cinc cartes 
aparegudes al Full Parroquial durant 
aquell període i les ocasions que he 
aprofitat per parlar-ne. 

Durant la celebració del Concili 
vaig dir en més d'una ocasió que ja 
que ens havíem embarcat havíem de 
remar bé. I no ho deia perquè el fet ja 
era irreversible, sinó per la fe que tenia 
en l 'esdeveniment amb vista al bé de 
l'Església a Catalunya. L'equip de gi
ronins que participà en el Concili dei
xà bon gust; no pas perquè hi hagués 
unanimitat de criteris, tothom hi inter
venia esprement el seu cap; però la 
consciència del servei ·que prestàvem 
en nom de tots els diocesans ens com
penetrava .. L'obertura i el diàleg amb 
els representants de les.altres diòcesis, 
amb els quals he fet bones coneixen
ces; donà una nota ben positiva. 

La recepció del Concili 

Ara ha arribat l'hora de la recepció 
del Concili, l'hora de posar tota la mà 
al rem. Parlem de recepció i no d' apli
cació. És l'hora de posar-nos tots en 
autèntic estat de Concili. No és qües
tió de noms només, sinó de conceptes. 
No es tracta d'aplicar conclusions com 
el qui aplica la recepta d'un reconsti
tuent o d'un medicament als nostres 
mals o flaqueses. 

En el Concili es van votar moltes 
còncJusions; però si no trobem a la 
diòcesi un esperit obert i uns ànims 
disponibles, no arribarem gaire lluny i 
podríem defraudar, que vol dir fer un 19 
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pas yndarrere. Qua~.en çlcenacle Je
sú's digúé: ({ Feu això en memòria me- ,
VW', poc ressò haurien tingut les seves 
paraules i no res hauria arribat fins a 
nosaltres si no hagués trobat uns ànims 
oberts en la persona del Mestre i treba
llats per l'Esperit. 

La recepció-demana l'assimilació 
de les línies eix, les artèries, que vita
litzen el Concili. Són una represa de 
les grans intuïcions del Concili Vaticà 
II en una societat molt diferent de la 
dels anys seixanta .. Ras i curt: recepció 
suposa conversió .delsindividus i de 
les comunitats. 

Cada batejat, cada comunitat; ha 
d'assumir la seva responsabilitat. No 
valen actituds passives. lja s'endevina 
que caldrà esforç, tenacitat i paciència. 
Em ve a la memòria 1'escena de la pre
dicació del Baptista. Se li acosten els 
qui, essent sensibles a la seva parau
la, volen encara més: «Així, doncs, 
què hem de fer?» Llavors vénen les 
aplicacions pràctiques. 

Un.preprojecte . 

El bisbe és consc'ientdel pas' de 
l'Esperit per la nostra terra. Si tOt temps 
teixim la. història, l'Esperit ens. acaba 
de proporcionar nous fils.No vull elu
dir aquesta responsabilitat, no respon" 
dria al. meu ministeri i faria-una mala 
passada a l'Església de. Girona, i qui 
sap si també a la societat civil que es
pera quelcom dels cristians ... Per això 
assumeixo la responsabilitat de ,la re· 
cepció del Concili .. El preprojecte de 
ntinerari a seguir, que presento con, 
juntament amb· el Consell Episcopal, 
vol ser un instrument de treball. 

. Peròno volem UI} treball projectat 
des ·dedalt. Per això demano lacaI·: 
laboració dels col:lectíus que tenen 
una responsabilitat diocesana més 

. gran. Es tracta d'un preprojecte que 
serà presentat als diversos grups que 
s'hi enumeren, amb la intenció que, 
després de llegir-lo amb calma i de 
comentar-lo, s'hi' facin les aporta
cions, suggeriments i esmenes que es 
considerin. convenients. El Consell 
Episcopal no ha volgut iniciar sol el 
treball de recepció. En. primer lIòc, 
perquè sigui un programa realista i, 
en segon lloc, perquè, essent tots els 
qui l'hem de.dur en4avant, siguem 
molts a l'hora. de preparar,lo, mesu
rant les possibilitats amb què comp
tem. 

Després deIa recollida de les apor
tacions- es ,convocarà"en una sessió de 
treball, una representació de cada col .. 
lectiu, a fi d'elaborar consensuada
ment l'itinerari definitiu. Escric con
sensuadament que de. cap. manera no 
vol dir a baix preu. No disposem enca
ra del document conciliar definitiu, 
amb· la recognitio de Roma; però te
nim el conjunt de les propostes vota, 
des a l'aula conciliar, el qual va passar 
a la taula dels bisbes per al vot d.eli
berador, i tenim també la Comunicació 
de ,la Secretaria General del ConciJi, 
en la sessió de clausura. 

Una mediació. ' 

El Concih i, per tant, la se~a re
cepció" -no ;és un absolut·; é,s 'una me~ 
diaci6 ec1esial,Jaqual té per. objec
tiu la .persona i les comunitats p~r 

ajudar-les a madurar coma fills i po, 
ble de Déu. Podem repetir el que di-



gué Pau VI al final del Vaticà II: 
«L'Església s'inclina sobre l'home i 
sobre la terra, però és cap al Regne 
de Déu que s!eleva». És en aquest 
marc que hem de fer el treball:que 
se' ns proposa. 

La tasca que cal fer no suposa cap 
trencament de la pastoral que s'està 
duent a terme habitualment. Ha de 
ser una forma d'aireig: ha de fer-nos 
obrir els ulls per revisar-nos a la llum 
de les orientacions exiliars del Con
cili i, al seu moment, concretar-ho en 
fets. 

Elmeu agraïment a la bestreta 

No cal dir com espero, perquè n'es
tic segur, que els grups convocats res
pondreu satisfactòriament amb un es
forç de corresponsabilitat i amb la mi
rada posada en el conjunt de la diòcesi 
agermanada amb totes les que hem ce
lebrat el Concili. La corresponsabilitat 
és més que la simple coJ.1aboraci6. Per 
endavant: mercès! L'empresa dJedifi
car l'Església ens depassa, és obra de 
Déu. Per això cal deixar que ressoni la 
seva Paraula. A nos¡rltres se'ns dema
na que hi posem la mà d'obra. 

La recepció del Concili a Girona (11) 
JAUME JULIÀ, vicari general de pastoral de Girona 

Des del començament de curs es
tem embrancats en la preparació del 
Projecte de recepció del Concili Pro
vincial Tarraconense. 

Aquest Projecte, que es vol que si
gui fruit d'un consens entre els dife
rents consells i organismes diocesans, 
ha estat presentat als diferents col·lee
liusi està essent sotmès, en aquests 
moments, al debat de cada un d'a
quests per, abans d'acabar l'any, po
der ser aprovat amb totes les esmenes 
pertinents. 

Tant els qui han estat debatent com 
els qui coneixen el treball que des del 
proppassat setembre s'està duent a lerme 
s'han plantejat una, diguem-ne, qüestió 

prèvia: per què es presenta un prepro
jecte? La voluntat de consens n'és la res
posta. Sota de la pregunta, però, s 'hi po
dia entreveure el neguit per la pèrdua de 
temps que implicava tanta discussió. No 
es tracta de matar el temps, sinó que s'in
tenta dotar-nos d'un instrument que ens 
permeti a tots, col· lectivament i personal, 
inserir el Concili Provincial en la nostra 
vida, tant personal com col·lectiva, en 
totes les seves dimensions: grups, movi
ments, serveis, parròquies, diòcesi: .. 

La primera qüestió ala qual cal do
nar resposta és, evidentment, què vo
lem dir quan parlem de recepció; la 
segona pregunta, que resulta estreta
ment lligada amb aquesta, és: per què 
no parlem directament d'aplicació? 21 
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El senyor bisbe, en la seva carta al 
Full Parroquial del 30 de juliol, ens 
deia: «Parlem de recepció i no d'apli
cació perquè no es tracta d'aplicar re
ceptes, mètodes o estratègies prèvia' 
ment elaborades per a les vuit diòcesis, 
Es tracta d'analitzar les situacions en 
les quals vivim i amb les característi
ques que les vivim i veure si s'adeqüen 
i com s 'hi adeqüen les propostes con
ciliars: Parlar d'aplicació podria!er 
pensar en una acció administrativa; la 
recepció, -en canvi, suposa una obertu
ra interior esperançada». 

En un sentit semblant s'expressa el 
Dr, Estruch en el seu llibre Concili en
dins. Fent referència a l'etapa del post
concili, parla «d'aplicació i sobretot de 
recepció, de reflexió i d'aprofundiment 
-és a dir, d'aplicació creativa, i no sols 
mecànica-». Aquest és, per tant, el re
refons de. tot el Projecte, que s'articula 
en dos passos ben diferenciats. 

Per una banda, cal donar a conèixer 
el nostre Concili Provincial a tots els 
grups, comunitats i persones que hi 
han treballat i als qui hi estiguin inte
ressats. Aquesta tasca, com és- evident, 
no pot començar fins que tinguem a les 
mans el text oficial del Concili, és a 
dir, el text de les resolucions que han 
pres els nostres bisbes i que han rebut 
el reconeixement romà. 

Per altra banda, i un cop conegut el 
Concili, cal rebre en la nostra vida co
munitària i personal no només les re
solucions concretes i aplicables, sinó, 
i sobretot, aquelles resolucions que 
marquen el rerefons del nostre Conci
li i que s'han anomenat sovint l'espe
rit del Concili, la música de fons ... 

Aquest segon pas ens demana estar 
atents a tres aspectes molt importants 
i ben precisos: La vida concreta de les 
nostres comunitats creients i de cada 
un de nosaltres amb el seu camí de 
creixement. 

La situació del nostre món, la situa
ció cultural, social, econòmica ... que 
ens afecta a tots, sigui quina sigui la 
nostra creença i la nostra relació perso
nal i comunitària amb Déu. Juntament 
i paral·lelament amb la situació.deplu
ralitat no només teològica sinó, i sobre
tot, d'expressió de la realitat i del senti
ment de pertinença a l'Església. Enca
ra hi ha el que el Concili ens ha dit. 
Com podrem avançar en la nostra vida 
í .en la nostra missió d'anunciar l'Evan
geli amb una fidelitat més gran al nos
tre món i a Jesucrist? Aquesta, no cal 
dir-ho, és la gran qüestió que ens plan
tegem. 

Es preveu, en el Projecte de recep
ció del Concili Provincial, un espai de 
temps llarg .que faci possible que tots 
els qui vulguin de les nostres comuni
tats creients puguin prendre part acti
va en aquesta tasca. 

Es proposa acabar amb un debat 
ampli per assenyalar aqúells aspec
tes que per la seva necessitat, o bé 
per la seva importància, seran prio
ritaris en la vida diocesana dels pro
pers anys. 

Tot això vol temps, evidentment. 
Possiblement, en vol massa. Potser per 
curar-nos en salut s.'han assenyalat uns 
períodes que ens porten des d'ara ma
teix fins al juny de 1998 com a límit 
màxim. 



El Dr. Pont i Gol, en el record 

dèiem en el número anterior de Quaderns, 
del doctor Josep Pont i Gol, arquebisbe 

de Tarragona, president durant dotze anys 
Centre d'Estudis Pastorals i, com a tal, molt 

estimat per aquesta revista, que ell també 
estimava, provocà entorn de la seva figura una 
allau de reaccions i homenatges arreu de 
Catalunya. Nosaltres ens hi volem afegir i hem 
demanat dues coHaboracions que ens recorden 
diferents aspectes de 'a seva personalitat. 
Joaquim Clavé, prevere tarragoní, g'ossa la tasca 
del bisbe Josep com a metropolità de la 
Tarraconense, una tasca exercida, diu, amb una 
sensibilitat ben personal. 
Miquel Barbarà, vicari de pastoral del mateix 
arquebisbat, escriví a Església de Tarragona un 
article, que ens permet de reproduir, sobre com el 
Dr. Pont i Gol, en els anys 71 al 83, va saber fer 
de pont i de guia en la no gens fàcil transició 
política. 

23 
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L'arquebisbe Josep, 
metro pol ità 
JOAQUIM CLAVÉ, prevere de la diòcesi de Tarragona 

El fer de les persones sovint respon 
a un sentit del deure, de l'obligació, 
dels compromisos assumits, A vegades, 
però, a aquesta raó se li afegeix una cir
cumstància més personal o, si es vol, 
menys professional: es tracta de la sen
sibilitat; una mena de valor afegit, que 
dóna a l'obrar. una motivació més prò
pia i profunda, que es tradueix en una 
manera de fer fàcilment recognoscible: 
gust, ganes, alegria, ,convicció, bon hu
mor, simpati'a, El doctor Pantera me
tropolitàcom a servei eclesial inherent 
a la seva condició d'arquebisbe de la 
seu de Tarragona, però n'exercia amb 
satisfacció, amb vocació, amb afecte al 
càrrec", des d'unasensibilitatpersonaL 

Més d'un cop'ens eXplicava elllu
nyà record (era llavors un seminarista 
de dotze anys) que encara guardava de 
quan Vidal i Barraquer s'acomiadà com 
a bisbe de,solsona per prendre posses
sió cOm a arquebisbe de Tarragona, 
També ens retreia l'admiració ila re
verènCia qu~ de seminarista: gran i ca
pellà jove sempre havia sentit pel me
tropolità de Tarragona, Eren vivències 
que recordava ara, precisament quan 
ell en sentia el goig i la responsabilitat 
com a successor del Cardenal de la 
Pau, 

Quan els seus col, laboradors i al
tres persones properes a ell ens refe
ríem al doctor Pont amb el tractament 

, de mossèn Josep, l'expressió no com
portava manca de respecte ni reflectia 
un concepte a la baixa de la seva per
sona o de la seva acció, Era, senzilla
ment, una manera amable i afectuosa 
de referir-nos al seu estil senzill amb 
què va saber exercir la seva responsa
bilitat M' adono,que tots els qui aquests 
dies estem donant algun testimoni per
sonal d'ell, i fins i tot les persones que 
hi' van tenir alguna mena de tracte, no 
pòdemevitar refèrir-nos a aquest estil 
tan personal d'aquest eclesiàstic: la 
simpatia, la proximitat a la gent, la sen
zillesa, Aquest fou també el seu estil 
coma metropolità, 

Moltes perso~es podrien donar fe 
de com ell, present en reunions, aco
mnt entrevistes, o a través de la corres
pondència, intentava ·suavitzar aque-

. lles diferències i dificultats de relació 
que a vegades ,es produïen entre les 
persones cridades' a tirar endavant un 
treball que requeria l'esforç de tots, 

La seva àmplia correspondència i 
altra documentació com a metropolità 
són un bon testimoni de la seva activi
tat ininterrompuda al servei de la co
munió de les diòcesis catalanes, Dife
rents grups, col 'lectius, entitats, orga
nismes ... li enviaven informació de les 
seves activitats, publicacions o actes 
públics, A aquestes comunicacions, 
que ben bé haurien pogut ser inter.pre-



tades com a gestos de cortesia, o de 
simple informació, ell acostumava a 
correspondre-hi amb alguna resposta: 
telegrama, carta, salutació, comunica
ció, o amb la seva mateixa presència, 
Per a ell era important fer-se present en 
els actes específicament eclesials, però 
també en aquells que tenien una sig
nificació ciutadana. Aquesta presència 
com a bisbe era, per a ell, especialment 
intencionada en una època, la del seu 
pontificat, de represa nacional i des
prés d'una situació, l'anterior, que en 
tants aspectes havia tancat portes. 

Precisament l'experiència durant 
aquest llarg període que també ell ha
via conegut i patit el féu extremada
ment sensible a no barrejar aspectes de 
la vida pública eclesial i política -que 
se situen en ordres diferents i que sem
prei no sols quan les coses van mala
ment- convé que funcionin 'amb res
pectuosa i lleial independència. Em re
fereixo a la relació de l'Església, i con
cretamen,t de l'Episcopat, amb els po
ders del' Administració pública. En 
aquest sentit, l'actitud de l'Episcopat 
català en el retorn del president Tar
radellas, o l'estil adoptat en l'entrevis
ta d'aquest amb el nostre arquebisbe, a 
la Casa de l'Arquebisbat, poc després 
de la seva arribada a Catalunya, o la 
manera com el Govern de Catalunya 
es féu present a la,catedral de Tarrago
na per retre homenatge a les despulles 
del cardenal Vidal i Barraquer en la 
seva arribada, l'any 1978, en són un 
bon exemple. 

Les persones que havien conegut el 
doctor Pont no pogueren estar-se de 
comentar, el dia de la inauguració del 
Concili Tarraconense i enla cloenda, 

el goig que hauria tingut de poder-se 
unir a aquest esdeveniment eclesial. 
De fet és de justícia reconèixer tot el 
treball que durant el seu pontificat es 
va dur a terme per anar teixint aquesta 
realitat que el Concili recull, anima a 
continuar i estimula a créixer. Penso 
sobretot en les resolucions correspo
nents a la coordinació pastoral i a la co
munÍó enttc les nostres vuit diòcesis. 

El desembre de 1981, el Butlletí 
Oficial de l'Arquebisbat de Tarragona, 
seguint la seva publicació sobre la 
Conferència Episcopal Tarraconense, 
publicavà en forma d'apèndix una re
sumida relació dels Organismes, enti
tats, associacions i moviments vincu
lats a la Conferència Episcopal Tarra
conense. Hi apareixien els següents 
(entre parèntesi, l'any de creació o 
aprovació): Comissió Interdiocesana 
per a la Versió dels Textos Litúrgics al 
Català (1965), Facultat de Teologia de 
Catalunya (1968), Comissió Interdio
cesana de Litúrgia (1969), Editors Oti
cials dels Textos Litúrgics en Català 
(1969), Secretariat Interdiocesà de Ca
tequesi (1971), Associació de Teòlegs 
Catalans (1972), Centre d'Informació 
Sociològica de l'Església a Catalunya 
(1973), Fundació Cardenal Vidal i Bar
raquer (1973), Associació (diocesana) 
de Minyons Escoltes (1974), Associa
ció Bíblica de Catalunya (1974), Se
cretariat d'Arxivers Eclesiàstics de 
Catalunya (1975), Associació (dioce
sana) de Guies Sant Jordi (1975), Se
cretariat General de Minyons Escoltes 
i Guies Sant Jordi (1975), Centre d'Es
tudis Pastorals (1975), Consell Regio
nal de les Càritas Catalano-Balears 
(1976), Federació de Cristians de Ca
talunya (1976), Fraternitat Cristia- 25 
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na de Malalts i Minusvàlids de Catalu
nya i Balears (1976), Coordinació Ca
talana de Serveis de Colònies, Casals 
d'Estiu i Clubs d'Esplai (1976), Movi
ment d'Universitaris i Estudiants Cris
tians (1978), Confederació Cristiana 
d'Associacions de Pares d'Alumnes 
de Catalunya (1978), Secretariat Inter
diocesà de Mitjans de Comunicació 
Social (1979), Secretariat Interdiocesà 
per a la Custòdia i Promoció de l'Art 
Sacre (1980), Moviment Infantil i Ju
venil d'Acció Catòlica de Catalunya i 
Balears (MIJAC) (1981), Secretariat 
Interdiocesà per a la Relació dels Bis
bes i els Superiors Majors (religiosos) 
(1981), Comissi6de Coordinació Es-

glésia-Generalitat per al Patrimoni Cul
tural {1981 l,Secretariat Interdiocesà 
d'Ensenyament Religiós a Catalunya 
(1981 ). 

És evident que aquest ventall d'e
pígrafs amaga' una voluntat d'lInir i 
coordinar l'acció pastoral d'unes diò
cesis que són cridades a caminar junc 
tes. 

Les grans persones senzilles merei
xen el respecte de la discreció en els 
nostres comentaris. Però, ben -mirat, 
l'elogi que els fem vol ser un cant d'a
gra:iment al Senyor i un estímul per a 
nosaltres. 

El Dr. Pont i Gol va fer de ponti 
va guiaria transiCió 
MIQUEL BARBARÀ I ANGLÈS, vicori pastoral de lo diòcesi de Tarragona 

Escric aquestes ratlles sota l'im
pacte de là seva mort. El seu enterra
ment a la catedral de Tarragona va ser 
una celebració viscuda de manera sem
blant a la del seu comiat com a -arque
bisbe. AI final, el bisbe de Solsona, 
Antoni Deig, va sintetitzar la vida de 
l'arquebisbe traspassat amb aquesta 
frase: «Estimava i esfeia estimar». La 
vam perfilar en el seu estimat Bellpuig 
amb la tristesa de la glaçada mort i 
amb l'escalfor amb què el vam estimar 
i ens va estimar. El meu no pot ser al
tre que aquest punt de vista. 

Aquella frase és un resum que ex
plica moltes coses, però convé anar 
més enllà i fer· una reflexió serena so
bre el que va ser i el que significar el 
seu pontificat durant uns anys tan im
portants per a la història de .Ja nostra 
Església i del nostre país. No n'hi ha 
prou amb sintetitzar l'actitud bàsica de 
la seva vida: caldrà analitzar, amb cal
ma i amb temps, els diferents camps i 
e'ls diferents aspectes de la projecció 
eclesial i social que va tenir al Bisbat 
de Solsona, al Bisbat de Sogorb (des
prés Sogorb-Castelló),'a l'Arquebisbat 



de Tarragona i fins i LOt durant els anys 
com a arquebisbe emèrit. 

Nosaltres ho hem de fer des de Tar
ragona, encara que també puc donar fe 
de tantes impressions i expressions 
com ens han arribat des dels bisbats on 
havia servit anteriorment. Vaig viure 
molt de prop els dos primers anys del 
seu pbntificat a Tarragona durant els 
quals va continuar essent bisbe de So
gorb-Castelló com a administrador 
apostòlic. Prop de la capella ardent, a 
la sala del tron, s'hi va fer present més 
d'un misteri. Alguns rostres de vells 
coneguts no els oblidaré mai més. 

Per"analitzar la vida de l'arquebis
be Pont i Gol a Tarragona caldria si
tuar correctament el·context social, i 
sobretot els contextos eclesials i polí
tics dels anys que van del 1971 al 1983. 
Políticament són els anys del final de 
l'anterior règim, de la transició políti, 
ca, de la nova. Constitució i de l'Esta
tut d'autonomia, de les primeres elec
cions de tota classe, del retorn del pre
sident de la Generalitat, del principi i 
la fi de la UCD i del moment de pujar 
al poder els partits que encara gover
nen actualment -octubre del 95- en el 
Govern central i a la. Generalitat de 
Catalunya. 

A l'Església -només per esmentar 
alguns fets que ens ajudin breument a 
situar aquells anys en els quals van 
passar tantes coses que vam viure tan 
intensament- estava,en marxa un pro
cés que va acabar amb l'anomenada 
asamblea conjunta obispos-sacerdo
tes; hi va haver els anys més coneguts 
de la presidència del cardenalEnrique 
i Tarancón a la CEE; encara ressonava 

la campanya Volem bisbes catalans; a 
la Nunciatura van bufar uns aires dife
rents ... i un llarg etc. 

A l'Arquebisbat de Tarragona esta
va en marxa l'esmentada Asamblea 
conjunta que va començar durant el 
pontificat del cardenal de Arriba i Cas
tro. Ell mateix me'n va nomenar secre
tari diocesà i interdiocesà. El Dr. Pont 
s'hi va agafar. Li va ser una bona eina. 
Hi estava compromès. A Castelló ha
via acollit una de les reunions prepara
tòries més importants. Des de dins li 
va permetre iniciar el canvi d'estructu
res i d'organització de l'Arquebisbat, 
les quals, amb variants, encara són pre
sents en l'actualitat. 

Totes les realitzacions humanes po
den ser valorades de moltes maneres, 
però elljntentava fer tot això per fide
litat al Concili Vaticà II, en el qual ha
via participat activament. Els primers 
anys a Tarragona va insistir en el sen
tit de pertinença a l'Església amb l'es
lògan «Tots som Església», després 
«Vertebrem~la», i així anà avançant 
fins a aquells centenars de grups i aque
lles reunions diocesanes amb un pro
cés guiat per la fórmula -llavors adme
sa- de Consell Diocesà de Pastoral ad 
casum, que va acabar en un. sèrie de 
proposicions-consells, que ell va ac
ceptar, sobre «L'Església que hem d'a
nar fent entre tots» i «Els ministeris 
dins la comunitat eclesial». 

En l'activitat pastoral s'hi poden 
veure unes línies de força que es podri
en resumir amb l'obertura a la cores
ponsabilitat -de preveres, religiosos i 
laics-, l'obertura a l'acció interdioce
sana i l'obertura al Tercer Món, en for- 27 
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ma de missió diocesana. En el govern 
de la diòcesi ell tenia una opció per la 
no separació entre cúria vella i cúria 
nova i entre el que és administració i el 
que és pastoral. 

El seu amor a la Seu Metropolita
na i Primada era inqüestionable. Ell 
deia que, des de jove, a Solsona, ja 
havia après a estimar la Metropolitana. 
Un dels aspectes poc coneguts del Dr. 
Pont i Gol és que havia participat, com 
a delegat del Bisbat de Solsona, en les 
reunions convocades pel cardenal de 
Arriba i Castro per tractar de lapossi
bilitat de convocar un Concili Provin
cial. De fet, en el nostre arxiu consta 
l'esborrany de decret. L'homilia d'en
trada, del 24 de gener del 1971, sobre 
Les veus de l'Església de Tarragona, 
és una fita en la història de la nostra 
Església. Tenia consciència molt clara 
de la responsabilitat de metropolità i 
de primat. 

No va ser gens fàcil el guiatge dels 
últims anys de l'anterior règim, de la 
transició i de la instauració de la de
mocràcia. Dos homes clau en aquells 
anys havien treballat junts al Bisbat de 
Solsona: el cardenal Enrique i Taran
cón i ell. Van ser anys difícils. Recor
dem breument i a cop calent alguns 
fets: els problemes constants amb els 
governadors civils; la denúncia al TOP 
(Tribunal d'Ordre Públic) davant el 
qual va haver de declarar; les execu
cions capitals de Puig Antic i de Heins 
Chez, arran de les quals vam rebre 
amenaces de mort; el cas Añoveros~ 
que per assistir a les reunions episco
pals s'havien de passar dos,controls 
policíacs i al nostre arquebisbe li van 
fer un control com si fos un terrorista; 

l'assassinat de Carrero Blanco, la mort 
de Franco i la instauració de la monar
quia; el moment delicat de les elec
cions que hi van haver'; el retorn de 
Tarradellas. Sobre aquest tema puc dir 
que vaig participar en una visita secre
ta amb Mons. Martí Alanis, bisbe de la 
Seu, a Saint Martin-le-Beau, per dele
gació del DE Pont i Gol: s'hi van pac
tar punts molt importants sobre les re
lacions entre l'Església i la futura au
tonomia de Catalunya, En escriure 
aquestes ratlles he recordat alguo'es 
coses' personals, i em 'Sorprèn la c1ari
vidència amb què es van tractar aque
lles qüestions. Es va tractar fins i tot de 
persones i d'institucions (hi ha coses 
que hauran de tardar anys a publicar
se perquè encara hi ha persones vives). 
El nostre arquebisbe tenia idees molt 
clares sobre això. Ell pensava que el 
que feia era aplicar els principis del 
Concili Vaticà II a casa nostra. De tal 
manera que, passats uns anys, quan el 
mateix president, al final del seu man
dat, li va def\\anarque els bisbes hi 
fossin, en contra del que s' havia pac
tat, ell li va dir que no. No cal dir que 
aquesta actitud li va portar'molts dis
gustos, com per exemple el comentari 
d'un director general de l'anterior rè
gim, que li va dir: "Señor arzobispo. 
hay una ¡glesia que nos gusta y una 
que no nos gusta, y usted es de ésta.» 

Durant la seva presidència de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
es van cre-ar més de vint institucions o 
organismes d'alguna.manera interdio
cesans. Sobre això no m'allargo, ja 
que jo mateix n I he parlat a les revistes 
Quaderns de Pastoral (núm. 111, 1989) 
i Documents d'Església {núm. 553., 
1991). L'aprovació d'aquests organis-



mes ha estat una base molt important 
per poder arribar a la convocatòria del 
nostre recent Concili Provincial Tarra, 
c'on'erise. El ~eu'~mor a Catalunya és 
ben palès. Seria inacabable la llista de 
coses a què va donar suport, ja des de 
Sogorb,Castelló. Si no haguessin estat 
ell, el Dr. Ramon Masnou, bisbe emè, 
dt de Vic (i digne de tant de mèrit) i el 
P. Franquesa de Montserrat no s'hau' 
rien arribat a presentar a temps les tra' 
duccions de l'ordinari de la missa en 
català en ple Concili Vaticà Il. La seva 
conferència feta a Reus sobre la llen
gua de l'Església és una altra fita im
portant en el seu pontificat. 

En la vida de l'arquebisbe Pont i 
Gol, suposo que com en totes les vides 
que han viscut moments crucials de la 
història, hi deu haver molts punts que 
alguna vegada potser se sabran, o 'que 
potser nO se sabran mai, com poden ser 
les circumstàncies del seu nomenament 
com a arquebisbe o les del seu no-nO-

menament com a cardenal. O si no, pet 
'.què el segon de Ja Nunciatura d'aquell 
temps~a fer ún viatge secret per dónar 
excuses en comptes del nomenamènt? 
De totes maneres, les seves despulles 
han trobat un bon abric al recer de les 
del cardenal Vidal i Barraquer, al qual 
ell va portar a enterrar a Tarragona, des
prés de tants anys que s'esperava això, 

, en unes circumstàncies prou complica
des que fins i tot l'itinerari oficial del 
seu retorn no és el que realment es va 
seguir. I com altres fets que ara potser 
és millor no esmentar. 

Potser he apuntat massa coses. D' al
tra banda, n'hi deuen faltar moltes. 
Només ha estat l'inici d'una reflexió i 
a cop calent, sense cap més eina que el 
cor i la memòria. Les reflexions que 
fem sobre la seva vida i la seva obra 
fem-les amb amor i amb sentit ecle
sial. Estimava i es feia estimar. Segur 
que des del Cel veu les coses més cla
res i ens estima encara més. 

29 



La Constitució Gaudium et Spes 
trenta anys després 

Cinc sessions (els dijous) de les 7 o % de 9.del vespre. 

Professor: Antoni Bentué, 
professor de la Universitat de Santiago de Xile. 

Dies: 
25 de gener de 1996 

1, 8, 15 i 22 de febrer de 1996. 

Temari: 

• El punt de partença dels signes dels temps 
(preliminar). 

• Dignitat, comunitat i activitat humanes (I, 1, 2, 3). 
• Missió de l'Església en el món actual trenta anys 

després (I, 4). 
• l:Església pel que fa a la família i a la cultura 

(11, 1, 2). 
• L:Església pel que fa a l'economia i a la política 

(11,3,4). 

Preu: 4.000 pessetes. 

Matriculaci6 al CEP (abans del 15 de gener) 

Rivadeneyra 6, 3r - 08002 Barcelana 
Telèfon 317 48 58 - Fax 302 51 09 

Cal saber amb temps el nombre de participants. 



El Congrés de Vida Religiosa a 
Catalunya i l'edificació de les 
nostres esglésies locals 
LLUM DELÀS, religioso, delegada de Pastarol Universitòria, Barcelona 

Intlamte~tt amb el Concili Provi"cial 
lcc'nenSI~ ell Congrés de Vida Religiosa de 
tlUlrJYCl, encetat el novembre de J 993 i 

el passat 21 d'octubre de 1995 a 
Montserrat i Esparreguert;l, marca una de les 
darreres fites més importants de l'Església a casa 
nostra. En l'anterior número de Quaderns ja 
publicàvem les Conc:lusions, del Congrés. Ara hem 
demanat a Llum Delàs, religiosa del Sagrat Cor, i 
delegada de Pastoral Universitària, una reflexió 
sobre l'abast d'aquest Congrés en les relacions 
religiosos-religioses i esglésies locals. 

Enviats com som a donar testimo
niatge de l'Evangeli, els religiosos i les 
religioses de Catalunya hem estat con
vocats a renovar-nos mitjançant la cele
bració d'un Congrés, Per tal que aquest 
testimoniatge sigui viscut amb una ra
dicalitat per part de tantes famI1ies reli
gioses i perquè arribi a aquells a qui ens 
sabem enviats, hem recorregut un camí 
llarg i pausat, el camí del Congrés, 

El 21 d'octubre, a Montserrat i Es
parreguera, fèiem la trobada final d'a-

quest camí i n'obríem un altre: el de la 
posada en pràctica de les conclusions 
i sobretot el de la coherència entre el 
que hem sentit com a crida especial de 
Déu pels nous temps que vivíem i les 
nostres vides quotidianes que volen 
escoltar Déu, viure la vida de Crist i 
servir els germans, 

Compartir la gràcia d'aquest Con
grés esdevé, doncs, una oportunitat i 
un deure respecte del conjunt de les 
comunitats cristianes, Saber mútua- 31 
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,ment dels dons que tenim en la nostra 
'gsglésia, ens enforteix i ens estimula, 
Quan Jesús proClamava els consells 
evangèlics, ja preveia que molts dels 
seus deixebles, al llarg dels segles, se
guirien aquest camí. Vet aquí que avui, 
els accents qucestemoridals a posar 
en la vivència d'aquests consells evan: 
gèlics tenen ,molt a veure amb l'esforç 
de tota la nostra Església de Catalunya 
que, reunida en Concili; acaba de pro- . 
clamar que laics,. religiosos i preveres 
ens fecundem mútuament en la missió 
d'evangelitzar el'nostre món. 

Un Congrés en clau de comunió 

Queda lluny aquell tancament en 
les singularitats i l'aïllament respecte· , 
de les nostres' respectives vocacions. 
Avui les peculiaritats són viScudes tom 
a riquesa, vitalitat al si de les nostres 
esglésies. r és l'Església diocesana la 
que expressa àmb més claredat aque
lla unitat en la diversitat com a' progra' 
ma 'dels seguidors de Jesús; 

Una eclesiologia de comunió fona
menta i ordena l'Església en unacor
recta relació entre unitat i pluralitat. La 
caritat ens ha aparegut com el principi 
inspirador de les relacions entre laics, 
religiosos i preveres; La concòrdia en
tre aquests tres estaments manifesta el 
que és l'Església: comunió en el Fill 
entre els fills de l'únic Pare, per obra 
de l'Esperit. 

Ens hem sentit cridats a anunciar 
que hi ha una altra forma de relacions 
humanes que no sigui aquella de les 
divisio.ns, confrontacions i enemi~tats. I 
que aquesta alternativa és possible en
tre els homes i les dones <;Iel nostre món. 

Caminar cap a una col·laboració 
més gran en la vida religiosa al si de 
les esglésies locals comporta, d'una 
banda, promoure l'interès per l'espiri
tualitat de les diverses formes de vida 
religiosa. De l'altra, créixer en sensibi
litat al clima espiritual, a .la història i 'a 
ks necessitats pastorals de' l'església 
particulàr on es troba .I.vida rC!igios~'. 

Resseguint.la.c'elebració del nostre 
Congrés, podem indicar Ics línie.s de 
fons que hem anat compartint entre 
religiosos/es, entre comunitats i entre 
congregacions i que després, ja madu
rament, apareixen com a conclusions 
en el Document fina\. 

Aigtmes conviccioris 

I. Som invitats a apropar-nos a la 
foni d'aigua viva, el mateix Déu. En 
Ell; per la mediació de Crist, trobem 
l'origen de la nòstra vocació, el princi
pi de la nostra'comunió, el terme de la 
nostra missió, . 

2. Estem'cridats a viure en l'Esglé
sia la nostra' diversitat com a riquesa i 
vitalitat. Viure en la fraternitat ens és 
exigència de perdó, de reconciliació, 
de mútua estimació, de renúncia a tota 
forma de poder i de dOmini. Construir 
dia a dia la comunió fraterna ens porta 
al desig de ser instruments de comunió 
en l'Església. 

3. Estem també cridats a .ser sig
nes transparents de la tranSParència 
de Déu, a comunicar el seu amor ple 
de tendresa als més pobres i necessi
tats. En la frontera humana on tantes 
i tantes persones pate.ixen, vo Iem. fer
nos-hi més .presents i solidaris i com-



partir amb elles l'Esperit que afaiço
na el nostre ser. 

Compromisos més destacats 

A) Des de l'experiència de Déu volem: 

- Percebre la presència de Déu en 
cada persona i en cada esdeveniment. 

- Veure l'autoritat com un servei 
que afavoreix la corresponsabilitat i és 
un vincle d'unió entre els membres de 
la comunitat. 

- Buscar un mestratge espiritual i 
un acompanyament que ajudi al crei
xement interior. 

- Vetllar per la formació perma
nent. 

- Mantenir comunitats obertes a 
tothom on els pobres i marginats se 
sentin atesos i acollits com el mateix 
Crist. 

- Oferir espais de pregària, de si
lenci, de reflexió i de diàleg. 

- Aprofundir encara més la col·la
boració i l'amistat entre les famílies 
religioses. 

B) En comunió a l'interior de les co
munitats eclesials, volem: 

- Ser signes visibles de comunió al 
si de les nostres esglésies locals. 

- Ser reconeguts més pel que som 
que no pas' pel que fem. 

- Una major presència i participa
ció en els organismes i consells dioce
sans, arxiprestats i parroquia1s. 

- Un major equilibri i complemen
tarietat entre homes i dones en l'Esglé
sia. I que les religioses tinguin accés a 
l'hora de prendre decisions i d'assumir 
responsabilitats a l'interior de la co
munitat eclesiaL 

- Potenciar, com a comunitats reli
gioses, àmbits adequats per a la pregà
ria i el silenci. 

C) En missió al si del nostre món, vo
lem: 

- Acollir els valors que ens ofereix 
Ja cultura contemporània, com ara són 
el sentit de la justícia, la solidaritat, 
l'alliberament de la dona, l'ecologis
me ... i compartir aquells altres valors 
propis de la nostra vida: proximitat de 
Déu, acolliment, silenci, saber escol
tar, servei gratuït, senzillesa ... 

- Continuar el camí evangèlic d'in
culturació en la realitat catalana: llen
gua, cultura, costums i tradicions. 

- Fer-nos presents, de manera acti
va i solidària, en les diferents realitats 
socials del nostre entorn, de manera 
especial en el món dels joves. 

- Créixer en la nostra comunió amb 
els més pobres i marginats. 

- Expressar la comunió entre les di
verses famílies religioses, compartint la 
nostra missió eclesial, creant noves for
mes de presència fetes en comú i elabo
rant projectes intercongregacionals al 
servei dels pobres. 

Finalment, una sèrie de compromi
sos coJ.lectius han estat presos com a 
conseqüència del nostre Congrés. Ex
pressen la nostra voluntat de treballar 
conjuntament al servei de l'Evangeli. 

Inquietuds, conviccions, compro
misos, esperança d'un treball eclesial 
fet en comunió. Aquesta és la nostra 
acció de gràcies que ens ha permès 
viure el Congrés com un esdeveniment 
de l'Esperit, en l'edificació de les nos-
tres esglésies locals. 33 





La inculturació 
ANTONIO UGENTI, teòleg italiò 
FRANCESC MESTRE, prevere de Barcelona, arxiprest de Piera 

Ilccilar'ific:ar de seguida el perquè de la doble 
;g~,altura d'aquest tema. Quaderns de Pastoral 
:,,~'elna'ncrr a Mn. Mestre una reflexió i 
Cír,¡fic:ac:ió sobre el tema i el terme de la 

inculturació. I Mn. Mestre ens ha fet arribar el text 
que reproduïm, amb ra següent nota: ,<Vaig 
creure que més que proposar el meu pensament, 
pel que fa al contingut nuclear del tema, era 
millor transcriure, per la seva claredat i concisió, 
un resum de l'estudi fet per Antonio Ugenti sobre 
La teorogia pastoral com a mediació de la 
incurturació, inclòs en el llibre La teologia 
pastorale. Natura e compiti, pàgines 185-211 
(EOB, 1990). Per la meva part, sols m'he permès 
afegir-hi, sense canviar-ne, però, el contingut i 
sentit, algunes aportacions breus i alguns 
suggeriments». Creiem que el tema es mereix una 
lectura atenta. 

La impressió més forta que vam 
tenir en la. nostra visita a Terra Santa, 
l'any 1992, no fou pas pensar, posem 
per cas, que Jesús.hagués nascut, exac
tament, on es trobava col·locada l'es
trella, sinó el constatar que Déu, fent
se Home, es va encarnar en un si ma~ 
tern precís, en una terra concreta i en 
un poble determinat, assumint-ne la 

història, la llengua i l'estructura reli
giosa, social, econòmica i política. Des 
d'aquesta realitat tan concreta i cir
cumstancial, Jesús ve a salvar tots els 
homes i tot home, de qualsevol temps 
i lloc. Quan ara se'ns ha demanat d'es
criure quelcom sobre la inculturació, 
el primer que ens ha vingut al pensa
ment ha estat aquesta visió de l'Encar- 35 
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nació del Fill de Déu, Jesús, com la 
imatge més exacta del que vol dir 
aquest terme, precisament quan ens 
disposem a estudiar la manera com 
l'Evangeli ha d'arribar a tots els ho
mes i a tots els pobles, perquè sigui 
degudament entès i acollit. 

L'home, cada home, és inseparable 
del medi cultural en el qual està situat. 
La cultura impregna la persona i la 
configura, donant-li una identitat ca
racterística, com també a tot el col· lec
tiu de persones. D'ací la necessitat que 
hi ha en el nostre camp de l'evangelit
zació i de la fe, de tenir molt en comp
te la cultura que marca les persones i 
els pobles. 

Quan la fe es vivia en un món cul
tural més o menys homogeni, cOm po
dem dir que fou el nostre món occi
dental fins al segle XVI, no calia fer
se la pregunta sobre la diferència entre 
fe i cultura. Però el destí universal de 
l'Evangeli implicava, per ell mateix, la 
necessitat de trobar-se amb diverses 
cultures. És a partir de.finals del se
gle XV, en ocasió dels diversos i grans 
descobriments, que sorgeix el proble
ma fe-cultura, davant.l' encontre amb 
cultures i religions extremadament di
verses. És sobretot, però, l' antropolo
gia del segle XX la que permet, per un 
cantó, l'estudi de la diferència i, per un 
altre, el reconeixement del dret que té 
cada cultura a la seva identitat i a la 
defensa de la seva dignitat. 

Si la terminologia és nova, la que 
anomenem evangelització de les cultu
res, o inculturació, la realitat és tan 
antiga com el mateix cristianisme.Pd
dríem estendre'ns citant testimonis del 

mateix N.T., dels concilis i dels pares 
de l'Església, com també els exemples 
de Ricci a Xina, Las Casas a Amèrica 
Llatina i Nobili a l'Índia. 

El terme inculturació comença a 
fer-se hapitual a partir. dd'any. 1975 i, 
sobretot, des dei Sínode de 1977. Dei
xem el que podria ser un article sobre 
la història de l'evangelització de les 
cultures, o inculturació, per centrar
nos en el seu sentit i el seu contingut 
actuals. 

El Papa Pau VI, en l'encíclica Evall
gel;; llulltiandi (1975) diu «el trenca
ment entre l'Evangeli i la cultura és, 
sens dubte, el drama de la nostra èpo
ca» (EN,20). A partir d'aquí s'intenta 

. donar al problema. plantejat una res
posta realista, pqsitiva i equilibrada. 

A més dels treballs i de les publi
cacions, no pas poques, que s'han fet 
i es fan a a,quest respecte, és palesa la 
gran importància que l'Església dóna 
a aquest tema pel fet que el Papa Joan 
Pau II instituís, l'any 1993, el Ponti
fici Consell de la Cultura, al front del 

. qual hi ha actualment el cardenal Poup
pard. Aquest Consell reprèn les com
petències dels preexistents Pontifici 
Consell de la Cultura, ja instituït pel 
mateix Joan Pau II el 1982, i el Pon
tifici Consell per al Diàleg amb els no 
creients, instituït per Pau VI el 1965 
amb el nom de Secretariat per als no 
creients. A tal fi, el Consell de la Cul
tura està articulat en dues seccions: 
Fe i Cultura i Diàleg amb les Cultu
res. És il·luminador el que l'Annuario 
Pontificio assenyala com a finalitat 
d'aquest Consell: «promoure l'encon
tre entre el missatge salvífic de l'Evan-



geli i les cultures del nostre temps, 
moltes vegades marcades per la no 
creença i la indiferència religiosa, a 
fi que s'obrin més a la fe cristiana, 
creadora de cultura i font inspirado
ra de ciències, lletres i arts» i, se
gueix dient, per a «indagar-ne les cau
ses i les conseqüències (de la no-cre
ença i de la indiferència) pel que.fa a 
lafe cristiana, amb l'intent de proveir 
mitjans adequats d'acció pastoral de 
l'Església per a l'evangelització de 
les cultures i la inculturització de 
l'Evangeli» . 

Abans de passar a una reflexió més 
a fons, cal deixar clar què entenem per 
cultura, per vivència de fe en una cul
tura i per evangelització de les cultu
res, o inculturac;ó. 

«La cultura expressa la manera de 
pensar de les persones, llur activitat 
creadora i espiritual i es reflecteix en 
els comportaments que faciliten el co
neixement dels grups i.de les comuni
tats». Gràcies a la moderna antropolo
gia, el concepte de cultura avui és més 
ampli del que se'n tenia abans, ja que 
no designa solament la formació d'un 
individu, sinó la d'un poble; per tant, 
la cultura és l'ànima d'un poble. En 
parlar, doncs, de cultura, no ens refe
rim sols a la cultura en una visió glo
bal de cultures, com, per exemple, 
«cultura moderna», sinó a cada cultu
ra en particular i, fins i tot, als diversos 
aspectes que es donen en una mateixa 
cultura, fet que provoca, moltes vega
des, una autèntica revolució a l'interior 
de cada cultura. 

Per vivència de la fe en una cultu
ra volem indicar que l'Evangeli que 

porta la fe (kerigma) s'adreça a homes 
concrets, en l'espai i en el temps, o sia, 
en la cultura concreta, i que, així ma
teix, la fe és sempre la fe que profes
sen, celebren i viuen uns homes con
crets i en una cultura determinada. 

Tot i que es donen diverses defi
nicions, explicacions o descripcions 
d'evangelització de les cultures o in
culturació, totes expressen el mateix. 
N'oferim alguna: «Plantar el germen 
de la fe en una cultura i .fer-lo desen
volupar i expressar segons els recur
sos i el geni d'aquella cultura» (P. Y. 
Congar, 1976); «Inculturació signifi
ca encarnació de la vida i del missat
ge cristià en una àrea cultural con
creta, de tal manera que aquesta ex
periència no sols arribi a expressar
se amb els elements propis de la cultu
ra (cosa que seria solament una adap
tació superficial), sinó que esdevingui 
el principi inspirador, normatiu i uni
ficant, que transforma i recrea aques
ta cultura, donant origen a una "nova 
creació"» (P. Arrupe, 1978). Recoma
nem, en aquest sentit, la lectura de 
l'Exhortació Apostòlica postsinodal 
de Joan Pau II a l'episcopat, als pre
veres i als diaques, als religiosos i re
ligioses, i a tots els fidels laics sobre 
l'Església a l'Àfrica i a la seva missió 
evangelitzadora vers l'any 2000, so
bretot la part quarta (setembre de 
1995). 

Sintetitzant, i partint de la base que 
acabem d'exposar, podem dir que evan
gelitzar les cultures equival a entrar en 
contacte amb les riqueses que consti
tueixen la història d'un poble, de ma
nera que, recollint la manera de pensar 
i l'activitat creativa dels homes i dones 37 
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de tantes generacions, la cultura esde
vé capaç d'acollir l'Evangeli, perquè 
aquest, per ell mateix, és font de pro
moció espiritual i integral de la perso
na. Es dóna, per tant, una relació reCÍ
proca, no pas oposició, entre cultura i 
Evangeli. 

La teologia pastoral, 
ciència de Déu al servei dels homes 

En arribar aCÍ, i havent d'especifi
car més detingudament la manera de 
portar a terme la inculturació i d'asse
nyalar les circumstàncies que l'envol
ten i la condicionen en la seva aplica
ció, res millor que presentar-ho des de 
la teologia pastoral, com a mediació 
que ha de ser de la inculturació. 

Essent la teologia pastoral la cièn
cia de Déu al servei de l'home, el teò
leg, l'estudiós de la teologia, ha de 
procurar, amb el seu estudi, promoure 
en el poble de Déu una fe madura í 
conscient i afavorir en el creient un 
seguiment de Déu més generós i una 
vida cristiana més intensa. Això ma
teix és el que han de fer, però de ma
nera més concreta i pràctica, els pas
tors i tots aquells que col·laboren en la 
tasca pastoral. 

El contingut de tota acció pastoral 
ha d'ésser el misteri de Crist, realitzat 
en la seva encarnació, passió, mort i 
resurrecció, que és la salvació de tots 
els homes, de tot homei de tot l'home. 

Jesucrist continua la seva obra salví
fica i es fa el nostre contemporani a tra
vés de l'Església, la qual viu en funció 
de Crist i de comunicar Crist als homes 
de cada època i de cada cultura. 

A més, a fi que el misteri salvador 
de Crist arribi a cada un dels homes en 
concret, cal que també es tingui pre
sent el misteri de l'home, el qual, en 
realitat, és un enigma per a ell mateix. 

A descobrir el misteri de l' home ens 
hi ajudarà el coneixement més profund 
i sapiencial del misteri de Crist, com 
diu el Concili Vaticà II: «És ben veritat 
que el misteri de l'home només s'acla
reix de debò en el misteri del Verb En· 
carnat», perquè «manifesta plenament 
l'home al mateix home i tifa conèixer 
la seva altíssima dignitat» (OS,22). 
L'antropologia bíblica, o sia, l'estudi de 
l'home tal com se'ns dóna a conèixer 
en la Bíblia, ho facilita, ja que ens fa 
veure l'home com a fill de Déu, creat a 
la seva imatge, ferit pel pecat, redimit 
per Crist, santificat per l'Esperit i des
tinat a participar en la vida de la Trini
tat divina. 

L'acció pastoral és una acció feta 
per l'home i adreçada a l'home. Com 
a tal té una dimensió cultural, perquè 
l'home, com ja hem dit, és un ésser 
cultural, inserit en un context històric 
i ambiental ben precÍs. Déu mateix 
s'ha servit d'una cultura particular per 
revelar-se al poble elegit i el mateix ha 
fet Jesús, tenint present que la seva 
encarnació humana és també de natu
ra cultural (GS,58). 

La pastoral de la cultura, com po
dríem dir-ne, és una exigència, un pro
blema i una funció. La paraula de Déu 
que salva no pot prescindir de la situa
ció cultural dels destinataris de la Pa
raula, per la qual cosa comporta l' exi
gència d'una inculturació. Això supo
sa revestir-se d'una forma cultural i 



encarnar-se en una cultura particular. 
Això no es realitza sense dificultats i 
potser tampoc sense conflictes, tot i 
que el mateix Concili es manifesta op
timista pel que fa a l'encontre entre la 
fe i la cultura, quan afirma que «aques
tes dificultats no causen necessària
ment perjudici a la vida de la fe, ans al 
contrari, poden. incitar la raó a una 
més acurada i profunda intel·ligència 
de la fe» (GS,62). 

Finalment, la pastoral de la cultura 
no anul·la les cultures, ni les substi
tueix, sinó que les purifica i les trans
forma; més encara, les cultures enri
queixen les expressions de la fe i les 
fan més adequades a les necessitats 
dels homes, manifestant així millor la 
universalitat de la mateixa fe. Diu el 
Concili: «una cosa és el mateix dipò
sit de la Fe o les veritats de la Fe, i una 
altra la manera com són formulades, 
sempre però, amb identitat de sentit i de 
doctrina» (GS,62, citant Joan XXIII en 
la seva A].]oeució en començar el Con
cili). Aquesta esdevé la funció pròpia 
de la pastoral de la cultura. Realitzar 
bé aquesta funció suposa molt d'estu
di, molta reflexió i molta, moltíssima, 
feina. 

En resum, la inculturació de la fe 
és, ensems, una exigència de Ja matei
xa fe, un problema teològic sempre 
actua1 i una funció imprescindible en 
la missió evangelitzadora de l'Esglé
sia. De fet, corn diu Joan Pau lI, «una 
fe que no esdevé cultura és una fe no 
acollida plenament, no pensada ente
rament, no viscuda fidelment» (Dis
curs als participants al Congrés Nacio
nal del Moviment Eclesial de Compro
mís Cultural, 1982). 

Conseqüents amb el que hem ex
pressat, podem parlar de mediació cul
tural, que fa possible el diàleg fe-cul
tura. L'Església, certament, desenvo
lupa un paper profètic respecte de les 
cultures, però utilitza, en la seva fun
ció evangelitzadora, com a mètode, la 
mediació cultural, sigui per llegir les 
diverses cultures a la llum de l'Evan
geli, sigui per encarnar la mateixa pa
raula de Déu en les diverses cultures. 

Si volem assenyalar les circums
tàncies que envolten i condicionen la 
inculturaeió i més particularment la 
inculturació que s'ha de fer avui, cal
drà fer una anàlisi de la societat d'avui, 
remarcar el desafiament que presenten 
les cultures actuals i assenyalar-ne els 
contravalors i valors que s'hi desco
breixen, a fi de poder arribar al plante
jament clau: «l'Església i les cultures 
d'avui», 0, el que és el mateix, «la in
culturació avui». Sols en farem un 
anunci breu. Un estudi més acurat allar
garia en excés aquest treball. 

Anàlisi de la societat d'avui 

Alguns grans fenòmens caracterit
zen la nostra època i, d'alguna mane
ra, han influït en la situació religiosa 
de l'home d'avui. En signifiquem prin
cipalment quatre: 

La urbanització, amb les seves aglo
meracions enormes, que, entre altres 
conseqüències, comporta J' anonimat i, 
com a derivació, la manca de pressió 
social, l'isolament, la falta de contac
te directe amb la natura i, degut a això, 
la necessitat de desplaçaments els caps 
de setmana i d'una segona residència 
fora de la gran ciutat. 39 
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La industrialització, que sobrevalo
ra moltes vegades la tècnica en detri
ment de la persona, deshumanitzant-la 
i centrant-la en els béns materials. 

L'emigració, amb grans moviments 
de gent, provinent d'arreu: del camp, 
d'altres regions, d'altres països i d'al
tres continents, cosa que no vol dir so
lament canvi de residència, sinó d'hà
bits, de costums i de conviccions mo
rals i religioses. 

Els mass media O mitjans de comu
nicació social, que apareixen com un 
univers cultural nou i es presenten amb 
un conjunt d'instruments de la comu
nicació atraient i influent, fins al mà
xim. A aquest respecte, manifesta Joan 
Pau lI: "Constitueixen, des de l'inici, 
una cultura nova que té un llenguatge 
propi i. sobretot, els seus valors i con~ 
travalors ~specífics. En efecte, en els 
nostres dies els mitjans de comunica
ció social constitueixen no sols un 
món, sinó una cultura i una civilitza
ció" (Exhortació Apostòlica postsino
dal pcr a l'Àfrica, setembre de 1995). 
I també: «Els mitjans de comunicació 
social [. .. ] són per a molts el principal 
instrument informatiu iformatiu, d'o
rientació i d'inspiració per als com
portaments individuals,familiars i so
cials» (RM,37). 

Aquests quatre fenòmens porten 
els següents perills: el del consumisme 
excessiu, el de l'eficàcia i l'utilitaris
me com a raons supremes, el del cien
tifisme deïficat i el de la massificació i 
despersonalització més deshumanit
zadores. Les conseqüències són la in
satisfacció psicològica, la solitud mo
ral, el desencís i la por social, que ve-

nen a ser com un toc d'atenció, que 
ens manifesta la crisi actual de les 
cultures contemporànies. Tenint en 
compte aquests perills iconseqüències 
podem destriar una mica entre els con
travalors i valors de les cultures ac
tuals: 

Contravalors. COIT) a més peculiars 
poden assenyalar-se la desvalorització 
de la vida humana, la banalització de 
l'amor i la falsificació de la veritat. 
Són prou expressius els seus enunciats 
per a dispensar-nos d'una exposició 
més concreta. 

Valors. Entre els aspectes positius 
de les cultures d'avui poden apuntar
se: l'ànsia de llibertat i de pau, la ne
cessitat de sociabilitat i el deure de 
solidaritat. Són, també, prou expres
sius aquests aspectes per a excusar-nos 
d'una explicació més llarga. 

Davant aquests contravalors i va~ 
lors és necessària una acurada refle
xió, estudiosa i pràctica, per encertar 
en una adequada inculturació, per pro
clamar i viure l'Evangeli de Jesucrist. 

Amb la visió que hem donat de la 
societat d'avui i dels elements més ca
racterístics que la configuren hem de 
donar un pas més i plantejar-nos, pri
merament, la relació entre l'Església i 
les cultures d'avui i, segonament, qui
na ha de ser la inculturació, avui. 

Relació entre l'Església i 
les cultures d'avui 

Joan Pau lI, en ci seu discurs als 
cardenals (10-11-1979), assegura: "La 
qüestió de la cultura és un camp vital 



en el qua!. es juga el destí de l'Esglé
sia i del món en aquest període final 
del s. XX". Aquesta atïnnació és greu, 
ens ha de fer pensar molt i ha de com
prometre'ns encara més a tots, amb 
vista a una acció evangelitzadora, que 
necessàriament comporta una incul
luració real i seriosa. 

L'Església no es troba davant un 
món que nega unes veritats particulars 
del cristianisme, sinó davant unes cul
tures que tendeixen a refusar-lo en 
bloc, com a quelcom alienant i, el que 
és pitjor, com a insignificant, sense 
cap mena de relleu. 

El Concili Vaticà 11 proposa una 
forma nova per a l'anunci cristià, que 
l'ha posat al dia (aggiomamento) i 
l' ha capacitat per poder-sc encarnar en 
les diverses situacions culturals del 
nOstre temps. El Coneil i ha adoptat un 
estil nou de proposar el cristianisme, 
més adequat a l'època actual, la qual 
és poc sensible a les intervencions nor
matives i està més atenta a les propos
tes de valors que donin significació i 
plenitud a la vida humana: Així ho ma
nifesten les maneres d'actuar .dels úl
tims papes: Joan XXIII, amb el seu 
aggiomamento; Pau VI, amb la reno
vació basada en el diàleg amb [es cul
tures d'avui; Joan Pau lI, de manera 
original i eticaç, amb els seus viatges 
apostòlics per tot el món. 

El Concili s'ha proposat d'una ma
nera nova el problema de la relació 
Església-cultura, partint de les seves 
rcl1exions sobre el misteri de l'Esglé
sia. Davant una societat civil, adulta i 
organitzada, l'Església desitja dedicar
se amb un compromís i una llibertat 

més grans a la seva missió més especí
fica. L'Església ha volgut alliberar-se 
d'aquells aspectes contingents de la 
que podríem .dir cultura pròpia, l'oc
cidental, que havia entrat en conllicte 
amb els valors culturals de la societat 
civil o d'altres àrees geogràfiques, a fi 
de fer-se més disponible a entrar en 
relació amb totes les cultures. Com
prendre, purificar i promoure totes les 
cultures dels diversos pobles amb el 
ferment de l'Evangeli ha estat l'objec
tiu clar del Concili, quc parla precisa
ment «d'un viu intercanvi entre {'Es
glésia i les diverses cullures dels po
bles" i assenyala en l'adaptació, en la 
mesura del possible, de la Paraula re
velada <da llei de tola evangelització» 
(GS,44). Amb una sincera actitud d'es
colta i de discerniment l'Església d'avui 
es proposa interpretar les cultures con
temporànies i apropar-s'hi, a la llum 
de la Paraula de Déu. La missió prin
cipal de l'Església, en efecte, no és la 
de civililzar el món, sinó la d' evange
litzar el món, tot i que evangelització 
i promoció humana no poden ser con~ 
traposades i separades. 

Per la força de la revelació que Déu 
li ha confiat, l'Església "explica a l 'ho
me el sentit de la seva pròpia existèn
cia, és a dir, la veritat íntima sobre 
l'home» (GS,4I) i li manifesta el sig
nificat de la seva vida, del seu treball, 
de la seva sofrença, de la seva mort, 
perquè· "el Senyor és el fi de la hislò
ria humana. el punt al qual convergei
xen els desigs de la historia, de la ci
vilització, el centre de la humanitat, el 
goig de tols els cors i la plenitud de 
llurs anhels" (GS,45). En aquest sen
tit, «l'Església creu que per mitjà de 
cada un dels seus membres i de fota la 41 
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seva comunitat pot contribuir en molts 
punts afer més humana lafamília dels 
homes i la seva història» (GS,40). Aquí 
apareix ben clarament que la tasca de 
fer possible aquesta missió de l'Esglé
sia és tasca de tots els seus membres, o 
sia, pastors i fidels. L'Església, final
ment, aprecia molt els valors positius de 
la civilització moderna i reconeix de 
bon grat «tot allò que hi ha de bo en el 
dinamisme social d'avui, sobretot l'e
volució vers la unitat, el procés d'una 
sana socialització i associació civil i 
econòmica» (GS,42). En resum, en 
l'Església està ben viva la consciència 
d'estar al servei de la humanitat; com 
diu el Concili: «l'Església res no desit
ja amb més intensitat que servir al bé 
de tothom» (GS,42). 

La inculturació avui 

L'objectiu de Ia.teologia pastoral i, 
conseqüentment, de tota acció pasto
ral, que n'és la realització pràctica, és 
la inculturació de l'Evangeli en el cor 
de les cultures contemporànies. 

El Concili ens ofereix un principi 
fonamental, quan afirma que ((una co

sa és el mateix dipòsit de la Fe o les 
veritats, i una altra la manera com són 
formulades, sempre però, amb identi
tat de sentit i de doctrina» (GS,62). 
Aquesta distinció porta, més que a una 
adaptació de l'Evangeli al món, a un 
aprofundiment de l'Evangeli, a la llum 
de les actuals descobertes de les cièn
cies humanes i de l'evolució científica, 
artística i literària del món contempo
rani. A la situació de desconeixença, i 
fins i tot d'oposició, entre Església i 
cultura moderna, s'ha de passar a una 
relació nova d'estima i de col·labo-

ració al servei de l'home; ha de caure 
el prejudici segons el qual l'Església, 
davant la veritat, té una actitud dogmà
tica, mentre el debat conciliar i post
conciliar demostra prou clarament que 
la possessió de la veritat en l'Església 
no és quelcom inert, com també que 
no se sent eximida d'una recerca con
tinuada i d'un esforç incessant, fins a 
sentir-ne com una mena de turment 
interior. 

Aquesta actitud de l'Església da
vant la veritat, que podria semblar con
tradictòria perquè, per un cantó està 
segura de posseir la veritat i, per un 
altre, en va a la recerca, troba la seva 
explicació en el fet que la veritat pos
seïda per l'Església és transcendent i, 
com a tal, és inesgotable en les seves 
exigències d'aprofundiment i d'apli
cació. A més, la mateixa possessió de 
la veritat estimula l'Església a una re
cerca contínua, per alliberar la veritat 
de tot compromís efímer, per descobrir 
nous aprofundiments, per establir no
ves possibilitats d'aplicació i per tro
bar nous mitjans i nous mètodes de di
vulgació. No hi ha, doncs, una antítesi 
entrel'actitud de l'Església devers la 
veritat i 1a cultura moderna, caracterit
zada, per la seva manera d'aparèixer, 
com a problemàtica. No és pas així; 
Joan Pau n ha dit que er que es pretén 
és «unificar existencialment dos or
dres de realitats; que massa vegades 
s'ha tingut la tendència a oposar. com 
si fossin contràries, la recerca de la 
veritat i la certesa de conèixer ja la 
font de la veritat» (Discurs a l'Institut 
Catòlic de París, 1-6-1980). Per expo
sar millor aquesta relació, podríem ex
pressar-ho així: en lloc de dir l'Esglé
sia posseeix la veritat, cal dir l'Esglé-



sia està posseïda per la veritat, que és 
Crist, font de la veritat i, més encara, la 
Veritat en persona. L'Església, depen
dent de Crist, no és senyora de la veri
tat, sinó que n'és la servidora. En 
aquest sentit, el Concili afirma: «El 
Magisteri de l'Església no és superior 
a la paraula de Déu, ans la serveix, 
només ensenyant allò que ha estat 
transmès, talment que per precepte diví 
i assistència de l'Esperit Sant, l' escol
ta amb pietat, la guarda santament i 
l'exposa amb fidelitat» (DV,IO). D'ací 
que, a partir d'aquesta fidelitat, l'acció 
pastoral ha d'estar en funció de la in
culturació, o sia, de l'acolliment de 
l'Evangeli per part dels homes. 

La inculturació de l'Evangeli, avui 

Si l'home, com escriu Joan Pau lI, 
«és el primer i fonamental camí de 
l'Església» (RH,14), és evident que 
l'Església, a fi de fer penetrar l'Evan
geli dintre la vida dels homes, n'ha de 
conèixer els problemes i les preocupa
cions, els signés i els símbols, la men
talitat i les expectatives, com també tot 
allò que l'envolta i el condiciona en el 
temps i en l'espai; senzillament, n'ha 
de conèixer la cultura. 

És a través de la cultura, en efecte, 
que l'Evangeli fa que l'home es desco
breixi plenament ell mateix i li revela 
la seva gran dignitat. L'Evangeli no és 
estrany ni roman mut enfront dels pro
blemes de l'home, sinó que té moltes 
coses importants a dir-li, per il·luminar 
el seu camí i orientar-lo en les seves 
opcions. D'aquesta manera, entre Evan
geli i cultures s'estableix no pas una 
operació d'osmosi, en la quall'Evan
geli es dissol en les diverses cultures, 

amb perill de reduir el cristianisme a 
un fenomen cultural o a un projecte 
sociopolític, buit de la seva peculiar 
dimensió transcendent, sinó que s'a
compleix una operació, per dir-ho d' al
guna manera, de connexió, impregnant 
de valors evangèlics les cultures i fent
les fermentar des de dintre, sense vio
lències ni forçadament. 

El que acabem de manifestar, val a 
dir, exigeix una preparació molt acura
da, d'estudi profund de l'Evangeli i de 
l'home i de la societat d'avui, i reque
reix, no gens menys, un treball lúcid i 
coratjós de reflexió i d'acció, que, a la 
llarga, condueix a la integració verita
ble entre Evangeli i cultura, entre Evan
geli i vida, que és, en definitiva, el que 
importa. 

Mètode de la inculturació 

Després del que hem exposat, po
dríem fer-nos aquesta pregunta: quins 
són els camins per a un adequat encon
tre entre fe i cultura avui? La resposta, 
que veiem reflectida en molts docu
ments del magisteri eclesiàstic, es pot 
condensar en tres línies, que solament 
enunciem: diàleg, discerniment i con
nexió. 

Amb aquesta última expressió, vo
lem significar la capacitat que té l'Evan
geli de fer fermentar les cultures des 
de dintre, amb l'objectiu d'amarar-les 
dels valors evangèlics, ja que l'allibe
rament de l'home d'avui, marcat tan 
fortament pel materialisme, com n'és 
una mostra el consumisme, no pot 
aconseguir-se si no és a través d'una 
evangelització, que, com diu Pau VI, 
«no pot limitar~se a la simple dimen- 43 



sió econòmica, política, social i cultu
ral, sinó que ha de mirar l'home sen' 
ce r. en cadascuna de les seves dimen
sions, compresa la seva obertura Q 

l'absolut, també a l'Absolut que és 
Déu» (Princeps pasto rum, 17). Cal 
arribar aquí perquè s'acompleixi l'ob
jectiu primer i últim de l'autèntica in
culturació. 

Dinàmica de la inculturació 

El Concili Vaticà II invita «Q cercar 
constantJnent una manera més encer
tada de comunicar la doctrina cristia
na als homes contemporanis» (GS,62). 
L'Església, doncs, en el Concili, ha 
quedat compromesa a tenir presents, 
en l'exercici de la seva missió evange
litzadora i sense caure en un fals sin
cretisme, l'enginy i la idiosincràsia de 
cadascuna de les cultures (AG,22). 

L'Evangeli, essent revelació de 
Déu, no s'identifica, certament, amb 
cap cultura en particular, ni es pot as
similar a- cap cultura en particular. 
L'Evangeli, no obstant això, té neces
sitat de fer-se cultura, per expressar
se en un llenguatge humà i entès pels 
homes. Si la paraula de Déu, en efec
te, no s'encarna en les diverses cu1tu
res, resta incomprensible. En un temps 
com el nostre, d'un canvi cultural ra
dical i de ràpida transformació social, 
s'imposa una nova inculturació de 
l'Evangeli. 

Això representa un treball difíci I i 
un procés que té Ja seva dinàmica. 
Aquesta dinàmica, al nostre entendre, 
es desenvolupa en tres fases: primera, 
la de la distinció; segona, la de l'as-

44 sumpció; tercera, la de la integració. 

Per distinció es vol dir que no hi ha 
d'haver ni separació ni confusió entre 
Evangeli i cultures, sinó respecte per a 
cadascun dels diversos plans i nivells, 
sense indegudes ingerències. 

Per assumpció es pretén indicar 
que l'Evangeli ha d'assumir allà que 
és humanament vàlid, cosa que no és 
ni identificació ni simple reducció de 
l'Evangeli. L'assumpció dels elements 
vàlids de tota cultura reclama, indub
tablement, un gran equilibrí, per no 
caure ni en el clericalisme, d'una part, 
ni en ellaicisme, de l'altra. 

Per integració s'intenta indicar que 
l'Evangeli esdevé creïble quan s'en
carna en la vida d'una persona o d'una 
comunitat L'experiènciacristiana dóna 
la mesura de la serietat amb què l'E
vangeli és acollit i viscut en la realitat 
personal, familiar i social. L'Evangeli, 
essent transcendent, no es posa corn a 
alternativa a les diverses cultures, sinó 
que ve a integrar-les en tot allò de bo 
que s'hi troba. Els valórs positius de 
cada cultura no són negats per l'Evan
geli, sinó integrats i adreçats vers un 
humanisme integral. Això demana un 
diàleg sincer i el respecte a un sa plu
ralisme de consciència, d'experiències 
i de valors, que es troben també fora de 
l'Església catòlica (LG,8), entre les 
religions no cristianes (NA,2) i, fins i 
tot, entre els no creients (GS,92). 

Condicionaments de la inculturació 

Per la seva estructura d' encarna
ció, l'Evangeli pot entrar en contacte 
amb tots els pobles i empeltar-se en 
totes les cultures. Això ho comporta 
l'anunci d'un esdeveniment, el miste-



ri pasqual de Crist, que mira a tots els 
homes. AI mateix temps, tots els po
bles tenen dret d'acollir-lo, de viure'l 
i de celebrar-lo segons la seva manera 
de ser i de fer, o sia, segons la seva 
cultura. 

Conseqüentment,' l'anunci salvífic 
de l'Evangeli abraça tots els sectors de 
la vida eclesial: el llenguatge de l'evan
gelització, el mètode de la catequesi, 
la reflexió teològica, l'expressió de la 
litúrgia, de l'art sagrat i del dret, com 
també les formes comunitàries de la 
vida cristiana (CT,53). Pel que fa a la 
inculturació de la litúrgia, que ofereix 
una millor avinentesa per posar-la en 
pràctica, recomanem la lectura de la 
Instrucció sobre La litúrgia romana i 
la inculturació que, amb data 25- I 
1994, va donarIa Sagrada Congrega
ció per al Culte Diví i la Disciplina 
dels Sagraments. 

No obstant això, perquè resulti efi
caç la inculturació de l'Evangeli s'han 
de respectar dues condicions impres
cindibles, com són la fidelitat a l'E
vangeli i la comunió amb l'Església 
universal (FC, 10). 

S'ha dit amb encert que el missat
ge de l'Evangeli «no és una mena de 
corró que passa per sobre les cultures, 
destruint els seus valors, potenciali
tats i característiques. Més aviat totes 
[es cultures li mereixen un profund res
pecte: les estimula al seu desenvolu
pament, limitant-se a pur~ficar-les d' a
quells elements eventualment en con
tradicció amb la paraula de Crist i a 
elevar-les i a transformar-les amb tota 
la seva extraordinària virtut renova
dora» (cardenal Tomko, prefecte de la 

Congregació per a l'Evangelització 
dels Pobles, a "Evangelizzazione e 
cultura", a Vita e Pensiero, 1986). 

Si és veritat que l'Evangeli enri
queix les cultures en què s'encarna, ho 
és també que les cultures regenerades 
enriqueixen així mateix l'Església. 
L'enriquiment és mutu. Les cultures 
renovades per la paraula de Déu ofe
reixen a l'Església noves i originals 
formes d'expressió teològica i litúrgi
ca. La varietat de les formes de cele
bració, síntesi de cultura i de vida cris
tiana, nascuda de la inculturaci6 de 
l'Evangeli, no s'oposa a la unitat de 
l'Església ni a la comunió eclesial, que 
és el que constitueix el criteri últim de 
tot procés d'incu!turació. A més, tal 
varietat subratlla la universalitat de 
l'Església, que és una en la doctrina i 
ensems diversa en les seves expres
sions culturals. És el que reconeix el 
Concili, segons el qual «aquesta co
municació enriqueix tant la mateixa 
Església com les diverses cultures» 
(GS,58). 

Amb vista a uua nova cultura 

El Concili Vaticà II ja va preveure 
aquesta exigència de la incu!turació, 
quan diu que «som testimonis del nai
xement d'un nou humanisme en el qual 
l'home es defineix sobretot per la seva 
responsabilitat en relació amb els seus 
germans i a la història» (GS,55). D'a
questes paraules ens atreviríem a con
cloure que el Concili obre un nou horit
zó a la humanitat i manifesta la volun
tat de superar el fatalisme d'alguns pes
simistes que sols veuen en el món con
temporani un caos irreparable. Malgrat 
les injustícies i les violacions dels drets 45 
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humans, l'home d'avui està prenent 
consciència no sols de la seva llibertat, 
sinó també de la seva corresponent res
ponsabilitat davant la història; comprèn 
que comparteix la seva dignitat de per
sona amb tots els altres éssers humans, 
de qualsevol raça, país o cultura. 

L' home, creat per Déu a la seva 
imatge i semblança, està dotal d'intel
ligència i de voluntat, de llibertat i de 
sensibilitat, i, com a tal, té sempre va
lor' de fi, mai de mitjà. En aquest sen
tit ell és persona, capaç de transcendir
se ell mateix. És sobre aquesta visió 
integral de l' home que l'Església fona
menta la que podem anomenar cultu
ra de la persona, la qual, d'una part, 
respon a les exigències més profundes 
de l'ésser humà i, de l'altra, pot esde
venir punt de referència per a les cul
tures d'avui, imbuïdes, com estan, ho 
hem de reconèixer, de materialisme. 

Més enllà de tots els sistemes polí
tics i de tots els esquemes ideològics 
que divideixen els pobles, la cultura de 
la persona és una plataforma segura 
sobre la qual poden trobar-se les diver
ses cultures contemporànies, en diàleg 
fructuós amb l'Evangeli. Si la dignitat 
de l'home rau en el seu destí de trans
cendència. és obvi que la validesa de la 
seva cultura radica en Ja seva obertura 
a la transcendència, com afirma, amb 
tota la força, Pau VI; «Sens dubte l'ho
me pot organitzar la terra sense Déu, 
però sense Déu, a laji, no pot organit
zar-la més que contra l'home. L'hu
manisme excloent és un humanisme 
inhumà. Per tant, no hi ha veritable 
humanisme, si no està obert a l'Abso
lut. {. .. J L'home no es realitza ell ma
teix si no és transcendint-se» (PP,42). 

L'Església, rica d'aquesta cultura 
de la persona, lluita sense treva contra 
tot allò que viola i ofèn la persona hu
mana, amb la confiança que la veritat 
sobre l'home s'obrirà camí per ella 
mateixa. Superat el túnel de la cultura 
de la mort que assola el nostre món, la 
humanitat contemporània comprendrà 
que el seu futur està lligat a un respec
te rigorós a la vida, a una defensa co
ratjosa dels drets de l' home, a un des
envolupament de tot l'home i de tots 
els homes i a una obertura sincera a 
l'Absolut. 

El que està present com mai en el 
cor de l'Església és la seva missió d'e
vangelitzar el món contemporani. 
Aquesta ha estat la preocupació princi
pal del Concili: inculturar avui l'Evan
geli. Si la cultura condueix a la com
prensió de l'home i el món, amb relació 
a la seva transformació, l'Església deu 
tenir-ne un coneixement profund, si vol 
que l'Evangeli sigui anunciat adequa
dament i verament acollit. Altrament 
s'arriscaria a la incomprensió, al desin
terès i a l'hostilitat. 

L'Església, tanmateix, com a tal i 
en tots els seus membres, no s' ha con
fós ni s'ha identificat mai amb cap cul
tura en particular; més encara, és ella 
la que es posa en relació amb la cultu
ra. L'Església renuncia a lligar-se a 
una cultura determinada O a proposar 
com a absoluta una cultura seva. AI 
mateix temps, l'Església s'obre i es fa 
disponible a acollir totes les cultures 
amb gran llibertat. La visió de l' home 
i de la història, que li ve de la revela
ció divina, fa l'Església capaç d'¡¡·lu
minar totes les cultures, de purificar
Ies i de donar-los la dimensió transcen-



dent. Per una banda, l'aportació de to
tes les cultures ajuda a una comprensió 
més gran de la fe; per l'altra, esdeve
nint consciència crítica de les cu]tures, 
descobreix i valora tot allò que hi ha de 
veritablement vàlid en cadascuna de 
les cultures. Diu el Concili: «La Bona 
Nova de Crist rejoveneix constantment 
la vida i la cultura de l'home caigut, i 
n'ataca i n'aparta els errors i els mals 
procedents de la seducció sempre ame
naçadora del pecat. Purifica i eleva 
constantment els costums dels pobles» 
(GS,58). 

L'Evangeli, en resum, crea una cul
tura de lafe, o sia, una visió de la vida, 
a través de la qual tot queda iHuminat 
i orientat per una l1um superior, «aque
lla Llum veritable que, venint al món, 
¡¡·lumina tot home» (Jo.l,9). L'evan
gelització de les cultures és una tasca 
que avui l'Església sent coma prio
ritària, per encaminar la que s' anome
na nova evangelització, a la qual Joan 
Pau II exhorta contínuament. 

La !lostra societat es troba sacseja
da com per un terratrèmol: declivi de
mogràfic, augment de la violència, cri
si de l'economia, individualisme des
enfrenat, abisme creixent entre països 
rics i països pobres, crisi de l'estructu
ra familiar. Tot això indica la decadèn
cia de les cultures actuals. A aquesta 
societat malmesa, l'Església, experta 
en humanitat, aporta allò que té de més 
propi: una visió integral de l' home i de 
la humanitat. Aquesta és l'aportació 
fonamental i insubstitu',ble de l'Esglé
sia a la cultura. Així, l'Església recon
cilia els valors perennes de la tradició 
amb els valors moderns del progrés i 
enforteix les bases de la cultura per a 

l'home del 2000: aporta un nouhuma
nisme, fonamentat sobre la cultura de 
lafe. 

Les afirmacions anteriors poden 
semblar massa catastròfiques, si ens 
fixem en el món, o massa optimistes, si 
mirem l'Església. Cal trobar l'equili
bri, descobrint que, juntament amb les 
dificultats que presenta el nostre món, 
també ofereix moltes possibilitats, 
com també que, juntament amb les de
ficiències que a vegades ha mostrat 
l'Església, sempre hi és present l'Es
perit de Jesús, que l'assisteix tothora, 
per portar a terme la missió que té d'e
vangelitzar, de portar la Bona Nova de 
salvació a tots els homes i a tot home, 
de qualsevol temps i de qualsevol lloc. 
Senzillament, hem d'acollir com a en
certades les paraules pronunciades pel 
Papa Joan XXIII en el Discurs d'ober
tura del Concili: «Ens sembla haver de 
dissentir d'aqueixos profetes de cala· 
mitats que anuncien sempre esdeveni
ments infausts, com si/os imminent la 
fi del món. En el present moment his
tòric, la Providència ens està conduint 
vers un nou ordre de relacions huma
nes que, per obra dels homes, i gene
ralment més enllà de llurs expectati
ves, es despleguen cap al compliment 
de designis superiors inesperats», Cer
tament, més enllà de totes les aparences 
contràries, no es pot deixar de consta
tar que en el cor dels homes va crei
xent la consciència d'un fons comú 
d'aspiracions i d'esperances, que es 
concentra en la necessitat imperiosa de 
la pau. En tots els pobles és viva la 
necessitat de la llibertat, el refús de 
tota violència i el crit de justícia dels 
pobres i dels oprimits. També es va 
comprenent que no n'hi ha prou amb 47 
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els esforços dels pobles i dels seus lí
ders; tanmateix indispensables, sinó 
que és necessari un ajut superior. La 
pau és, abans que tot, un do de Déu; 
aquesta naturalesa transcendent de la 
pau va ser testimoniada, per exemple, 
i de manera esplèndida, en l'encontre 
d'Assís el 27 d'octubre de 1986. 

Crist, model d'inculturació 

Acabcm aquesta exposició com 
l' hem començada, fent referència a 
Jesús: Crist, model d'inculturació. 

El model d'inculturació de la fe és, 
sens dubte, el misteri de Crist, consi
derat en les tres principals etapes de la 
seva existència: encarnació, mort i re
surrecció. 

Joan Pau II ha dit: «La seva encar
nació humana ha estat també una en
carnació cultural" (Discurs als homes 
de cultura de Coimbra, 15 de maig de 
1982). El cardenal Pouppard, presi
dent del Pontifici Consell per a la Cul
tura, afegeix: «la sola analogia de l'en
carnació del Verb no basta per expres
sar la incu[turació: cal incloure-la en 
el misteri del Verb en la seva totalitat: 
encarnació, mort i resurrecció, junta
ment amb la necessària conversió a la 
qual ens crida" ("Chiesa e Culture. 
Orientamenti per una pastorale del
l'intelligenza'', 138, Milà 1986). 

Amb el seu naixement humà el Fi 11 
de Déu s' ha inserit en un poble, en una 
cultura, en una tradició religiosa i en 
una família normal i corrent, esdeve
nint semblant als homes. Segons Joan 
Pau lI, la inculturació és «un reflex de 
l'encarnació del Verb" (Discurs als 

bisbes de Kenya, 6 de maig de 1980). 
Podríem dir que és com la prolongació 
de l'encarnació del Verb. 

Amb la seva passió i mort, el Fill 
de Déu ha alliberat l'home del pecat, 
ha purificat la. cultura del seu poble del 
conformisme de la Llei, ha enaltit la 
tradició religiosa d'Israel i l'ha oberta 
a horitzons universals. D'aquesta ma
nera, és un deure de l'acció pastoral 
«tenir el coratge de denunciar els va
lors antievangèlics i antihumans que 
puguin contaminar algunes cultures» 
(cardenal Pouppard, "Teologia delia 
evangelizzazione delle culture", li Re
gno. Documenti, 1986, 153). És ne
cessari, en efecte, que les cultures hu
manes passin a través del camr de la 
creu, per purificar-se dels elements 
que envileixen l'home i que, per això 
mateix, estan en oposició a l'Evangeli. 

Amb la seva resurrecció gloriosa, 
finalment, el Fill de Déu ha destruït la 
mort i ha tornat a l'home l'esperança 
d'una vida inextingible. L'acció pasto
ral, a més i sobretot, ha de donar a les 
cu1tures humanes una garantia de con
tinuïtat i una esperança de perennitat. 

A la llum del misteri pasqual de 
Crist, l'encontre entre fe i cultures 
condueix a la humanització i a l'evan
gelització de les mateixes cultures. 
Això pot demanar, tal vegada, una con
versió radical de certes cultures, les 
quals, encegades pel refús a Déu, por
ten tràgicament a la mort de l'home. 
Una cultura veritable, en canvi, desen
volupa totes les potencialitats de l'ho
me i l'enriqueix en totes les seves di
mensions, tal com ha estat dit: «la cul
tura veritable humanitza l'home i tota 



ta hluiwnïiat» (Caràenal Pouppard, 
','Chiesa", 187) .. 

Joan Pau II afinna: "Crist és el ve
ritable "methodos" de tota recerca 
teològica, perquè ell és el "camí" pel 
qual Déu ha vingut a nosaltres i pel 
'qual nosaltres podem arribar a Déu» 
(Discurs a la Universitat Gregoriana, 
15 de desembre de 1979). 

Crist, que en néixer era anunciat 
com el portador de pau a la humanitat 
que Déu estima, ha aconseguit, amb la 
seva mort i resurrecci6, aquesta pau 
per a tots els homes, per a tot home i 
per a tot l' home. La cultura de la pau, 
en el seu sentit més profund. podríem 
dir que resumeix la inculturació de l'E
vangeli, funció primordial de l'Esglé
sia cn la seva primera i principal mis
sió: l'evangelització de tots els homes 
i de tots els pobles. Aquesta incultu
ració ha de ser construïda amb la col
laboració de tots í de tothom, cosa que . 

l'Església proclaina i estimulai que ha 
de serportadà a terme sobretot per 
aquells que d'una manera més pecu
liar s'han compromès a una incansable 
acció pastoral. 

Educar la humanitat en una cultu
ra de pau, entesa com a concreció del 
misteri pasqual, esdevé l'objectiu més 
prioritari, important i peremptori de 
l'Església d'avui. 

Sigles 

-AG, Ad gentes 
-CT, Catechesi tradendae 
-DV, Dei Verbum 
-EN, Evangelii nuntiandi 
-FC, Familiaris consortio 
-GS, Gaudium et spes 
-LG, Lumen gentium 
-NA, Nostra aetate 
,--PP, Papula rum progressio 
-RH, Redemptor hominis 
-RM, Redemptoris missio. 
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/ La teologia de l'alliberament, avui 

Dues sessions de matí, per a preveres i per a totes 
les persones interessades en el tema. 

Professor: Antoni Bentué, 
professor de la Universitat de Santiago de Xile. 

Dies 5 i 12 de febrer de 1996 (dilluns), 
de les 10 del matí a la 1 del migdia 

(amb un descans). 

Temari: 

1.- La intenció teològica i pastoral de la teologia de 
l'alliberament 

(signes dels temps, fidelitat a l'Esperit i praxi). 

2. - Cristologia i eclesiologia de l'alliberament. 

Preu: 2.000 pessetes. 

Matriculació al CEP (abans del 30 de gener) 

Rivadeneyra 6, 3r - 08002 8arcelona 
Telèfon 317 48 58 - Fax 302 51 09 

Cal saber amb temps el nombre de participants. 



seguit, sota la capçalera d'Eines, 
r'lorbe'racicons que poden ser útils 

no, això pretenen. 

En primer lloc, unes pautes per a una 
reflexió dirigida als catequistes, sobre la 
seva identitat i la seva missió. 
Francesc Pardo, el seu autor, les ha 
experimentat en la seva parròquia de 
Sant Sadurní d'Anoia. 

En segon lloc, Ignasi Ricart, professor de 
Bíblia a la Facultat de Teologia de 
Catalunya i habitual coNaborador de 
Quaderns, ens presenta un estudi de com 
fer servir la Paraula en la pastoral 
ordinària. 

, finalment, de Mn. Rossend Darnés 
espigolem, d'entre les nombroses 
pregàries que compon, algunes més 
adients i més actuals per als nostres 
temps. 

51 



52 

Paraules per als catequistes 
FRANCESC PARDO, director del CEP, rector de Sant Sadurní d'Anoia 

~'~{~5~T:~\~ 
i':'í:t;:è1bmençar un nou curs, aprofitant els temps 
r'¡:;iy!i!&í,rgics forts, o en qualsevol altre moment de 
f'>',l~;~irerari d'acompanyament dels catequistes, 
"c;{4esèref/exions que tot seguit oferim poden ser 

un instrument útil de formació i 
d'encoratjament a la tasca catequètica, 
alhora que constitueixen una mena de 
Manifest de la identitat dels catequistes. 

Introducció 

Més que una introducció, voldria 
mostrar, en primer lloc, una síntesi, en 
set punts, del que us exposaré, 

"Els catequistes, homes i dones, 

1) cridats per Déu, 
2) som deixebles de Crist, enviats 

per Ell a continuar la seva obra, 
3) amb la força de l'Esperit sant. 

4) Membres conscients i responsa
bles de l'Església, i concretament de la 
comunitat parroquial, 

5) som enviats a evangelitzar, 

6) Testimonis de salvació, i vivint 
com a salvats, 

,7) la nòstra tasca catequètica i la 
nostra espiritualitat s'han de configu
rar coordinadament.» 

1. Cridats per Déu 

Ens c,al estar ben convençudes i 
, convençuts. que és Déu mateix qui ens 
ha cridat a realitzar aquest servei de la 
catequesi. 

És cert que la crida concreta ens ha 
arribat per mitjà de l'Església i con
cretament de la nostra parròquia, però 
aquest ha estat només un senyal indi
catiu, 

Ben segur que a l'inici de la crida, 
quan ens ho va proposar el mossèn, o 
una altra persona, i després en la pràc-



tica, experimentàrem i hem experi
mentat la nostra feblesa i les nostres 
limitacions: no estic preparada o pre
parat, no tinc una fe tan ferma com 
per fer de catequista, no me 'n sortiré, 
no m'escoltaran, no podré amb els 
nens i les nenes ... Aquesta constatació 
de la pròpia feblesa és una experiència 
constant de totes aquelles i aquells que 
Déu va cridant per confiar-los diverses 
missions. A la Bíblia sempre que hi ha 
una crida de Déu a una persona per de
manar-li una missió es troben reac
cions de por i de sentir-se incapaç de 
tirar endavant l'encàrrec que se li con
fia, però apareix també que Déu es 
compromet amb la persona escollida 
garantint-li la seva ajuda. 

Cal viure, per tant, la missió cate
quètica que se'ns ha confiat com una 
crida i una invitació del nostre Déu 
que se serveix de mitjans humans i pro
pers per fer-se escoltar. És Déu qui ens 
ha cridat perquè el seu Amor, que és 
salvació per a les persones, sigui cone
gut, viscut i celebrat. 

El nostre sí expressa la nostra dis
ponibilitat i Déu ens dóna l'Esperit el 
qual assumeix la nostra feblesa i la 
nostra imperfecció i les transforma. 
Queda així ben clar que no fem lanos
tra obra, i que no som catequistes grà
cies a les nostres qualitats, sinó perquè 
Déu ha volgut cridar-nos a col· laborar. 

2. Deixebles de Crist, 
enviats per Ell 

Crist ressuscitat envià el seus dei
xebles a proclamar la bona notícia de 
l'amor salvador de Déu a tots els po
bles, incorporant-los a l'Església, i 

ensenyant-los a guardar tot el que Ell 
anuncià amb la seva vida, amb la seva 
mort i amb Ja seva resurrecció. 

Els primers deixebles i també els 
seus successors compliren la seva mis
sió i per això avui som nosaltres cris
tians í cristianes. 

Doncs bé: ara i aquí, els deixebles 
de Jesús som nosaltres, i és a nosaltres 
a qui s'adreça novament la seva parau
la: «M'ha estat donat tot poder al cel 
i a la terra. Aneu, doncs. convertiu tots 
els pobles, batejant-los i ensenyant-los 
a observar tot allò que us he manat...» 
(Mateu 28, 18-20). 

Avui és també el Senyor Ressusci
tat que ens envia a ensenyar tot el que 
ens ha manat, és a dir, a catequitzar. 

Respondre positivament a la invita
ció de Crist i sentir-se enviat per Ell és, 
d'una banda causa de goig, i d'altra, 
exigència de responsabilitat. 

És bàsic per viure en pau la nostra 
missió saber que és en nom de Crist 
que convoquem els infants, i en el seu 
nom els hi parlem. Crist té necessitat 
de les nostres mans, de les nostres pa
raules, de Ics nostres persones, per ma
nifestar-se al nostre món, per manifes
tar-se als infants. 

3. Comptem amb la força 
de l'Esperit 

Quan Déu crida i Jesús envia, mai 
hom no queda abandonat a les seves 
soles possibilitats i sense l'ajul neces
sari per dur a terme l'encàrrec. El do 
de l'Esperit Sant és el gran ajut que es 53 
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dóna als deixebles als inicis de l'evan
gelització, i el mateix do de l'Esperit 
Sant és el que Jesús ens dóna a nosal
tres com a deixebles seus i coHabo
radars de la missió confiada a l'Esglé
sia: «Jo seré amb vosaltres cada dia 
fins a la fi del món. .. ». 

La nostra experiència de catequis
tes ens fa adonar d'aquesta certesa. 
Tirem endavant, any rera any, malgrat 
les dificultats personals i les que ens 
vénen dels infants, i confiem en la 
força de la llavor que sembrem, mal
grat aparentment no podem compro
var uns resultats brillants. Experi
mentem força, paciència i capacitat 
d'oferir amb convenciment la fe ... És 
el do de l'Esperit Sant que ens anima 
en el desànim, ens fa pacients en les 
dificultats, ens fa acollidors i acolli
dores, posa les paraules adequades 
als nostres llavis, ens fa adonar de la 
importància de la nostra feina per hu
mil que sigui, ens estimula perquè ens 
formem, ajuda la nostra feblesa i ens 
manté en el convenciment que la ca
tequesi és una tasca de primera neces
sitat. 

Mirant la nostra experiència de ca
tequistes descobrirem sens dubte la 
presència de l'Esperit de Déu. 

4. Membres conscients i 
responsables de l'Església 

A més a més de la pròpia família 
de carn i sang tenim una altra família, 
l'Església, la pròpia comunitat cristia
na, la parròquia. 

Els cristians i les cristianes no ho 
som anIadament, sinó que som perso-

nes en comunió amb altres que com
parteixen la mateixa fe, en comunió 
amb el Crist. 

L'Església, i dins d'ella cada co
munitat parroquial, és el mitjà insubs
tituible perquè la fe neixi i creixi en el 
cor de les persones; és el sagrament 
del Crist, que ofereix als homes i a les 
dones de forma visible els seus dons 
invisibles: ofereix salvació i humanit
zació alhora. 

Nosaltres som i hem de ser puntals 
de la comunitat parroquial, i sentir-nos 
responsables de la seva missió. 

La transmissió de la fe a les noves 
generacions és una de les tasques més 
importants que ha de realitzar la co
munitat. Però no només ha de transme
tre la fe, sinó que ha de ser suport am
biental i humà de la fe de cada cristià i 
cristiana. 

Ser i sentir-nos coresponsables de 
la Parròquia significa coresponsabili
tat en la seva missió d'evangelitzar, 
transmetre i mantenir la fe. 

I aquesta missió ens planteja una 
sèrie d'interrogants: 

Què ens demana a la nostra comu
nitat la gent corrent i senzilla? Què pot 
esperar la gent de la nostra comunitat 
cristiana? Quines són les necessitats 
més profundes de les persones a les 
quals Crist per mitjà de la comunitat 
ha de donar resposta? Podem dir que 
la gent no espera quasi res de la parrò
quia, fora que els atenguin quan la ne
cessiten per a alguna celebració, o no 
és correcta aquesta apreciació? 



La gent demana a la Parròquia el 
do de Déu que salva. Li demana a Déu 
els seus dons: la paraula que ¡¡·lumina 
i l'Esperit que eixampla la capacitat 
d'estimar com a resposta í ressò de 
l'amor que Déu ens té. La Parròquia, 
per tant, pastoralment, ha de donar su
port i ajuda per viure la vida de cada 
dia; ha d'ajudar a cercar allò que veri
tablement interessa per viure; ha d'a
judar a recercar el sentit de la vida, 
descobrir el sentit del sagrat i viure els 
veritables valors. 

5. Enviats a evangelitzar 

Evangelitzar és donar resposta, amb 
l'oferiment de la Bona Nova del Crist, 
a les necessitats més bàsiques de les 
persones, que són les demandes o peti
cions -no formulades- de la gent a la 
comunitat cristiana. l aquesta evangelit
zació s 'ha de concretar, intentant donar 
pautes de resposta a aquestes peticions 
i, en el cas de la catequesi infantil, a les 
necessitats que descobrim en els in
fants. 

En concret: 

Ai La gent desitja ajuda per viure 
la seva vida quotidiana 

La gent, les persones grans, els jo
ves i els infants, desitgen ajuda per 
viure la seva vida diària. Una vida real 
i concreta, lluny sovint dels grans de
bats. amb temes i fets molt concrets: 
els problemes dels fills, la recerca de 
comprensió, d'amistat i d'amor; els 
conflictes de convivència; les situa
cions estressants; les dificultats per 
entendre les situacions de la vida a la 
llum de les normes dels pares o de l'Es-

glésia; la lluita per trobar feina, per 
mantenir-la o per millorar professio
nalment; la poca capacitat de gaudir de 
les gratificacions senzilles de la vida; 
certa incapacitat de gaudir normalment 
del temps d'oci; la difícil assimilació 
de les xacres de l'edat, de la malaltia o 
de l'accident imprevist; les ¡¡·lusions 
de canvi i l'experiència dels fracassos; 
la duresa de la vida pel ritme de tre
ball, pels estudis, pels desplaçaments; 
la soledat de la vellesa; la monotonia 
de la vida en els pobles i el nervio
sisme frenètic a les ciutats; el malestar 
dels joves que esperen fer quelcom a la 
vida i alhora s'avorreixen; les decep
cions grans i petites ... 

La gent es pregunta: és possible 
escoltar i fer experiència de Déu en
mig de totes aquestes coses? 

Moltes d'aquestes situacions i cri
sís no tenen solució, però necessiten 
un espai humà, solcat per la Paraula i 
la força de l'Esperit, perquè es visquin 
d'una manera que no facin mal a la 
persona. 

La resposta de la comunitat cris
tiana ha de consistir en oferir camins 
cap a Déu i cap a la maduresa de la 
vida cristiana. Saber interpretar la 
creu i la glòria de la vida quotidiana 
per oferir amb esperança la comunió 
amb Déu, és la tasca de la comunitat 
per mitjà de la celebració de l'Euca
ristia, dels sagraments, de les homi
lies, de les pregàries, de la cateque
si, de la formació, de l'acolliment, 
de les ajudes i dels grups. L'evange
li ressona com la resposta a les ne
cessitats i situacions de la gent en la 
vida diària. 55 
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B) La gent necessita ajuda per cer
car i descobrir allò que veritablement 
li interessa 

La gent desitja per a la seva vida tot 
allò que té importància. Per això avui 
el diner torna a ser un ídol, perquè és 
el bé més conegut i perquè la societat 
fa creure que sense diners no es té res, 
i amb diners es té tot. 

Per això des de la comunitat, des 
de la Parròquia, ens preguntem: de les 
realitats que tenim, què interessa a les 
persones? 

Haurà de ser quelcom ben nostre i 
que interessi de veritat (no que hauria 
d'interessar). I que pugui interessar a 
tothom, als més senzills i també als 
indiferents, a les persones normals i 
corrents. 

Aquesta realitat no és altra que 
l'acció de Déu en nosaltres. I l'hau
ríem d'explicar corn una professió de 
fe, unint la vida i la confiança en Déu 
que treballa aquesta vida. I saber ex
plicar aquesta realitat exigeix saber 
dialogar amb els altres, tot fent-se càr
rec de les seves diverses històries, situa
cions i necessitats. 

El tresor que hem de saber comuni
car és el tresor de la comunitat: la fe 
confiada en Déu i en Jesucrist. I la co
munitat comunica al món aquest tresor 
pels canals del testimoni dels qui viuen 
la caritat, l'alegria, la pau ... : els fruits de 
l'Esperit. 

La gent capta aquests fruits tal vega
da com a actituds humanes molt nota
bles, però cada vegada les valora més i 

les desitja, i d'aquesta manera l'Evan
geli continua constituint una bona notí
cia i un punt d'esperança i de salvació. 
Si arriben a ser actituds desitjables per 
a la gent, desitjaran també saber-ne la 
seva raó fonda i a on es poden pouar. 
Serem, d'aquesta manera llum i sal de 
la terra. 

C) La gent recerca el sentit de la 
vida 

Hi ha gent que ni es planteja el pro
blema del cristianisme o la possibilitat 
que Déu sigui proper. Però. també hi ha 
molta gent que busca sentit a la seva 
vida, és a dir, uns motius per gastar-la 
i donar-la. I també, en general, es de
sitja més honestedat i esperit de servei; 
una convivència en pau; veritat, més 
que no aparences; coses que omplin. 
que no el buit (res no val res; no hi ha 
res; res no té sentit...). 

La Parròquia pot oferir aquest sen
tit a tothom. Moltes activitats pasto
rals ho intenten, a partir de la situació 
en la qual viu la gent, però és sobre
tot l'Eucaristia la celebració que ma
nifesta el sentit de la vida: uneix la 
lloança al Pare i la reunió fraterna, la 
pregària i el compartir, l'escolta de la 
Paraula, que porta a la pau interior i 
mou al servei fraternal envers els al
tres. 

El sentit de les coses, el sentit de 
la vida, no és quelcom que s' adqui
reix del tot i per sempre en un mo
ment. És l'assimilació gradual i cons
tant que la fe en Crist ens permet rea
litzar d'allò que és i val la vida de 
cadascú i la vida dels altres, segons 
els designi del Pare. 



D) La gent necessita descobrir el 
veritable sentit del sagrat 

Avui es comença a dir que aug
menta el desig del sagrat i de les seves 
manifestacions. D'aquí l'interès per 
les sectes, per les noves formes reli
gioses, la màgia, la bruixeria, les su
persticions ... Però, com es pot veure 
fàcilment, no tot el que s'anomena sa
grat és igualment bo per a la persona, 
per a la seva dignitat i realització. 

Penso que el gran dèficit del sa
grat que viu avui la persona consis
teix a no saber imaginar ni viure la 
presència d'allò que és diví en la vida 
quotidiana. 

Abans, el pagès relacionava la plu
ja desitjada amb l'acció de Déu, o, més 
senzill, l'home sabia lloar Déu a partir 
de la natura, o demanar a partir de les 
seves necessitats, o d'invocar-lo en mo
ments que intuïa de perill o de dificul
tat. La presència de Déu era connatural 
a la vida humana de cada dia, des del 
matí fi ns al vespre. 

És cert, però, que per a moltes per
sones aquesta presència no era gratifi
cant i amorosa, sinó a voltes ofegado
ra i vigilant: un Déu atent a les possi
bles equivocacions humanes. Per això 
a algunes persones l'alliberament d'a
questa presència divina els semblà la 
condició per viure lliurament corn a 
persones. 

La recuperació del sagrat ha de ser 
la recuperació de la presència amoro
sa i gratificant de Déu, font de lliber
tat, de pau, de serenor, de fermesa ide 
sentit en la nostra vida quotidiana. 

Avui és més difícil per a la gent de 
ciutats i de zones industrials la capta
ció d'aquesta presència per via de la 
natura, però es pot fer de manera molt 
privilegiada per la vida de les relacions 
humanes: relacions que alliberin, hu
manitzin, ajudin i estimu1in a viure. 

E) la gent necessita descobrir els 
autèntics valors 

La gent avui demana alguns valors 
no desvaloritzats: treballar per la pau i 
la solidaritat; el reconeixement i l'aco
lliment de les persones; la capacitat de 
compartir; l'aprenentatge i la formació 
permanents ... 

La comunitat ha de ser també el 
lloc on es reconeixen aquests valors, i 
volen ser vius i cuidats. 

6. Thstimonís de salvació 

Quan diem sovint que Jesucrist 
ens ha salvat i ens salva, pensem en la 
salvació definitiva i plena que espe
rem viure després de passar pel mis
teri de la mort, i no posem l'accent en 
el fet que la salvació ja ha començat 
en la nostra vida. Ara ja som salvats, 
encara que no del tot, i la fe ens ha de 
fer descobrir i viure aquesta salvació 
en la nostra història i en la història de 
la humanitat, mentre que l'esperança 
ens fa esperar la salvació definitiva i 
plena. 

Saber-nos salvats i viure aquesta 
certesa: aquesta hauria de ser Ja nostra 
imatge. Però ho és? Quines notes ha 
de tenir la nostra vida per mostrar que 
l'obra de la salvació de Déu ha comen
çat a ser una realitat en nosaltres? 57 
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-Viure la vida com a do de Déu. 
-Sentir-se estimat amb una tendre-

sa sense límits. 
-Assaborir l'alegria de sentir-se 

perdonat. 
-Viure amb la força de l'Esperit. 
-Mantenir-se en comunió de vida 

amb Jesucrist. 
-Ser homes i dones d'esperança 

fonamentada en Déu, Salvador de la 
humanitat. 

Cada una d'aquestes notes es po
dria desenvolupar àmpliament, però ja 
es pot endevinar quina és la música de 
fons: és experimentar amb profunditat 
la gratuïtat de Déu i, a partir d'aquí, 
ser conseqüents amb nosaltres matei
xos i amb els altres. 

7. Acció i espiritualitat coordinades 

Tots els aspectes desgranats fins ara 
haurien de formar part de la nostra es
piritualitat, de la nostra vida cristiana. 

A més a més, çl fet de ser catequis
tes significa el sofriment per l'evange
lització dels nois i les noies, la preocu
pació per una Parròquia testimonial i 
coherent, l'exigència de creure i viure 
personalment allò que anunciem i en
senyem, el sacrifici i l'esforç de les 
hores esmerçades ... 

Juntament, però, amb aquestes pre
ocupacions hi ha la joia de col·laborar 
en l'obra de l'Evangeli i de saber que 
nosaltres som instruments dels quals 
Déu es vol servir. 

Tot això ha d'estar molt present en 
la pregària personal, en el planteja
ment de la pròpia vida, en les pròpies 

conviccions, en la celebració de l'Eu
caristia, en els nostres punts d'interès 
més immediats. No som catequistes 
unes hores; som catequistes sempre, 
fins i tot quan no hi pensem, ni estem 
fem una sessió amb els infants.Aques
ta identitat nostra de catequistes ha de 
tenir un gran pes en la manera de viu
re la pròpia vida cristiana. 

8. I de cara als nois i les noies ... 

Fins aquí us he ofert unes refle
xions pensant en vosaltres. Ara voldria 
acabar mírant més directament els nois 
i les noies dels vostres grups, aquells i 
aquelles que l'Església us confia. 

Sis breus recomanacions: 

- Sapigueu llegir la vida dels in
fants i dels joves des dels ulls de Jesús. 

- Descobriu en la vida dels infants 
les escletxes per on pot passar l' anun
ci de Jesús. 

- Oferiu-los la persona de Jesús i 
un estil de vida. 

- Oferiu la persona de Jesucrist 
com el Salvador. 

- Uniu ensenyaments, pregària. ce
lebracions i vida. 

- I, sobretot, estimeu els infants i 
els joves, nois i noies, del vostre grup. 

També cada u d'aquests punts do
naria per una extensa i abundosa refle
xió. 

- Llegir la vida des dels ulls de Je
sús no és llegir-la des de la crítica, com
parant-los amb nosaltres, ni des dels 
prejudicis, ni des de la nostàlgia d'uns 
valors perduts, sinó des de la conside
ració d'éssers humans que Déu estima, 



des de l'acceptació i la no-exclusió ... 
Abans de donar doctrina cal que els 
infants descobreixin en nosaltres una 
manera diferent de relacionar-nos amb 
ells d'aquella a la qual normalment es
tan acostumats ... 

- Descobrir les escletxes per on pot 
entrar Jesús és pensar que no en pres
cindeixen tant com sembla o diuen, 
encara que tot el seu entorn en el tema 
de la religió és molt desfavorable. Te
nen unes grans escletxes que els poden 
fer receptius a Jesucrist i a l'evangeli: 
necessiten sentir-se estimats profunda
ment; necessiten descobrir que la seva 
vida té un valor molt gran, encara que 
no triomfin en el seus estudis, esports 
o altres activitats; necessiten sentir-se 
perdonats, que és el mateix que sentir
se acceptats; necessiten començar a 
trobar raons per fer les coses ... D'altra 
banda, es troben en una edat en la qual 
tenen bon cor i bons sentiments; tenen 
capacitat d'entusiasmar-se per algú 
millor que ells; tenen capacitat d'idea
lisme i d'aventura; desvetllen senti
ments religiosos que cal potenciar; 
imiten models; són sensibles al sofri
ment i la injustícia. 

- Oferir-los la persona de Jesucrist, 
no només uns ensenyaments, uns te
mes o unes veritats. La persona de Je
sús i la seva manera de viure. Que no 
considerin la catequesi com una clas
se més de les moltes que reben, i on 
se'ls dóna uns coneixements dels quals 
ja hauran sentit, tal vegada, que no ser
veixen per a res. Tot ha d'estar en re
lació amb la figura i la persona de 

Jesús. Traduir els ensenyaments en 
actituds de vida molt concretes. 

- Oferir la persona de Jesús com a 
Salvador, és a dir, com una persona 
vivent i actuant avui en la seva vida, no 
només com un personatge del passat. I 
aquesta transmissió no es fa només 
amb paraules, sinó mitjançant el testi
moni i l'experiència dels catequistes, 
els quals ensenyen als infants i joves a 
adquirir aquesta experiència mitjan
çant la pregària i els sagraments, espe
cialment l'Eucaristia. Despertar, en 
una paraula, vivint-la primer prèvia
ment, la necessitat d'una relació per
sonal i cordial amb Jesucrist. 

Unir ensenyaments, pregària, ce
lebracions i vida, és a dir, transmetre 
una catequesi de la globalitat, i no cau
re en moralismes aïllats, sinó fer des
cobrir la relació ensenyaments-vida, 
ensenyaments-sentiments, ensenya
ments-actituds ... Unir els continguts 
de cada lliçó. Això vol dir oferir-la un 
cop interioritzada i personalitzada pels 
propis catequistes. 

- Finalment, estimar els qui tenim 
al davant no vol dir estimar-los se
gons ens resultin més o menys agra
dables, o siguin més o menys fàcils 
d'aguantar, o ens facin més o menys 
cas, sinó estimar-los perquè Déu els 
estima i els ha escollit des de sempre 
perquè siguin fills seus i filles seves. 
Estimar-los, també, com a manera de 
fer-los entendre i viure moltes coses 
que les raons i les explicacions sovint 
no aconsegueixen. 
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Escoltar la Paraula, 
no servir-se de la Paraula 
IGNASI RICART, professor de Bíblia o la facultat de Teologia i al CEP 
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1$"I~eJofeta Amós havia albirat una època de fam de 
f '5:Ja!.paraula (8,11 s) per al poble d'Israel, tip de 
L,,;,;~;spersar-se darrere d'altres coses. Avui es pot 
"'~~i¡'-!veritablement que l'Església està coneixent 

una fam de la Paraula, una redescoberta de la 
Sagrada Escriptura. D'ençà del Concili Vaticà Illa 
Bíblia ha sortit de les aules i ha arribat a les 
comunitats, a les persones creients. S'ha 
redescobert la Paraula de Déu, després d'haver 
estat desterrada de la vida de l'Església i de la 
vida quotidiana dels creients. La Sagrada 
Escriptura és un llibre de vida. La vida de 
l'Església i dels creients es nodreix sobre la base 
de la Bíblia, el llibre que respira (Pascal). 

La Bíbliaja no està segrestada a les 
esglésies i a les facultats de teologia, El 
c, VI de la Dei Verbum ha recuperat la 
Bíblia per a tot el poble cristià, El poble 
pot tornar a llegir la B(blia, fins i tot en 
traduccions interconfessionals, tal com 
volia el Concili, En moltes comunitats 
i grups la Bíblia s'ha revelat com un 
esperó i una llum per a una pràctica 
dinamitzadora de les comunitats, La 
Paraula de Déu és un element que aju
da els cristians a confrontar la pròpia 
vida amb l'Evangeli, a conjugar Evan
geli i realitat, tot esperonant una acció 
transformadora d'aquesta realitat. 

Vint-i-nou anys després de l'acaba
ment del Conci li Vaticà, ens ha arribat 

als cristians un gran regal de la Ponti
fícia Comissió Bíblica de Roma: La 
interpretació de la Bíblia a l'Església 
(Claret 1994), on es valoren els dife
rents mètodes i aproximacions al text 
bíblic, i on s'afirma que la interpreta
ció de la Bíblia no és un monopoli dels 
exegetes, sinó de tots els membres de 
l'Església que actualitzen i incuIturen 
el missatge bíblic en els llocs on es viu 
la fe cristiana, 

Acabem de viure el Concili Pro
vincial Tarraconense. Tot just n'estre
nem els documents; són nous de trin
ca, El missatge final diu: ,<Animem les 
nostres comunitats a posar a l'abast 
del poble, cada dia més vivencialment, 



la Paraula de Déu ... A tots els creients 
en Jesucrist us diem: com a fruit del 
Concili. llegiu més la Bíblia, mediteu
la, pregueu amb ella. Bisbes, preveres 
i diaques: prediquem-la de manera 
clara, intel·ligible i encarnada en la 
vida.» 

Cal, ara, posar en pràctica les seves 
resolucions, especialment els núm. 53, 
54, 57. El conjunt és ben positiu. La 
Bíblia ha entrat en grups més oberts i 
populars. Cal potenciar aquests movi
ments, però cal tenir també en compte 
alguns riscos i problemes en què po
den caure. En Joan Llapis parla de so
rolls i interferències l (acústiques i ideo
lògiques) que impedeixen que la Pa
raula de Déu sigui ben acollida i doni 
fruit. 

Entrebancs per llegir la Bíblia 

Totes les activitats pastorals de l'Es
glésia (evangelització, catequesi, litúr
gia, servei de la caritat, estructures co
munitàries) tenen la seva font en la 
Paraula de Déu. Tanmateix, l'ús de 
l'Escriptura en la vida dels creients no 
és fàcil. La formació deficient de molts 
cristians que tenen una idea d'inspi
ració literal de la Bíblia és un entrebanc 
que impedeix superar les barreres de 
llenguatge que tot text suposa i fa cau
re en el fonamentalisme. Un altre gros 
entrebanc és aquest Déu estranyament 
particularista i arbitrari que apareix en 
alguns textos de la Bíblia. Un Déu que 
crea tots els homes i dones, però no
més revela el seu amor a un petit po
ble. Com s'entén que un Déu, tot amor, 
hagi pogut dir, algunes vegades, que 
calia passar a fil d'espasa ciutats sen
ceres, condemnades a l'extermini total 

(hérem o anatema)? Com es pot dir 
que Déu castiga la culpa dels pares en 
els fills fins la tercera i la quarta gene
ració (Ex 34,7; Nm 14, 18)? Com po
den ser pregàri a els salms imprecato
ris que vomiten amenaces i tanta vio
lència? Resulta dolorós i ofensiu el 
llenguatge cru de certes històries i fra
ses bíbliques, que reflecteixen odi o 
venjança, talment que fereixen els sen
timents humans i religiosos dels ho
mes i dones que s'inspiren en la man
suetud, en la dolcesa i en la tolerància. 

Tot sovint, en llegir un text bíblic, 
apliquem uns models o representa
cions mentals d'altres cultures. Això fa 
que els tergiversem i resultin anacrò
nics i mancats de sentit per a la gent 
d'avui,ja que no hem salvat la distàn
cia temporal que ens separa del text. 
Hi ha interpretacions esbiaixades que 
imposen les pròpies categories cultu
rals a un text d'un altre tcmps i d'una 
altra cultura. Tot plegat és una mostra 
de la dificultat que tenim per acceptar 
que Déu parla en la Bíblia per mitjà 
d' homes de forma humana (Dei Ver
bum 12). 

Cal preguntar primer què va signi
ficar aquest text per als seus primers 
destinataris i només després què vol 
dir aquest text avui. Igual que en el 
diàleg interpersonal el primer que cal 
fer és escoltar l'altre, deixant-lo parlar 
i palesar les seves preocupacions i ne
guits.Això vol dir no aclaparar-lo amb 
les nostres preocupacions. Semblant
ment, davant d'un text com el text bí
blic d'una cultura tan llunyana, el que 
eal és respectar aquell món cultural, 
intentant de descobrir-lo en el text, amb 
les representacions mentals que hi ha 61 
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al rerefons. AI capdavall, és acceptar 
com a enriquidora la diferència cultu
ral. Així els éssers humans aconsegui
rem acceptar-nos en un món intole
rant. 

La Sagrada Escriptura 
en la vida de l'Església 

La Dei Verbum del Vaticà II dedica 
el c. 6 a aquest tema. El document La 
interpretació de la Bíblia en l'Esglé
sia, en el darrer capítol, presenta l'ús 
de la Bíblia en la vida de l'Església, 
que acull la Paraula de Déu com adre
çada a ella i al món sencer en el temps 
present. Crist, el Déu-home, en l'Es
glésia continua parlant als homes i do
nes de tots els temps a través de les 
Escriptures. 

Bfblia i Litúrgia 

«L'Església ha venerat sempre les 
Escriptures Sagrades tal com el ma
teix Cos del Senyor pel fet que, sobre
tot en la Sagrada Litúrgia, no para 
d'agafar el pa de vida de la taula tant 
de la Paraula de Déu com del Cos de 
Crist i de distribuir-lo als fidels. Sem
pre les ha tingudes i les té, amb la sa
grada Tradició, per regla suprema de 
la seva fe.» (DV 21). 

Cal que entenguem bé aquest so
bretot en la litúrgia. Certament la Pa
raula de Déu està destinada al cor de 
cada home i en ell ha de fruitar «el 
trenta, el seixanta, el cent per u» (Mc 
4,20). Però cal saber si la Paraula de 
Déu s'ha escrit perquè cadascú la lle
geixi individualment i s'esforci per 
entendre-la i viure-la, o si més aviat 

aquesta Paraula ha de ser abans sobre
tot proclamada per tal que cadascú, 
dins de la comunitat, l'escolti i l'acu
lli com a paraula viva i creadora, la 
paraula de Jesucrist mort i ressuscitat 
que ens parla ara i aquí. En el primer 
cas tindrem una religió del Llibre, en 
el segon tenim una religió de la Parau
la viva de Déu: el cristianisme vol ser 
precisament això. 

El poble de Déu ha estat sempre el 
qehal Jahvè, ]' Ekklesia, ]' assemblea 
dels convocats per la Paraula de Déu. 
Els fugitius d'Egipte prenen conscièn
cia de ser un poble quan Déu, per mit
jà de Moisès, convoca els israelites al 
peu del Sinaí per escoltar la Paraula i 
expressar comunitàriament la fe en 
l'aliança que Déu els ofereix (Ex 19-
24). L'aliança s'esllangueix en el cor 
del poble. Llavors en una gran assem
blea, el llibre de la Torà, acabat de des
cobrir en les obres de restauració del 
Temple, és novament proclamat a tot 
el poble que renova l'aliança (2Re 22-
23). 

Després de l'exili, Esdres procla
ma la Paraula de Déu a la resta d'Is
rael, que es compromet novament a 
servir Jahvè (Ne 8). L'anunci joiós de 
l'Evangeli conté la força d'edificar 
l'Església (Ac 20,32) i el creixement 
de la Paraula coincideix amb el creixe
ment de l'Església (Ac 6,7): elsApòs
tols i deixebles «van predicar l'Evan
geli, van desvetllar la fe en Jesús, Crist 
i Senyor, i van aplegar l'Església.» 
(DV 17). 

L'Església, edificada per la Parau
la proclamada en les assemblees litúr
giques, és també el lloc privilegiat en 



el qual els creients es posen en contac
te amb la Paraula de Déu. Jesús va pre
dicar la Bona Nova del Regne (cf. Lc 
4,16-30). L'escoltar i el comprendre la 
Paraula per viure-la es troben de ma
nera privilegiada en l'assemblea litúr
gica puix Jesucrist ressuscitat «és pre
sent sobretot en les accions litúrgi
ques» (Sacrosanctum Concilium 7). 

Jesucrist presideix en persona no 
tan sols la proclamació de la Paraula, 
sinó també l'estoltar i el comprendre 
per part dels fidels. De fet, «és Ell ma
teix qui parla quan en l'Església es 
llegeixen les Sagrades Escriptures» 
(SC 7), és també Ell qui obre el cor i la 
ment per comprendre les Escriptures, 
com va fer-ho un dia de camí cap a 
Emmaús (Lc 24,25-27). 

El poble cristià es reuneix en co
munitat per escoltar la Paraula i aco
llir-la: «Bíblia i Església estan unides 
per unes relacions tan estretes que 
constitueixen dues realitats interde
pendents. L'una no pot existir sense 
l'altra. Sense la Paraula l'Església 
no es construeix; sense l'Església la 
Bíblia no és Paraula viva, sinó lletra 
morta. El condicionament és recÍ
proc. Aflora a la ment espontània
ment l'afirmació de De Lubac a pro
pòsit de l'Eucaristia: si és cert que 
l'Església fa l'Eucaristia, també és 
cert que l'Eucaristiafa l'Església. Es 
podrà dir aleshores: siés cert que nO
més en boca de l'Església la Paraula 
conserva tot el seu potencial salvífic~ 
perquè és Paraula viva, actual i crea
dora, també és ben cert que tota lafe
cunditat de l'acció salvífica de l'Es
glésia recolza en aquesta Paraula» 
(P. M. Magrassi). 

Escoltar In Parauln, 
no servir-se de In Parauln 

La Bíbliaja és a l'abast de la majo
ria dels cristians. Els serveix d'aliment 
espiritual i d'aprofundiment de la fe. 
Tanmateix, molts fan servir la Bíblia 
com un manual de receptes per extreu
re'n algunes citacions amb vista ajus
tificar la seva visió teològica o per a la 
seva pregària personal més que no pas 
com un escrit que es llegeix per si ma
teix. El Vaticà lI, el document de la 
Pontifícia Comissió Bíblica i el Conci
li Provincial Tarraconense subratllen 
el paper que correspon a l'Escriptura 
en la vida dels cristians. La lectura 
Iitúrgico-comunitària de l'Escriptura és 
un lloc privilegiat de contacte amb la 
Paraula de Déu. Ho és també la lectura 
pregada (lectio divina) més personal. 

És freqüent de reCórrer a la Bíblia 
per seleccionar-hi, segons el propi cri
teri, aquells textos que expressen mi
llor el que volem dir o celebrar. Això té 
el perill de veure la Bíblia com una 
simple antologia de textos que podem 
utilitzar. La Bíblia no és un llibre de 
receptes: és la Paraula transcendent i 
no manipulable que celebrem com un 
do gratuït de Déu al seu poble. 

Avui, grups, comunitats i persones 
desitgen apropar-se a la Paraula de 
Déu. Aquesta lectura vol ser centre 
d'unió i de creixement. És una lectura 
sovint dialogada, no clerical, però està 
mancada de l'escolta i de l'esforç de 
penetració personal. A més, l'anhel 
d'actualització es força al màxim i es 
fa un ús sectari de la Paraula, a causa 
de l'elecció que es fa normalment dels 
textos bíblics a propòsit de temes can- 63 
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dents per a la vida del grup. Pobresa, 
justícia social, violència i no-violèn
cia, matrimoni, llibertat i revolució 
semblen temes tan urgents que arriben 
a justificar l'elecció d'uns textos de la 
Paraula, sense tenir gens en compte què 
van voler dir els autors d'aquells textos. 

Ja SL Joan Crisòstom denuncia un 
ús cOm aquest de la Paraula de Déu: 
«La causa d'aquesta tebiesa en la qual 
heu caigut és que no llegiu l' Escriptu
ra tota sencera, és que n'elegiu allò 
que sembla més clar i útil, i no doneu 
importància a la resta. Les heretgies 
també han començat d'aquesta mane
ra, no volent llegir tota l'Escriptura i 
creient que a l'Escriptura hi ha parts 
importants i parts secundàries». 

Aquesta manera de llegir espigo
lant, pròpia de certs grups carismàtics, 
porta a una escolta de la Paraula se
gons els propis interessos i a una inter
pretació de l'Escriptura a la llum d'i
deologies i problemàtiques sectàries. 
Llavors, ja no és la Paraula de Déu la 
que il·lumina els signes dels temps, 
discernits a consciència pels creients, 
sinó que és la ideologia la que orienta 
l'Evangeli cap a certes lectures de la 
realitat, i la que anomena signe del 
temps a qualsevol esdeveniment histò
ric, amb la pretensió d'actualitzar i in
culturar la Paraula. La Paraula de Déu 
llegida d'aquesta fonna discriminant 
no fa més que confirmar els signes dels 
temps percebuts i desxifrats per les 
anàlisis sociològiques i psicològiques. 

A més, es manifesta aquí amb una 
manca total d'esforç per arribar a pre
gar la Paraula de Déu. Es fa desapa
rèixer la pregària per deixar lloc a les 

anàlisis de les situacions. Però una 
lectura com aquesta corre el risc de 
restar, intel·lectualment isociològica, 
incapaç de posseir aquella eficàcia 
que produeix la conversió i el creixe
ment espiritual en Crist. 

Maneres de llegir l'Escriptura 
en l'Església 

Fins al Vaticà lI, l'ús de la Bfblia en 
la litúrgia i en la vida de l'Església era 
molt migrat. La Constitució sobre la 
Litúrgia va establir una distribució 
més generosa de les lectures bfbliques 
de la missa all!arg de l'any litúrgic: «A 
fi que la taula de la Paraula de Déu 
sigui parada amb més abundància 
davant els fidels, s'han d'obrir amb 
més amplitud els tresors bíblics, de 
manera que en un determinat espai 
d'anys es llegeixi al poble la part més 
important de la Sagrada Escriptura» 
(SC 51). En acabar els tres cicles, el 
poble cristià haurà llegit/escoltat gaire
bé tot el missatge evangèlic i una anto
logia significativa de les cartes apostò
liques i els Fets dels Apòstols. Només 
la presència de l' AT resulta deficitària, 
llevat de l'Advent i la Quaresma. 

En la vida eclesial, es donen aquests 
tres tipus de lectura: 

Lectures llargues i breus: les lec
tures breus no persegueixen, com les 
llargues, donar un coneixement del 
missatge en si mateix, ans inculcar un 
pensament concret amb intensitat i po
sar en relleu determinades paraules 
(cf. IGLH 45). 

- Lectura continuada: arrelada en 
la tradició jueva i de la primitiva Es-



glésia: ,<I el dia que anomenem el Sol 
(diumenge), hi ha una reunió de tots, 
tant dels qui viuen a les ciutats com a 
la ruralia: llegim els profetes o els 
tractats dels Apòstols (=Evangelis), el 
temps que ens és possible» (St. Justí, 
tI65). La lectura, continuada té com a 
finalitat pròpia l'aprofundir el missat
ge revelat en ell mateix. Parteix del 
que Déu ha dit a l'home, s'extasia da
vant la mateixa Paraula en si mateixa, 
sense cap més altra preocupació que 
contemplar el que Déu diu. Malda per 
conèixer el que Déu ha dit i procura 
viure-ho. Escoltar la Paraula en tota la 
seva plenitud és obviar els perills que 
presenta el manejar, servir-se del mis
satge inspirat segons els propis gustos 
i criteris. 

- Lectura seleccionada: no parteix 
tant del que Déu ha dit, com del que 
l'home cerca. No és tant important ni 
ha de ser habitual en una celebració, ja 
que cerca sobretot una resposta a les 
nostres preocupacions. Cal anar molt 
en compte amb el recurs, tant en la lec
tura espiritual com en la litúrgica, aci
tacions o perícopes ai1lades i esqueixa
des del seu context. Un text fora de 
context és un pre-text, dissortadament 
és un pretext per a fer-li dir el que un 
vulgui. 

L'Església habitualment escolta la 
Paraula com a lectura continuada (SC 
51). Només esporàdicament seleccio
na les lectures. Cal optar, personal
ment i comunitàriament, per la lectura 
continuada. D'aquesta manera, sense 
espigolar, serà la Paraula de Déu la 
que ens parlarà i no direm, amb la Pa
raula de Déu descontextuada, allò que 
volem que digui segons els nostres in-

teressos personals o de grup. Val a dir 
que l'experiència ensenya que per a 
molts cristians la lectura continuada i 
ben feta d'un evangeli o d'un profeta 
acostuma a resultar un descobriment 
apassionant. 

Per això, cal que la litúrgia, tot i ser 
el lloc privilegiat d'escolta de la Parau
la, no sigui l'única forma d'accés dels 
cristians als textos bíblics. Pastoral
ment, són molts que troben que les tres 
lectures de cada diumenge són.difícils 
d'encaixar en el tema de la homilia; 
fan tot l'efecte de ser massa breus, sen
se lligam entre elles i, a més, estan es
queixades del seu context original. 
La lectura continuada demana situar 
cada perícopa en el seu context global 
dintre de tot el llibre bíblic i pròxim, 
tot relacionant-la amb el context ante
rior i amb el posterior. Metodològi
cament, una lectura d'aquesta mena 
no s'hauria de basar en les perícopes 
tradicionals que ofereix la litúrgia, tot 
sovint escapçades i massa curtes, sinó 
en unitats o perícopes més àmplies i 
unitàries, que permetrien seguir millor 
el fil conductor que recorre tota l'obra. 
Potser ja sigui el temps madur per re
novar el leccionari litúrgic en aquest 
sentit. 

Conclusió: l'any litúrgic, 
curs de formació bíblica 

Els cristians -diàriament o setma
nalment- podem participar en aquesta 
escola bíblica que és la litúrgia. L'any 
litúrgic és un veritable curs d'espiritua
litat bíblica. Celebrant la Paraula en 
la Litúrgia de les Hores, en les lectures 
bíbliques de la missa i dels sagra- 65 
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ments, santoral... tot contribueix a en
dinsar-nos en el misteri de Déu, bo i 
descobrint Crist com el milIor camí, 
com l'autèntica veritat, la plenitud de 
vida. 

Es podria objectar dient que la li
túrgia no cobreix tota la Bíblia, que 
caldria renovar el leccionari amb lec
tures més llargues i unitàries. Però la 
Paraula de Déu en l'Eucaristia i en la 
Litúrgia de les Hores ens introdueix a 
tota la Bíblia. l els textos que manquen 
es poden cobrir amb la lectura perso
nal. Ara bé, la lectura litúrgica i perso
nal de la Bíblia ha d'estar esperonada 
en funció de la totalitat de la Paraula 
de Déu. 

Dissortadament, la majoria dels 
cristians segueixen escoltant, i els mi
ni stres proclamant i comentant en l' ho
milia les lectures com si fossin perí
copes vàlides en eBes mateixes, no 
inserides en la globalitat d'un llibre 
bíblic que forma part de la biblioteca 
que anomenem Bíblia que, de mane
ra continuada, vol presentar les diver
ses facetes i etapes de la revelació de 
l'amor de Déu als homes. 

Però cal tendir a conèixer més a 
fons la Paraula de Déu i a viure-la ple
nament. Per tal d'assolir això, cal su
perar la temptació de limitar-se a un 
servir-se de la Paraula per a determi
nades finalitats (iHuminar les pròpies 
idees, cercar un ajut per a la cateque
si, orientar els estudis, etc ... ). Tot això 
és legítim, però secundari, ja que la 
Bíblia no és cap llibre de receptes. Es
coltar la Paraula és posar-la al centre, 
és deixar-la parlar sense plans propis 
preconcebuts; és sobretot donar el lloc 
principal a la lectura continuada en els 
seus diversos nivells (dominical, ferial, 
de la litúrgia de les hores, de meditació, 
lectio divina, personal i de grup). No 
ens perdem la classe diària de la Pa
raula de Déu. Ens ajudarà a qualificar 
les nostres accions pastorals, farà més 
autèntica la nostra vida cristiana i do
narà més profunditat i encís a la nos
tra experiència comunitària i eclesial. 

¡ JOAN LLOPIS. L'escolta de la Paraula. (Ernaús 
12). Barcelona: CPL, 1994(p. 15 i s.) 



Pregàries del nostre temps 
ROSSEND DARNÉS, capellà obrer, rector de cinc poblets del Boix Empordà 

diu que els llibrets amb pregàries caldria 
ester,'" r-Ios per acostumar els infants, els ¡oves i 

.Il,cm •• c grans a fer i experimentar la pròpia 
~,J¡¡',¡j¡¡¡'r;a personal ... I té sens dubte una part de 
raó. Però també és cert que el que fan els altres 
anima una manera de fer. 
Mn. Rossend Darnés, coHaborador de Quaderns, 
n'ha fet moltes de pregàries personals i 
espontànies a la seva vida. Per això, de tant en 
tant, li demanem que ens en faci arribar algunes i 
les publiquem per aprendre a fer-ne. 
De la seva coHecció presentem dues mostres: 
Pregària per aquest temps que vivim i una 
Pregària-reflexió sobre la pau. 

Pregària per aquest temps que vivim 
(pregària feta a partir d'uns textos de Josep Maria Puigjaner) 

La resposta a cada petició és: Se
nyor,feu-nos persones dignes i solidà
ries. 

• Perquè siguem governats per gent 
honrada, amant de la justícia, pre
guem 

• Perquè els homes i els pobles tin
guem més maduresa i més sentit de 
la dignitat i de les necessitats de 
cada ésser humà, preguem 

• Perquè cada persona assumeixi Ja 
seva part de responsabilitat en la 
vida que tenim a cops, prou bèstia i 
poc amable, preguem 

• Perquè tothom -de la manera que 
pugui- miri d'alleugerir el sofriment 
i la misèria dels marginats i estiri el 
carro de l'esperança, preguem 

• Perquè sentim passió per la bellesa i 
per la bondat i treballem el propi en
torn amb la cura que el pagès prim
filat treballa el seu hort, preguem 67 
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• Perquè cadascú s'esforci a fer néixer 
un món més raonable, més just, més 
cordial i més gratificant, preguem 

• Perquè els cristians i cristianes ens 
prenguem la vida com un combat 
per fer possible que els homes i les 
dones, i els pobles, s'entenguin i ar
ribin a estimar-se, preguem 

• Perquè trobem temps per al silenci 
que ens permet la retlexió, ]' accés a 
la pau, a la serenor i al benestar in
terior, preguem 

• Perquè cadascú es pregunti sobre la 
decència de les seves actituds en la 
manera d'anar passant en aquest món, 
preguem 

• Perquè cadascú prengui consciènci a 
d'allò que li manca i de tot allò de 
què és capaç, preguem 

• Perquè entenguem la fidelitat no pas 
com una antigalla, sinó com una força 
que sosté i empara la vida i una ener
gia que construeix el futur, preguem 

• Perquè aquest món deixi de ser un 
ball sense música, un mar sense sal, 
una llarga passió serise cap esperan
ça en una resurrecció, preguem 

Escolteu, Pare del cel, la nostra 
pregària. Doneu-nos el vostre Esperit 
per tal que actuem dominats per la raó 
i la bondat. Feu-nos persones capaces 
de comunió i de solidaritat concreta 
en "ambient on transcorre el nostre 
viure. Doneu-nos, Senyor, el vostre Es
perit per tal que no ens donem mai per 
vençuts. 

Pregària-reflexió sobre la pau 

• La pau és una plenitud. Viure super
ficialment, amb un esperit buit, sen
se pensar, passant de les persones i 
de les coses, no volent informar-se 
ni escoltar, és contrari a la pau. 

• La pau no pot ser mai forçada ni im
posada: perquè la pau neix de l'a
mistat, de la convivència, de la vida 
compartida, de la solidaritat, de la 
fruïció de les coses ... 

• La persona de pau no és creguda ni 
tampoc exhibicionista, ni mesquina, 
ni intransigent. La persona de pau és 
senzilla, cordial, disponible, refiada, 
plena d'esperança ... 

• Parlem molt de pau perquè en tenim 
molt poca. Perquè l'absència de con
flictes i de guerres no és pas encara 
la pau. Perquè la pau és una pleni
tud. La pau és el fruit i la resultant de 
posseir diversos béns corporals i es
pirituals. Les gran carències: la fam, 
les desigualtats econòmiques, l' opres
sió cultural, les mancances sanitàries 
i de treball, les diverses formes de 
racisme, la intolerància religiosa, les 
agressions a la natura, etc. Són un 
gran obstacle per a la pau. 

• La pau reclama un esforç personal i 
un treball i un compromís col·lectiu. 



Perquè la pau cal demanar-la a Déu 
cada dia, com el pa, però cal treballar
se-la i guanyar-la contínuament. Per
què la pau és cosa de valents i no pas 
de febles o de covards. I no tots els 
camins porten cap a la pau. Hi porten 
només aquells que ataquen i resolen 
les carències personals i col·lectives, 
ja siguin materials o espirituals. 

• Si cerques veri tablement la pau no et 
preguntaràs massa què et dóna ni 
què en treus del teu poble, i sí què hi 
aportes tu per mi llorar-lo. 

• Per fer possible la pau, cal tenir un 
esperit universal í una visió mundial 
dels problemes i de les necessitats 
de l'ample món ... 

Si vols la pau, estima la veritat, 
cerca lajusticia i defensa-la allà on la 
vegis trepitjada. Usa la teva llibertat i 
estimula la dels altres. Actua i fes més, 
ifes-ho amb responsabilitat i amb equi
tat. 

Si vols la pau, mira d'unir les per
sones i de fer confiança a aquestes i a 
la vida . 

Si vols la pau, estima'1 a tu mateix, 
estima el temps i el poble que t'ha to
cat viure i estima els altres, que són 
part de tu mateix. Estima 'ls amb fets. 
més enllà de les paraules. 
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Memòria del 
Centre d'Estudis Pastorals 
de les diòcesis catalanes 
Curs 1994-1995 

1. El curs del Concili 

Amb la lliçó inaugural del curs a 
càrrec de Mossèn Miquel Barbarà, vi
cari de pastoral de Tarragona, sobre el 
tema Sociologia delfet religiós i acció 
pastoral, iniciava el Centre d'Estudis 
Pastorals de les diòcesis calalanes (CEP) 
el curs 1994-1995, el vint-i-sisè curs 
de la seva ja consolidada història. 

L'acte se celebrava el dia 5 d'octu
bre de 1994, i la presència aquell dia, 
en aquesta mateixa sala, de l'arquebis
be president del CEP, Doclor Ramon 
Torrella, alhora convocant del Concili 
Provincial de la Tarraconense; del bis
be auxiliar de Barcelona, Monsenyor 
Carles Soler i Perdigó, nomenat secre
tari de l'esmentat Concili, i del mateix 
Miquel Barbarà, nomenat també se
cretari adjunt, ens indicava a tots els 
presents que el curs que tol just s'ini
ciava anava a ser, lant per al CEp com 
per a lata l'Església de Catalunya, el 
curs de la celebració del Concili. 

En efecte, com lots sabem, del 21 
de gener fins al 4 de juny de 1995, és 

a dir, durant quatre llargs mesos del 
curs, les sessions de treball del Conci
li constituïren l'esdeveniment de més 
relleu de l'Església a casa nostra. 

I si el Centre d'Estudis Pastorals 
havia estat present, durant el curs 93-
94, en l'anomenada Etapa de reflexió 
conciliar, es pot dir que la seva col· la
boraci6 amb el Concili durant el curs 
94-95 fou ben plena, ja que, entre al
tres dades, nou dels dotze membres 
del Consell de Direcció del Centre fo
ren membres del Concili, a la vegada 
que un gran nombre de pares i mares 
conciliars es complabilitzaven entre 
els alumnes i els professors i professo
res més habituals del Centre. 

D'altra part, no deixa de ser grati
ficant que durant les sessions conci
liars el CEP fos esmentat en diverses 
ocasions, amb sorpresa per a alguns, 
com a institució a la qual se li demana 
una gran conlri'bució a la fonnació dels 
agents de la pastoral. Això ens fa pen
sar que si el curs 93-94 fou el del pre
concili, el 94-95 el del Concili, ara, el 
que avui comença, el 95-96 i els pro- 71 
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pers, hauran de ser els cursos del post
concili, o sigui els cursos de posar en 
marxa les propostes sorgides a l'aula 
conciliar. 

2. Una estructura en marxa 

El curs 94-95 començava, doncs, 
sota el signe de la ja imminent cele
bració del Concili a Catalunya i, a la 
vegada, era el primer curs que en tota 
la seva integritat havia estat planificat 
pel nou equip responsable del CEP,ja 
que el director, el secretari i el Comi
tè Executiu havien estat renovats els 
mesos de gener i febrer de 1994, en 
ple curs 93-94. Les activitats per al 
nou curs foren programades durant el 
mes de juny de 1994 i àmpliament di
vulgades, amb algunes novetats i no
ves iniciatives, com després s'expli
carà. 

Durant el curs. el Consell de Direc
ció i el' Comitè Executíu continuaren 
amb les seves tasques i patiren alguns 
canvis. En el Consell de Direcció, que 
es reuní al llarg del curs en quatre oca
sions (octubre, gener, maig i juny), a 
Mn. Ramon Prat com a nou membre, 
delegat del bisbe de Lleida, s'afegí Mn. 
Joan Torra, com a delegat del bisbe de 
Vic, substituint Mn. Salvador Bardu
let, tants anys en el CEP, amb una tas
ca que cal agrair públicament. 

En el Comitè Executiu i alhora 
Consell de Redacció de Quaderns de 
Pastoral, que es reuní, com ho fa habi
tualment, un cop al mes, durant els deu 
mesos del curs, hi hagué només una 
baixa, en la persona de Cristòfol Zu
rita, de la diòcesi de Tortosa, nomenat 
rector a Amposta. 

D'altra part, a la reunió del Consell 
de Direcció del 30 de gener de 1995 es 
procedí a la votació per nomenar secre
tari del CEP, ja que Mn. Manel Simó 
estava fent, des de gener de 1994, tas
ques de secretari de direcció i de secre
tari en funcions del Centre, però sense 
nomenament oficial. D'acord amb els 
Estatuts, el director del CEP, Mn. Fran
cesc Pardo, presentà al Consell el nom 
de Mn. Manel Simó per ocupar el càr
rec de secretari del Centre i es procedí 
a la votació secreta per part dels nou 
membres presents amb veu i vot. Veri
ficat l'escrutini per part del president, 
l'arquebisbe doctor Torrella, el resultat 
fou de nou vots amb el sí a favor de Mn. 
Manel Simó. 

Mn. Manel agraí la confiança dipo
sitada en ell, però manifestà que veia 
molt difícil, si no canviava la situació, 
fer compatible la seva dedicació al CEP 
amb el seu càrrec de rector, sense vica
ri, de Vallirana. Per part dels presents 
es demanà que constés en acta l' agra:i
ment envers Mn. Manel per acceptar el 
càrrec malgrat aquesta situació. 

3. A la recerca d'una identitat 
actualitzada del CEP 

Cal deixar constància en aquesta 
Memòria del curs 94-95 de l'inici d'un 
debat intern, en el si del Consell de 
Direcció del CEP, que encara resta 
obert. 

Es tracta de cercar -podríem dir
Ia identitat actual del Centre d'Estudis 
Pastorals de les diòcesis catalanes. 

Hi ha una sèrie de constatacions 
que cal posar sobre la taula: 



1) Quines són les causes de la poca 
resposta a les nombroses propostes for
matives que fa el Centre? És només el 
fet de l'abundant competència a la ciu
tat de Barcelona? 

2) A qui es dirigeix el Centre? Els 
preveres, sobretot els més joves, no hi 
participen pràcticament en res, i la ti
pologia mitjana d'alumnes és, prefe
rentment, de religioses i laiques de tren
ta-cinc o quaranta anys en amunt. 

3) Fins a quin punt condiciona la 
poca participació el fet que el Centre 
no doni cap tipus de titulació oficial i 
que els seus cursos ni tan sols servei
xin per poder donar oficialment clas
ses de religió? 

4) Quin és veritablement el suport 
institucional que rep el CEP com a ins
titució interdiocesana de formació pas
toral? De fet, cada àmbit de pastoral, 
cada lloc, fins i tot, s'organitza la seva 
formació ... 

5) En contraposició, l'esforç eco
nòmic que suposa mantenir l'estructu
ra del CEP -amb un finançament pràc
ticament inviable, com es constata curs 
a curs- fa que s'hagi de replantejar 
molt seriosament la seva utilitat. 

6) El mateix Consell de Direcció 
analitza, per la seva part, la seva iden
titat, ja que els Estatuts del Centre no 
deixen gens clara ni la figura del bisbe 
president ni la delegació dels represen
tants dels bisbes respectius, molts d'ells 
no nomenats oficialment. 

Aquests i altres punts es debateren 
a les reunions del Consell de Direcció, 

i encara que la discussió no ha acabat, 
van sorgir algunes resolucions i idees 
que es treballaren o s'estan treballant: 

-La funció específica del CEP és 
la formació pastoral, i no tant la for
mació teòrica, com la formació pràc
tica, el saber fer. Podríem dir que és 
laformació professional i permanent 
dels agents de pastoral. Per obtenir 
títols s' ha de caminar vers l'Institut 
Superior de Pastoral, però en aquest 
tema el CEP ja ha fet el que podia fer 
(col·laborar a fer-ne els Estatuts, a 
dissenyar el pla d'estudis, etc.) i ara la 
decisió resta exclusivament en mans 
de la Facultat de Teologia. Si s'allar
ga excessivament no és perquè el CEP 
no en desitgi l'existència, perfecta
ment compatible amb el seu àmbit 
propI. 

-Elaborar, des del CEP, un estudi 
de totes les ofertes formatives actual
ment existents als vuit bisbats de Ca
talunya, per intentar tasques de coordi
nació i col·laboració. 

-Descentralitzar de Barcelona les 
activitats del CEP, donats els bons re
sultats que han ofert algunes experièn
cies en aquest línia, sobretot el Curs 
bàsic de pastoral realitzat a Mollerussa. 

-Restar a l'espera de la posada en 
pràctica de les propostes del Concili 
en el tema de la formació pastoral o 
reciclatge dels agents de pastoral i de 
les demandes que se li puguin fer al 
CEP. 

-Restar també a l'espera de les re
solucions del quart document conciliar 
sobre la coordinació interdiocesana 73 
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per revisar i adaptar els Estatuts del 
Centre, clarificar-ne la identitat jurídi
ca i les funcions de president i dele
gats. 

-Treballar conjuntament amb els 
secretariats i delegacions diocesanes 
dels diferents àmbits de la pastoral per 
programar conjuntament activitats de 
formació, i obrir plenament els locals 
del CEP com a espais d'ubicació d'ex
periències pastorals. En aquesta línia 
cal situar el fet que el Projecte David 
tingui, des del passat mes de març, la 
seva seu al CEP. 

-Fomentar els departaments ja exis
tents (Pastoral Urbana i Pastoral Ru
ral) i crear-ne de nous (ja s'ha consti
tuït el Departament de Joventut, i es 
pensa en els de Pastoral Bíblica i Co
municació). 

-Fomentar la investigació i les pu
blicacions, li. més a més de Quaderns 
de Pastoral. 

4. Desenvolupament acadèmic 
del curs 94-95 

Deixant, però, de banda les conver
ses i especulacions més teòriques, el 
curs 94-95 es desenvolupà, d'altra part, 
segons la programació prevista, i amb 
la següent participació i valoració: 

CURSOS 

a) Curs bàsic de pastoral: Hi assis
tiren 21 alumnes, 5 més que el curs 
anterior, però una xifra ben minsa si 
pensem que es tracta del que podríem 
dir el curs emblemàtic del Centre. 

b) Curs bàsic de pastoral a Molle
russa: Aquest sí que va constituir la 
gran satisfacció del curs 94-95, ja 
que, a més a més de comptar amb 63 
alumnes, en tractar-se del tercer curs 
del cicle es va concloure amb la pri
mera promoció completa d'agents de 
pastoral dels bisbats de Lleida, Sol
sona, Tarragona i Urgell formats a 
Mollerussa. En total, durant els tres 
cursos, passaren per les classes un 
total de 132 alumnes, 52 dels quals 
completaren els tres cursos. D'aquests, 
8 feren un treball final d'investigació 
i obtingueren el corresponent diplo
ma. 

e) Cursos sobre la Bíblia: Consti
tueixen, juntament amb el bàsic de 
pastoral, els cursos més antics del 
CEP, i sempre amb una bona assistèn
cia. 54 alumnes assistiren a les classes 
de Nou Testament, i 43 als de l'Antic. 
97, en total. 

D'altra part, sobre temes bíblics es 
programaren dos tallers especials: 

El rerefons sàlmic i profètic de la 
Passió de Jesús. El salm 22. Els poe
mes del servent, a càrrec de Maria 
Claustre Solé, amb assistènci a de no
més 6 alumnes, i Els evangelis de la 
Resurrecció, impartit per Josep Maria 
Soteras, amb 27 alumnes. 

d) Sessions d'Eines de pastoral: 
Sota aquesta denominació s'havien 
programat una sèrie de sessions de cai
re pràctic per ajudar a saber fer. Cada 
tema constituïa un bloc independent, 
encara que tots estaven pensats com 
una unitat bàsica. La participació fou 
irregular, com es veurà. 



Els temes, professors i alumnes fo
ren: 

-Taller sobre la Bíblia. P. Ignasi 
Ricart, 7 alumnes. 

-La persona de Jesucrist. Emili 
Ferrando, 9 alumnes. 

-Pastoral i sagraments. Felip Cua
dra i Lluís Bonet, JO alumnes. 

-La dimensió festiva de les comu
nitats cristianes. Antoni Deulofeu, 10 
alumnes. 

-Propostes per a una pastoral amb 
joves. Rosa Deulofeu, 11 alumnes. 

-L'acció social de l'Església des 
de les parròquies i comunitats. Grup 
de Càritas, II alumnes. 

-La pastoral dels malalts de les 
parròquies i comunitats. Josep Maria 
Forcada, 20 alumnes. 

Dos temes (La comunicació en l'ac
ció pastoral i El treball pastoral amb 
els moviments especialitzats) s'hague
ren de suprimir per manca de matricu
lació. 

Igualment, havent-se programat, 
conjuntament amb la Delegació de 
Pastoral del Turisme, un curs-reflexió 
sobre La mobilitat humana: un repte 
pastoral per a les parròquies, es va 
suspendre per manca d'interessats en 
el tema. 

f) Aula oberta-sessions vesperti
nes: pensades com a cursets monogrà
fics sobre temes d'actualitat i d'interès 
concret, es donaren les següents: 

-Els corrents teològics i la seva in
cidència en la pastoral. Josep Casta
nyer, 11 alumnes. 

-Moments de la història espiritual 

de Catalunya. Mn. Ballarín, 71 alum
nes. 

-Dona i família: qüestions a debat. 
Un curs organitzat pel Col·lectiu de 
dones en l'Església, 24 alumnes. 

-Teologia del laïcat. Antoni Ben
tué, 46 alumnes. 

-L'espiritualitat de l'acció pasto
ral. Francesc Mestre, 3 alumnes. 

-Cristianisme-budisme. Francesc 
Torradeflot, 21 alumnes. 

-Corrents de pensament i la seva 
incidència en la conducta social. Jo
sep Maria Esquirol, 15 alumnes. 

g) Altres cursos i activitats 

Si Mollerussa va ser l'activitat més 
gratificant, s'ha de dir que la decepció 
més gran fou el curs programat sobre 
La comunicació en l'acció pastoral, 
pensat en tres blocs, de 63 hores de 
durada, dirigit preferentment als pre
veres i diaques, i que es va suspendre 
per absoluta manca d'interès. Quedà 
reduït a un Curs-taller sobre l'homilia, 
de 12 hores, a càrrec de Xavier Mor
lans i Luis-Alfredo Díaz Britos, amb 
assistència de 5 persones ... 

Per la seva banda, el professor de la 
Universitat de Xile Antoni Bentué ofe
rí unes sessions matinals per a preve
res sobre Religiositat popular, evange
lització i comunitats cristianes, que 
només interessà 6 preveres ... 

La llista d'activitats acadèmiques 
es va completar amb els cursos que el 
CEVRE (Centre de Vida Religiosa i 
Espiritualitat) de la Unió de Religiosos 
oferí a uns 20 alumnes de diferents 
congregacions; un curs sobre Pastoral 
de la salut, organitzat per la correspo- 75 
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nent Delegació, amb assistència de 
103 alumnes, i les reunions del Secre
tariat de l'Escola Cristiana, amb pre
sència d'unes 100 persones, i un curs 
organitzat per la Fundació Vidal i Bar
raquer, amb uns 40 alumnes. 

5, Els departaments 

Ja s'ha esmentat abans que als ja 
veterans departaments de pastoral ur
bana i pastoral rural, que van continuar 
amb les seves reunions i reflexions 
mensuals, durant el curs 94-95 s' ence
tà un Departament de Joventut, amb 
reunions periòdiques, coordinat per 
Josep M. Domingo, i al qual assistiren 
diferents preveres consiliaris de movi
ments juvenils. 

El Departament de Pastoral Rural, 
com ja té per costum, acabà el curs 
amb unes Jornades obertes -les setze
nes ja de la seva història- enguany so
bre el tema La pastoral amb els joves 
dels llostres pobles. Vers Ull projecte 
pastoral compartit, celebrades a Pare
res (Sant Martí Sesgueioles), els pas
sats dies 12, 13 i 14 de juny. 

6. Quaderns de Pastoral 

La veterana publicació del Centre 
d'Estudis Pastorals, que és a punt d'as
solir els 150 números, continua la seva 
trajectòria, estancada, però, en els 450 
subscriptors. 

Amb aquest número d'exemplars 
justament cobreix despeses (gràcies, 
però, a la benevolència dels seus rea
litzadors), sense perspectives de poder 
afegir més millores a les mínimes que 
darrerament, des del número 146, de 

febrer del 95, s'han produït en el dis
seny i en la presentació dels articles. 
No hi manquen col·laboradors i, en 
general, els autors accepten la tasca 
demanada. 

D'altra part, l'intent d'ampliar el 
ventall de publicacions des del Centre, 
sobretot en matèries d'interès pastoral, 
es queda només en un somni impossi
ble, per manca de disponibilitat econò
mica i també, tal com s'ha experimen
tat en els pocs intents duts a terme, per 
la manca d'una xarxa distribuïdora amb 
garanties. 

7. Una economia sempre precària 

El tema de l'economia del Centre 
ha sortit ja en diferents apartats d'a
questa Memòria i no cal afegir-hi gai
re més. 

L'exercici econòmic del Centre 
deixant a part Quaderns- es desenvo
lupà, durant el curs 94-95 entorn d'una 
entrada i una sortida de 9.200.000 (nou 
milions dues-centes mil) pessetes. 

Evidentment, el problema més an
goixant fou aconseguir les correspo
nents entrades per cobrir les despeses. 
A la vora de 3 milions i mig foren apor
tats per les matrícules dels cursos; la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
aportà un milió, i entre els vuit bisbats 
de Catalunya, un total de 1.900.000 
pessetes, més: una fundació barcelo
nina aportà 400.000 pessetes, i entre 
parròquies, comunitats religioses i par
ticulars de Barcelona, aiXÍ com el curs 
de Mollerussa, unes 700.000; final
ment, el lloguer dels locals, els interes-



sos bancaris i altres ingressos aportaren 
al voltant del mig milió. Tot plegat: 8 
milions d'entrada, i fins als 9.200.000, 
1.200.000 de dèficit que es va arrosse
gant, a base d'endarrerir-se en el paga
ment dels locals i de tapar els forats 
amb ingressos corresponents al següent 
curs, ja que els cursos no coincideixen 
amb els anys ... 

8. I la vida continua ... 

En acabar aquesta Memòria, desit
jaríem, des del Centre d'Estudis Pasto
rals, que no quedés en l'ambient una 
impressió de pessimisme o de recança 
per les dificultats reals que s'han ex
pressat al llarg d'aquesta relació de 
fets, com a expressió dels moments 
delicats que ens toca viure en el Cen
tre, com en l'Església mateixa. 

Hem començat dient que si el curs 
1994-1995 va ser el curs de la celebra
ció del Concili, som conscients que el 
curs que avui comença serà el curs del 
postconcili i això ens estimula i ens 
anima a traslladar al CEP la mateixa 
pregunta que es feia també el Concili: 

Esperit, què ens demanes al Centre 
d'Estudis Pastorals? 

La programació del curs que ara 
comença va ser treballada durant els 
mesos de juny i juliol i va sortir a la 
llum pública abans de l'agost, amb 
importants novetats, en la línia del de
bat obert que abans s'apuntava: què és, 
què ha de ser avui el CEP? Conscients 
de la necessitat de cercar respostes, 
experimentarem noves propostes i, so
bretot, restem oberts a tots els sugge
riments que ens vulgueu fer arribar. 

Que el CEP, com l'Església, en la 
feliç expressió del Papa Joan XXIII, 
recordada també en el Comunicat final 
del Concili, sigui «una font d'aigua 
viva enmig de la plaça pública, on 
pugui beure tothom que tingui set», j 

que nosaltres sapiguem sempre donar 
a beure d'aquesta aigua. 

Moltes gràcies. 

Barcelona, 16 d'octubre de 1995 

Monel Simó, secretori del CEP 
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La Delegació diocesana de Barcelona de 
Pastoral de Joventut, conjuntament amb el 
Centre d'estudis pastorals (CEP) de les 
diòcesis catalanes, organitza un 

Curs monogràfic sobre 

L'ACOMPANYAMENT 
ALS JOVES 

El curs vol oferir una formació per a l'acom
panyament als joves, per tal que la nostra 
pastoral juvenil, tal com es diu al Concili de 
la Tarraconense, ajudi al jove a fer-se plante
jaments seriosos de l'opció de vida. 

Destinataris: animadors de pastoral juvenil. 
iniciadors i consiliaris 

Lloc: AI CEP - Rivadeneyra 6, 3r. T. 317 48 58 

Dies: 4, 11, 18 i 25 de març de 1996 

Horari: de 7 a 9 del vespre 

Matrícula: 2.000 pessetes 

Coordina el curs: Rosa Deulofeu, delegada de 
Pastoral de Joventut de la diòcesi de Barcelona. 



Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsal 

Novament les prioritats pastorals 

Per segon any consecutiu el carde
nal Ricard M. Carles i els cinc bisbes 
auxiliars han començat el curs escri
vint una carta adreçada a tots els pre
veres i diaques de la diòcesi amb la fi
nalitat de marcar el to del nou curs en 
totes les activitats pastorals. Les pa
raules claus de l'inici de la carta són 
«l'encoratjament i la reflexió», així 
com la voluntat de donar «confiança» 
en uns moments en què «l'ambient ge
neral» està fortament marcat per un 
«relativisme ètic i una indiferència rew 

ligiosa». Els bisbes també marquen 
com a objectiu bàsic del nou curs «l'a
plicació del recent Concili Provincial, 
que ve a enfortir i a ampliar les metes 
que ja ens proposava el nostre Pla 
Pastoral diocesà 3 -de setembre de 
1992-, centrat tot ell en l'evangelitza
ció. Per tal de dur a terme aquella apli
cació d'una manera progressiva i con
juntada, proposem tres prioritats: la 
pastoral de joventut, de les vocacions 
i de la família». 

D'aquestes tres prioritats per a 
aquest curs: joventut, vocacions i fa-

mília, en són responsables les seves 
respectives delegacions, les quals hau
ran de canalitzar les propostes recolli
des en les conclusions del Concili. 
Però són els diversos consells pasto
rals, parroquials i arxiprestals, movi
ments i associacions seglars, escoles 
cristianes i d'altres, els qui han d'in
corporar-les en el seu ritme natural i 
habitual de treball, respectant-ne la 
diversitat en cada situació concreta. 

El cardenal Carles perseguit 
per la justícia 

I:inici d'aquest curs a Barcelona 
ha quedat certament marcat per les fal
ses notícies. El cardenal Carles va apa
rèixer en la premsa d'aquí i d'Itàlia, 
amb diversitat de tractaments -alguns 
força irrespectuosos-, perquè se' 1 su
posava ja implicat en una xarxa de 
blanqueig de diners i de tràfic d'or, 
joies i armament. Cal dir que, tant la 
notícia com la seva divulgació, eren 
totalment confuses. 

Aquesta trama tenia el seu origen a 
la localitat italiana de Torre Annun
ziata, molt a prop de Nàpols. Els fona
ments de l'acusació eren les converses 
telefòniques entre uns empresaris ita
lians, on s'esmentava «l'arquebisbe de 
Barcelona com a contacte a Espanya 
i valedor de l'operació fraudulenta 
davant de l'Institut d'Obres de la Re- 79 
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ligió (lOR)>>. Els jutges i els fiscals del 
cas sembla que, molt poc coneixedors 
de la personalitat del cardenal i de la 
nostra situació, es van envalentir bas
tant, així com la premsa, creguts que 
aquí havien trobat un autèntic filó ju
dicial i informatiu. Durant uns quants 
dies vam viure un desagradable clima 
d'anar i venir entre informacions, de
claracions i notes oficials. Per sort, tot 
sembla que ha tingut un final feliç. 

Fins i tot, i gairebé com un punt fi
nal, Joan Pau II ha nomenat el carde
nal Carles com a membre del Consell 
de Cardenals per a l'estudi de les qües
tions econòmiques i organitzatives de 
la Santa Seu. Un signe clar i decisori 
del suport, no sols moral sinó de fets 
del Papa al cardenal Carles. l una tra
dició més per a Barcelona, atès que ja 
abans el cardenal Jubany havia estat 
membre d'aquesta comissió de 15 car
denals experts en les qüestions finan
ceres del Vaticà. 

De jornades i d'adhesions 

Aquests precedents informatius cer
tament que han produït un patiment 
innecessari, tot i que no ha interferit 
per res en el ritme de treball, tant de la 
diòcesi com del cardenal i dels seus 
bisbes. Però sí que hem de dir que to
tes dels trobades d'aquest inici de curs 
han estat autèntics actes d'adhesió i 
suport al cardenal.. Fem-ne un brevís
sim repàs: 

- Trobada d'arxiprestos. Com en el 
cas de Catalunya dins d'Europa, els 
arxiprestos són el tercer motor de la 
nostra diòcesi, després del Consell 
Pastoral Diocesà i del Consell Presbi-

teral. Aquesta vegada es van reunir els 
dies 30 i 31 d'octubre a Begues, on ja 
hi van participar els nous arxiprestos 
nomenats aquest curs. Les jornades 
van tenir dos eixos. 

D'una banda, la presentació del ma
terial de formació permanent bàsica 
dels preveres i diaques, que enguany -
tal i com ja vam anunciar en el passat 
número de Quaderns- és el de l'evan
gelització. Amb la ponència del bisbe 
Pere Tena, sobre «L'evangelització a 
la llum del Concili Provincial Tarraco
nense», es va iniciar aquest treball que 
ara haurà de ser seguit a totes les reu
nions de capellans i diaques que es fan 
en els diversos arxiprestats. Amb tot, 
no van deixar d'expressar-se alguns 
dubtes sobre la utilitat pràctica d'a
questa mena de treballs, per fer que no 
siguin només d'estudi sinó que també 
tinguin una funció aplicable. 

D'altra banda, també es van pre
sentar els objectius prioritaris per al 
curs 1995-96, que -com ja hem dit
són la joventut, les vocacions i la fa
mília. Aquesta part va anar a càrrec 
de cadascuna de les tres delegacions 
diocesanes (algunes es diuen «epis
copals») implicades directament en 
conduir aquestes prioritats. Les de
legacions estan dirigides respectiva
ment per: Rosa Deulofeu, Salvador 
Bacardit i Jaume Gonzalez-Agàpito, 
que van ser-hi presents i van fer-ne la 
presentació. 

II Jornada diocesana. Per segon 
any consecutiu es convoca aquesta tro
bada oberta a tots els fidels de la diò
cesi. Enguany s 'ha celebrat el diumen
ge 12 de novembre al matí al Palau 



Sant Jordi de Montjuïc. En el mateix 
lloc que l'any passat es van aplegar 
unes 16.000 persones. Un xic menys 
de gent que en la passada convocatòria 
(unes 20.000), però potser per això 
molt més «normalitzada» (és a dir, 
més «dioce.sana»), tot i que encara cal 
treballar-ho molt més per fer-ne venir 
els absents de sempre i per reciclar-ne 
alguns dels presents. 

Si l'any passat es va aprofitar el fi
nal de l'Any Internacional de la Famí
lia per aprofundir les reflexions de 
Joan Pau II sobre la institució familiar, 
enguany el tema de la trobada va ser la 
carta del papa «Davant el Tercer Mi 1-
leni». En aquesta carta Joan Pau 11 pre
para i programa la nostra Església en 
aquests quatre o cinc anys que ens que
den de mil·leni a la vista ja de l'any 
2000, per tal d'arribar-hi renovats, grà
cies a un esperit de conversió i a un 
clar pla de formació. 

La trobada va començar dins del re
cinte esportiu de Montjuïc amb un pre
escalfament musical a càrrec d'un duet 
ja veterà, format per Xavier Morlans i 
Luis Alfredo, i pel Grup KAIROI. Des
prés, en l'inici ja de l'Eucaristia, presi
dida pel cardenal i concelebrada pels 
bisbes auxiliars i nombrosos capellans, 
tots els assistents van manifestar la seva 
gran adhesió al cardenal. Ricard M. 
Carles va aprofitar els llargs aplaudi
ments per dirigir-los no sols a la seva 
persona, sinó a la figura del bisbe, i que, 
quan ell ja no hi fos, també ho féssim 
amb el seu successor. Durant la missa 
va cantar el Cor i l'Orquestra de la ca
tedral de Tarragona, dirigits per Miquel 
Barberà. I també va cantar la gran so
prano Montserrat Caballé. 

- Trobada de tots els preveres i dia
ques. Amb una nombrosa participació, 
que ja és l'habitual, es va celebrar en
guany el dilluns 27 de novembre a l'e
difici del Seminari Diocesà. També va 
tenir dos eixos. D'una banda, començar 
a crear ja un bon clima entre el presbi
teri diocesà que propiciï la bona recep
ció del Concili Provincial Tarraconen
se. Això es va fer a partir d'una confe
rència que va anar a càrrec del bisbe 
auxi liar Carles Soler Perdigó, secretari 
general del Concili Provincial. 

D'altra banda, també es va fer me
mòria i acció de gràcies per la recent 
beatificació de Josep M. Peris Polo, 
operari diocesà, que va ser rector del 
nostre Seminari de l'any 1933 al 1936 
i que va morir màrtir el 15 d'agost de 
1936. Aquesta memòria i acció de grà
cies la va fer el director generals dels 
Operaris Diocesans, però d'una mane
ra especial també es va fer en l'euca
ristia que va presidir el cardenal Ju
bany, exalumne del beat Josep M. Pe
ris, del qual en va construir una entra
nyable semblança en la seva breu ho
milia. Amb el cardenal Jubany van 
concelebrar el cardenal Carles i els 
seus cinc bisbes auxiliars, el bisbe au
xiliar emèrit, Ramon Daumal, també 
exalumne del beat Peris, i els nombro
sos capellans assistents. AI final de la 
missa es va dedicar una placa que, dins 
de la capella del Sant Crist, comme
mora la seva beatificació. Finalment, 
un bon dinar i una sobretaula de ger
manor. 

El servei de les delegacions 

Cada vegada es va definint més el 
paper de les delegacions diocesanes 81 
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com el d'un servei d'ajuda i de suport 
a la pastoral dels diversos àmbits, més 
que com un simple servei de coordina
ció o de creació de noves iniciatives 
pastorals. Posem-ne uns exemples 
prou interessants i dignes de ser reco
neguts. 

- La Delegació Diocesana de Pas
toral de Joventut acaba de publicar un 
interessant material per a joves ja con
firmats: <<Itinerari Educatiu en la fe per 
ajoves confirmats», amb el desig d'o
ferir uns continguts que ajudin a dur a 
terme un treball d'aprofundiment en la 
fe dels joves que ja s'han confirmat. El 
llibre consta de dues parts. Una corres
pon a les sessions a fer amb els joves 
i, una altra, als annexos dirigits als ani
madors per tal de donar uns punts de 
treball que els ajudin a crear grups de 
joves sòlids. Els materials són per a 
dos cursos i pretenen fer tot un itinera
ri educatiu per tal que no quedi desa
tesa la típica franja de joventut després 
de la confirmació i per fer que empal
min després amb els diferents movi
ments diocesans. El primer volum que 
ara ha paregut consta de quatre parts: 
Que creiem, què celebrem, com vivim 
i com preguem. I conté els annexos de: 
l'animador, l'acompanyament i el grup, 
la Revisió de Vida, l'Estudi d'Evan
geli, participar en les campanyes dio
cesanes, el llenguatge simbòlic, i la ce
lebració de l'Eucaristia. 

- La Delegació de Pastoral de la 
Salut està realitzant també un Curs de 
Formació del Voluntariat Cristià al Ser
vei del Malalt, cada dimarts a la tarda 
i que durarà fins el març de ]' any vi
nent. Aquest curs, tot i ser teòric, té 
una finalitat prou pràctica: afavorir la 

formació de tants voluntaris que treba
llen en aquest camp pastoral i procurar 
que l'atenció que es dóna al malalts 
sigui cada vegada de més qualitat. 

La Delegació Diocesana de Cate
quesi va organitzar una trobada dioce
sana de tots els catequistes el dia 7 
d'octubre a la basílica de Santa Maria 
del Mar, sota el lema «Aneu i predi
queu l'Evangeli» i com a continuació 
del Dia de la Catequesi. En aquesta 
trobada hi va fer una conferència Mi
quel Estradé, monjo de Montserrat, 
sobre «La catequesi, amb alegria». 

Canvi de Delegat d'Economia 

El fins ara delegat diocesà d'Eco
nomia, Abel del Ruste, ha estat substi
tuït en el seu càrrec per mossèn Joan 
Benito i Tolsau, jutge del Tribunal 
Eclesiàstic de Barcelona. Mentrestant, 
s'espera la propera incorporació d'un 
nou gerent o gestor per a la Delegació. 
Segons sembla, Abel del Ruste havia 
ja presentat la seva dimissió el passat 
estiu, però la seva acceptació no es va 
produir fins el passat dijous 9 de no
vembre quan es va comunicar al Con
sell Presbiteral de la Diòcesi, reunit al 
Seminari. Abel del Ruste representava 
un bon punt de contacte amb els mi
llors cercles financers de la nostra ciu
tat, donada la seva vinculació directi
va amb la Confederació de Caixes d'Es
talvi. 

El fet ha donat molt que parlar, no 
tant per la decisió d'acceptar la seva 
dimissió sinó per l'oportunitat de fer
ho en aquests moments en què tot
hom parlava de l'economia del nostre 
bisbat i a tants pocs dies de la col-



lecta de Germanor. El fet, però, es va 
justificar com d'absoluta normalitat i 
tot fa pensar que representarà un can
vi en els criteris econòmics del nostre 
bisbat. 

Novament tindrem diaques 
permanents 

L'Assemblea de delegats del Cen
tre Internacional del Diaconat, una 
institució que té la finalitat de promou
re el diaconat permanent en l'Església 
universal, van celebrar la seva reunió 
anual a Barcelona a mitjans d'octubre 
passat i van ser rebuts pel cardenal Ri
card M. Carles. Els diaques, que nos
altres anomenem «permanents», són 
generalment homes casats que exer
ceíxen el seu ministeri com a col·la
boradors directes dels bisbes i en tas
ques auxiliars i complementàries a les 
dels capellans. 

Actualment, arreu del món, repar
tits en III països, hi ha uns 21.000 
diaques. A Espanya n'hi ha 155, dels 
quals 59 estan a Catalunya i 45 d'a
quests són de Barcelona. Pel que sem
blava, fins aquest momenl, a Barcelo
na s' havia aturat aquesta gran bullida 
de diaques permanents que va haver" 
hi els darrers anys, mentre es revisa el 
seu eSlatut, la seva finalitat i la forma
ció que s'havia d'exigir. Mentrestant, 
però, va seguir funcionant una Co
missió diocesana, presidida pel ca
nonge Josep M. Aragonès, que estu
diava aquest marc pastoral dels dia
ques i en preparava els seus futurs 
candidats. La bona notícia ha eslat el 
resultat final: properament, després 
d'aquest llarg temps d'espera, s'orde
naran tres nous diaques permanents. 

Primer aniversari de Ràdio Estel 

El projecte de Ràdio Estel, la ràdio 
de l'Arquebisbat de Barcelona, ja por
ta un any d'existència i podem dir que 
-<:om a projecte- ja s'ha anat consoli
dant com una ràdio formula, una ràdio 
de companyia, combinació de música 
i d'informació. L'oferta que actual
ment fa Ràdio Estel ja depèn ara dels 
gustos de cadascú, de l'audiència, tant 
pel que fa a l'estil de la selecció musi
calo el més o menys encert en la infor
mació. Però, aquí està i té ja el seu lloc 
en les audiències radiofòniques. 

El principal problema, però, que ha 
d'afrontar ara -<:om sempre- és la pre
carietat econòmica amb la qual s 'ha de 
treballar. D'una banda el que anome
nem «pastís de la publicitat» sembla 
que ja està prou repartit, per la qual 
cosa es fa difícil d'autofinançar-se i 
s'han d'aventurar a fonamentar les se
ves bases en un petit i reduït equip de 
tècnics i professionals, al costat d'un 
gran grup de col·laboradors i de volun
taris més entusiasmats amb el projec
te que no pas preparats per fer-ne un 
bon producte competitiu. 

Tot i que no es posseeixen índexs 
d'audiències propis sí que en els Ín
dex d'altres emissores Ràdio Estel 
comença a aparèixer com una força 
que poc a poc es va imposant, a casa, 
a la feina i al cotxe. També es pot veu
re i constatar la seva pluralitat infor
mativa, on es fan ressò no sols dels 
actes que organitza la nostra església 
més oficial sinó també de molts altres 
co].Jectius i organitzacions, sense de
fugir mai la polèmica (sana) que es 
pugui generar. 83 



La festa de l'aniversari es va fer 
dins d'un acte acadèmic a la sala d'ac
tes del Centre de Cultura Contemporà
nia de Barcelona, el passat 30 de no
vembre, amb una conferència a càrrec 
del Dr. Joan Oró i Florensa, sobre els 
«Problemes candents de la societat 
d'avui», i presentat pel director de l'e
missora Santiago Ramentol. 

Una mare catequista de Barcelona 
directora del S.I.C. 

Una coneguda i apreciada cate
quista i mare de família de Barcelona, 
Montserrat Oriol i Riera, s'ha fet càrrec 
-<les de principi de curs- de la direcció 
del Secretariat Interdiocesà de Cate
quesi (SIC), Fins ara havia desenvolu
pat aquesta tasca, amb una total compe
tència i després de sis anys de dedica
ció, en dos mandats de tres anys, la re
ligiosa vedruna, M. Teresa L1ach. 

La visita de l'Abbé Pierre 

El fundador dels drapaires d'E
maús, el gran líder dels més pobres de 
França, d'aquells que no tenen ni tre
ball ni sostre, i també de tots aquells 
que es dediquen als marginats, l'Abbé 
Pierre, va venir a Barcelona per reco
llir el Premi Internacional Alfons Co
mín. Amb més de 83 anys, la seva pre
sència humil, senzilla i trencadissa -al 
Saló de Cent de l'Ajuntament de Bar
celona- interpel·lava i parlava per si 
mateixa, però les seves paraules -<om 
sempre- van ser un escàndol per a po
lítics, per a eclesiàstics i per la socie
tat en general. 

Als polítics, els va recordar «l' obli-
84 gació moral que tenen de recordar.;se 

primer dels més necessitats i -per tant
d'ordenar el que hagin d'ordenar so
bre els llocs més pobres de la ciutat i 
no sols sobre les esquerdes dels monu
ments o les envellides cortines del Li
ceu de Barcelona o de l'Opera de Pa
rís», Als eclesiàstics els hi va criticar la 
fastuositat: «No dubto que el Papa és 
una persona santa. Però, tots aquests 
luxes, totes aquestes sumptuositats, 
aquestes catifes vermelles i aquest 
"passi senyor príncep ", "passi senyor 
cardenal", No és això!». Per a la so
cietat en general recordà que «cal ser· 
vir primer els més febles. Tenim dos 
ulls, un ens permet veure els horrors i 
crueltats, com les de Bòsnia, mentre 
l'altre ens ha de servir per admirar els 
valors, per regenerar, per compart;'; i 
per desenvolupar la llibertat». I a tots 
ens va dir que la primera pregunta que 
ens hem de fer sempre ha de ser: «I els 
altres? I els altres?» 

Jacques Gaillot no va poder venir 

Els convocants del Fòrum «Vida i 
Evangeli» també havien aconseguit 
invitar l'exbisbe de Évreux (França), 
el conegut Jacques Gaillot, per tal que 
pogués donar una conferència el dia 
22 de novembre a la Basílica de Santa 
Maria del Pi. Finalment, i malaurada
ment, es va haver de suspendre pel 
greu estat de salut de la seva mare, que 
moria just el dia abans de la conferèn
cia prevista. 

Les conferències del Col'legi 
de Rectors 

El Col·legi de Rectors de la Ciutat 
de Barcelona ha organitzat com cada 
any una sèrie de trobades i ponències 



per als rectors de les parròquies de la 
ciutat, però obertes a tots els capellans 
de la diòcesi, a la Sala Sant Jordi del 
Seminari Conciliar, d'lI a 13 h del 
matí, segons el programa següent: 

El passat lO d'octubre es va fer la 
ponència sobre «Verdaguer, vida i 
obra», a càrrec de Mn. Climent Forner, 
rector de Viver i Serrateix, de la diòce
si de Solsona; el passat 7 de novembre 
sobre «La comunió en l'Església», a 
càrrec del Cardenal Carles, arquebisbe 
de Barcelona; i el passat 12 de desem
bre sobre «La creació de 34 noves par
ròquies a la ciutat, fa cinquanta anys: 
Un programa pastora!», a càrrec de 
Mn. Joan Galtés Pujol, rector de la par
ròquia de Sant Gregori Taumaturg. 

Per a l'any vinent, estan programa
des les següents: 13 de febrer de 1996, 
«Del post-concili al post-progressis
me», a càrrec de Mons. Joan Carrera, 
bisbe auxiliar de Barcelona; 12 de 
març, «Presentació del XVIII CoUo
qui Europeu de Parròquies, celebrat a 
Praga del 3 al 7 de juliol de 1995», a 
càrrec de Mn. Ignasi Mora, rector de 
Sta. Maria de Vilafranca; 14 de maig, 
«Centre d'Acolliment per a Africans 
Sant Pau. Experiència d'atenció als 
immigrants a Mataró», a càrrec de Mn. 
Ignasi Marqués. 

El Projecte David a Sant Ramon 
de Penyafort 

A la parròquia de Sant Ramon de 
Penyafort de Barcelona s'han iniciat 
aquest curs les diverses activitats del 
projecte David, que vol promocionar 
la sensibilitat actual per la música, la 
cançó, l'art i la comunicació. De mo-

ment el projecte David es concreta en 
la missa de les 8 del vespre dels diu
menges i en una pregària, a la mateixa 
hora, el segon i quart dijous de cada 
mes. 

Girona 
JOAN CARRERES I PÉRA, 
corresponsol 

En aquests darrers temps, La cor
responsalia de Girona anà a càrrec de 
mossèn Jaume Reixach, a qui hem 
d'agrair la tasca informativa que ha 
dut a terme. A partir d'aquest número, 
el nou corresponsal de Girona serà 
['escriptor mossèn Joan Carreres i Pé
ra, que en la seva qualitat de filòleg i 
de periodista ha efectuat ja diferents 
col-laboracions a la nostra revista. 

Joan Alsina i Joaquim Vallmajor: 
la permanent actualitat 

El 15 de juny de 1994, monsenyor 
Jaume Camprodon, bisbe de Girona, 
presidí una eucaristia a la parròquia de 
Sant Josep de Girona en memòria del 
P. Joaquim Vallmajor, fill de Navata, 
assassinat a Rwanda el 26 d'abril de 
1994. A l'Evangeli foren proclamades 
les Benaurances, i en la reflexió ho
milètica el bisbe Jaume es referí tam
bé a la mort violenta de mossèn Joan 
Alsina, fill de Castelló d'Empúries, 
assassinat a Xile durant la dictadura de 
Pinochet. 85 
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Doncs bé; en l'espai de pocs dies 
acaben de sortir dos llibres sobre el 
testimoniatge d'aquests dos missio
ners -gironins i més concretament em
pordanesos- que en circumstàncies i 
en llocs diferents han estat gra de blat 
sembrat en terra bona que ha fet ger
minar brots d'esperança en pobles del 
Tercer Món. Dos llibres emmarcats en 
els signes dcls temps. 

-Joan Alsina, l'altra versió 

JoanAlsina, l'altra versió és un lli
bre de 172 pàgines escrit per mossèn 
Joaquim Pla i Gallart. Realitzat en 
equip, recull també el testimoniatge 
dels companys missioners Miquel Jor
dà, Joaquim Lloret, Ricard Sarrà, Josep 
Taberner i Antoni Bentué. 

Editat per la Claret, s'evoca un cop 
més la neta trajectòria evangèlica d'en 
Joan, assassinat a Xile l'any 1973; el 
seu compromís envers el poble xilè, el 
seu treball a l'hospital i la seva tasca 
social en l'àmbit obrer. 

JoanAlsina, l'altra versió, recopi
la les notícies aparegudes aquests dar
rers anys, tant a Catalunya com a Xile. 
AI mateix temps, exposa la indepen
dència evangèlica d'en Joan, tot des
emmascarant els qui -precísament per 
raons poIítiques- volgueren entelar la 
transparència evangèlica del seu testi
moniatge per fer una interpretació po
lítica del seu martiri. 

Sobre Joan Alsina cal afegir, enca
ra, l'extens article aparegut al darrer 
número de la Revista de Girona (núm. 
172, corresponent a setembre-octu
bre). L'arxiver Àngel Jiménez, autor 

del treball, amb el títol El testimoniat
ge de JoanAlsina a Xile, ressegueix la 
bibliografia publicada anteriorment: 
Xile al cor, d'Ignasi Pujadas (1976), 
diferents opuscles editats pel qui fou 
company missioner, mossèn Miquel 
Jordà i Sureda, i el llibre ja esmentat 
de Joaquim Pla. 

Jiménez veu en el capteniment de 
Joan AIsina un prototipus de la teolo
gia de l'encarnació, en la línia del bis
be CasaldàIiga: "Perquè la vida i la 
mort d'aquest company, assassinat 
quan només tenia trenta~un anys, és 
un testimoni que avui ens continua in
terpeUant. Tanmateix -ens recomana 
l'autor- hi ha dues coses que tothom 
hauria de llegir: el testament d'en 
Joan i la carta de perdó que el seu 
pare adreçà als assassins del seufU¡". 

-Joaquim Val/major: una vida per 
un poble 

El segon llibre es refereix a un fet 
més recent: la violenta mort a Rwanda, 
el26 d'abril de 1994, del missioner fiJI 
de Navata pare Joaquim Vallmajor. Es 
tracta d'un aplec miscel·lani que, amb 
el títol Joaquim Vallmajor: una vida 
per un poble, recull una valuosa docu
mentació personal sobre el missioner, 
alhora que ofereix una lúcida anàlisi 
crítica sobre la tragèdia de Rwanda. 

Imprès a Gràfiques Canigó de Fi
gueres, i editat pel Grup d'Emporda
nesos i Empordaneses per la Solidari
tat, reprodueix algunes cartes on s'ex
posen les vivències del propi missio
ner i es justifica la decisió de roman
dre, en moments de perill, al costat del 
poble rwandès. El llibre ofereix una 



crònica in situ de la dramàtica situació 
d'aquell estat africà i analitza al ma
teix temps la complexa trama ètnica, 
social i militar que provocà una de les 
matances humanes més tràgiques d'a
quests darrers anys, 

Recepció del Concili 

Mentre els documents conciliars 
segueixen el seu curs a Roma, per allò 
de las cosas de palacio vall despacio, 
l'Església que és a Girona segueix 
l'impuls de l'Esperit. El fil a l'agulla, 
r eina a la feina, i es comença a coure 
dins el forn diocesà el pa amassat a la 
conciliar pastera, En donarem alguns 
botons de mostra, 

1) En l'àmbit acadèmic, el darrer 
Butlletí de la diòcesi, corresponent al 
mes d'octubre, reprodueix la Lliçó 
Inaugural de l'Institut de Teologia de 
Girona (curs 1995-96). La dissertació, 
titulada El Concili ProvincialTarraco
nense, anà a càrrec de mossèn Jaume 
Julià, professor de filosofia, i un dels 
pares conciliars. Porta com a subtítol 
Alguns aspectes filosòfics, sociològics 
i metodològics de les propostes pre
sentades. 

2) Un dels aspectes desplegats fou 
la fidelitat del CPT a l'esperit del Va
ticà 11. Precisament en aquesta línia, el 
dimarts 12 de desembre el monjo de 
Montserrat P. Evangelista Vilanova fa
rà una conferència a la mateixa aula 
del Seminari -dedicada al Dr. Damià 
Estela- amb el títol El Concili Vaticà 
Il. Trenta anys d'interpretacions. 

3) En una línia més interioritzada i 
reflexiva, també el Concili ha fet acte 

de presència en els Recessos d'Advent 
per a preveres. El títol és nítidament 
inconfusible: El prevere en la recepció 
del Concili Provincial Tarraconense, 
en dos àmbits complementaris: la re
flexió espiritual sobre la vida del pre
vere i la incidència del Concili en el 
ministeri del capellà. Els recessos se
ran impartits, en cadascuna de les qua
tre zones del Bisbat de Girona, pel vi
cari episcopal de la diòcesi de Vic, 
mossèn Joan Torra i Bitlloch, un altre 
pare conciliar. 

4) També per als religiosos i reli
gioses de la diòcesi, el dia 3 de desem
bre s'ofereix a l'església dels Clare
tians de Girona una vetlla de pregària 
sobre la recepció del Concili, presidi
da pel bisbe Jaume. 

5) En un àmbit més dinàmic de di
vulgació, el tema Concili ha estat es
collit com el primer dels objectius ge
nerals de la Delegació Diocesana de 
Catequesi. ¡;editorial del butlletí de la 
Delegació, titulat L'Arpa catequètica, 
ofereix en poques paraules tot un pro
grama. «El Concili ha estat un fet re
llevant per a les diòcesis catalanes. 
Ara la seva força significativa i real 
estarà en mans de cada cristià i cada 
comunitat. Els catequistes hi tenim un 
compromís a realitzar». L'autor del 
text --<liguem-ho de passada-, és el di
rector, mossèn Ramon Oller, també 
pare conciliar. 

La cadira de Carlemany 

Amb aquest títol oferim notícies 
breus, informacions curtes, o bé flai
xos eclesials, significatius de la vitali
tat de les nostres comunitats gironines. 87 



-VEuropa dels anys 90. Els dies 
16,21,23 i 27 de novembre s'han ce
lebrat a la casa de cultura Bisbe Tomàs 
de Lorenzana les VI Jornades sobre 
l'Europa dels Anys 90. Organitzades 
conjuntament pel Patronat Català Pro 
Europa, la Universitat de Girona i la 
Delegació Episcopal d'Apostolat Se
glar, han comptat també amb la col·la
boració de l'Institut Francès. En sis 
anys, aquestes Jornades s'han guanyat 
un merescut prestigi. Cal valorar l'es
forç que representa, des de perspecti
ves diverses i plurals, la recerca d'uns 
punts de referència comuns. 

-Camí amb la diversitat. Amb 
aquest títol tingué lloc el dia 2 de de
sembre a la parròquia de Poblenou de 
Pineda una reflexió sobre la pau i la 
convivència. És esperançador consta
tar aquest fet en una zona de forta tra
dició immigrant, que més d'una vega
da ha saltat a la palestra periodística 
per estúpides polèmiques processio
nals. 

-Laics missioners, per què no? 
Les jornades convocades per les Dele
gacions Diocesanes de Missions de 
Catalunya i Balears s'adrecen als jo
ves de 20 a 30 anys amb vocació mis
sionera -i a tots els qui es trobin espi
ritualment en aquesta edat- i tenen 
lloc del 7 aliO de desembre al Mones
tir de Sant Daniel de Girona. 

-Verdaguer a Girona. Amb motiu 
de la celebració dels 150 anys del nai
xement de Mossèn Cinto, la Comissió 
Verdagueriana, formada per la Delega
ció de Cultura de la Generalitat i el 
Centre d'Estudis Diocesà de Girona 

88 (CED), ha coordinat gairebé un cente-

nar d'actes (cursets, exposicions, con
ferències i taules rodones). Per al de
sembre hi ha previstos els següents: 

Dia 1.- Verdaguer: la vida apassio
nant i l'obra fecunda d'un clàssic de 
les lletres catalanes, a Pineda de Mar, 
organitzat pel Centre Cultural, a càrrec 
de mossèn Joan Carreres i Péra. 

Dia 6.- Ruta verdagueriana: Vic i 
Folgueroles, organitzada pel centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles. 

Dia 19.- Autobiografia de Verda
guer: la construcció del mite personal, 
dins el cicle Romàntics, que organitza 
la Casa de Cultura Bisbe Lorenzana de 
Girona, a càrrec de Ricard Torrents. 

Dia 22.- El pessebre literari de Ver
daguer, al Centre Moral d'Arenys de 
Munt, a càrrec de mossèn Joan Carre
res i Péra. 

Dia 27.- El Nadal de Verdaguer: 
popular i solidari, al Centre Peniten
ciari de Figueres, a càrrec del mateix 
conferenciant. 



Lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal 

XIV Assemblea Diocesana de 
Moviments i Servei de Joves 

El dia 19 de novembre, 150 joves 
de tots els moviments diocesans han 
tingut tot el dia la convivència anual. 
El col·legi Montserrat dels germans 
maristes dóna cada any l'acolliment. 

Enguany es tractava de (veure, jut
jar i actuar) com els joves cristians es
tem presents i actius en la nostra so
cietat? L'eslògan era Hi tens quelcom 
a dir? 

Qui organitza aquesta Assemblea és 
la Coordinadora Diocesana, on hi ha un 
jove de cada un d'ells (JOC, MUEC, 
JARC, MlJARC, Minyons i Guies Sant 
Jordi, Comitè Óscar Romera, Equip de 
Campaments, Coordinadora d'Esplais 
Cristians, Mà Oberta ... ). 

Vuit tallers han permès de pren
dre's el pols als qui s'hi han apuntat: 

1.- Temps lliure 
2.- Parròquia 
3.- Marginats 
4.- Tercer Món 
5.- Universitat 
6.- Voluntariat social 
7.- Política 
8.- Família 

L'eucaristia, presidida pel bisbe i 
concelebrants consiliaris, ha estat la 
joia de la fe en comú. 

El dinar preparat pel moviment 
JARC ha satisfet la gana de la gent jove. 

La sobretaula, cafè, concert i ball, 
ha distensat els nervis tot fent festa; fins 
i tot ens hem permès de conèixer el Xa
vier, que ha pres una opció més radical 
pel Crist i tot cantant amb la seva gui
tarra ens ha dit que Ell estava present al 
seminari interdiocesà nostre ... 

La cloenda, on cada secretari ha 
explicat el treball que s 'ha fet, es po
dria resumir amb les constatacions que 
a continuació ofereixo. No tinc tot el 
que es va dir. És tan sols una visió par
cial. 

J. Els joves veuen que hi ha molts 
llocs de presència juvenil. 

2. Els joves constaten que ells s 'hi 
han de ficar i que els costa molt. Al 
món universitari hi ha molta feina a 
fer. Al món de la política, veuen que 
s 'hi han de ficar i no es podien imagi
nar que hi hagués joves cristians com
promesos. 

3. Alguns joves, en aquests tallers, 
s'han adonat que companys seus tre
ballen ell altres col· lectius sobre la 
mateixa problemàtica. Per exemple: 
alguns creien que tot el món de la mar
ginació estava en el seu col·lectiu i ara 
s'adonen que hi ha moltes tasques 
anònimes. És una joia descobrir això. 

4. Alguns joves es queixaven de no 
rebre bon acolliment per part d'alguns 
mossens. «(Els locals de la parròquia 
són de tots els batejats», deien. 

5. Tots han afirmat que és enriqui
dor compartir una vegada l'any totes 
aquestes experiències que fan com
panys i companyes dels altres movi
ments diocesans. 89 
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Per als consi1iaris i animadors, 
aquesta Assemblea és una punta d'ice
berg de com el Regne de Déu fa camí 
entre els nostres joves. Dit d'una altra 
manera: aquesta mena de conclusions 
són una mostra sociològica de la ma
nera com se situen els joves cristians 
de la nostra diòcesi davant dc la vida 
social. Trets positius, trets negatius. 
Dificultats o llacunes que noten en ells 
mateixos. 

Això ens esperona als consiliaris i 
animadors a accentuar uns aliments o 
reforçants espirituals o a alertar de cer
tes llacunes evangèliques que diuen 
que els manquen. 

Els vuit tallers i les queixes que en 
fan els participants, penso que a l'ini
ci de curs són un signe qualitatiu de 
comunió juvenil i de l'acció evangelit
zadora que fan els joves com a Esglé
sia que viu ert aquestes terres de Po
nent. l acabo: sempre hi són convidats 
els representants dels moviments cris
tians adults com a signe de comunió 
en la mateixa tasca. És un gest pel qual 
vetlla la Coordinadora. Aquest gest 
permet als joves d'adonar-se que un 
dia han de saber passar cap a ells, ja 
que la joventut passa molt de pressa. 

La gent gran, cristians actius 

Que el moviment cristià de gent 
gran anomenat Vida creixent és un dels 
més nombrosos i actius de la nostra 
diòcesi, no ho podem posar en dubte. 
r aquesla constància no solament ens 
afecta aquí, sinó que s'ha de posar en 
relleu l'existència de nombrosos grups 
de Vida creixent en moltes altres parts 
del nostre país i d'arreu del món. 

Per aquest motiu, hem de felicitar
nos de l'activitat de la Comissió Dio
cesana d'aquest moviment, i així ma
teix de l'encertada dissertació de Mn. 
Ventura Pelegrí en ocasió de celebrar
se a Lleida la XI Jornada Diocesana, 
que tingué lloc el passat mes d'octubre 
al Col·legi Episcopal. 

Mossèn Pelegrí, delegat diocesà de 
la pastoral d'adults, tingué una brillant 
intervenció, on exposava magistral
ment el tema Valors humans i trans
cendents que, precísament, serà el te
ma d'estudi dels membres de Vida crei
xent de tot Catalunya durantel curs 
actual, i que el ponent ho introduí com 
un dels signes del temps que estem 
afrontant. 

L'assistència superà la de les jorna
des anteriors, fent-hi acte de presència, 
a més dels grups locals de la capital, 
nombrosos membres i simpatitzants 
de diverses localitats de J' entorn de 
Lleida. 

Començaren els actes previstos 
amb una perllongada pregària comuni
tària dirigida per Mn. Fermí Tomàs, 
diaca permanent i viceconsiliari dioce
sà. A continuació, Mn. Martí Martí, 
consiliari diocesà, orientà des d'una 
profunda meditació la introducció al 
tema principal del dia. 

No cal dir quina mena d'interès des
pertà la intervenció de Mn. Pelegrí, que 
fou acollit amb generosos aplaudi
ments, i ell mateix, sense perdre temps 
i valent-se de la seva peculiar manera 
d'exposar el tema del dia, l'inicià tot 
fent una àmplia ullada a J' estat del món 
actual, a través dels seus nombrosos 



viatges realitzats a les quatre parts del 
món, i que foren retrets a partir del seu 
últim càrrec internacional que havia 
exercit fins fa poc de temps, fent es
ment sobre grans canvis i transforma
cions que han aflorat en l'època ac
tual. Canvis j mutacions espectaculars 
dels quals no ha estat aliena la matei
xa Església però que, això sí, s'ha es
merçat a anar aplicant a cada moment 
el seu missatge salvador a les necessi
tats de cada generació. 

Destacà a més, entre altres coses, 
que a l'època passada tenien prevalen
ça els valors ideològics i transcendents, 
mentre que ara hi ha la impressió que, 
generalment, la gent es mou més per 
interessos materials que per raons èti
ques i, encara molt menys, per raons 
religioses. 

No podia deixar de parlar, natural
ment, sobre l'amor, el qual es manifes
ta significativament en l'estima que 
s'ha de tenir sobre els altres, i que din
tre Iajerarquia de l'estimació, destacà 
l'amor als avis, a la gent gran, que en
tre els membres familiars més propers 
vénen a ser normalment els més neces
sitats, no tan sols de béns materials, 
ans també d'altres de qualsevol altre 
ordre, àdhuc d'un diàleg amb ells, com
prensiu, obert i sincer. 

Ara bé, referint-se a Vida creixent, 
manifestà que fins ara ha resultat un 
experiment de diàleg, de compenetra
ció i d'amistat excepcional entre aquest 
important col·lectiu social de la gent 
gran. El trilema bàsic que mena aquest 
moviment, que es concreta en l'amis
tat, l'espiritualitat i l'apostolat, els ha 
mogut a integrar-se en uns grups ma-

nifestament actius, dels quals són una 
bona prova el gran nombre de mem
bres i simpatitzants presents en l' As
semblea. 

Encara molt més: Mn. Pelegrí es va 
estendre en altres consideracions so
bre el repetit tema dels Valors humans 
i transcendents, i al final proposà, com 
a tema de treball en grups, tres pregun
tes concretes a debatre en cada grup i 
a donar-ne la resposta com a cloenda 
del treball principal de la jornada. El 
vicari general del Bisbat, per absència 
del bisbe, després d'escoltar les inter
vencions de cada grup, els felicità pels 
resultats encertats dels seus treballs 
sobre un tema tan interessant com fou 
el d'aquest dia. 

Tot seguit se celebrà l'eucaristia, 
que obtingué una destacada participa
ció i que fou presidida pel vicari gene
ral i concelebrada amb el consiliari i el 
viceconsiliari de Vida creixent. 

D'un aplec d'ermita, 
què en podem treure? 

I. L'esdeveniment. A l'ermita de la 
Mare de Déu de Carrassumada (Baix 
Segrià) ha tingut lloc una celebració 
especial. 

Als cinquanta anys de l'acabament 
de la Segona Guerra Mundial i dels 
camps d'extermini nazis (29 d'octubre 
de 1995), la junta d'Amics de la Mare 
de Déu ha preparat una festa magna 
amb dos escenaris. 

Primer escenari: a baix, a dos qui
lòmetres de l'ermita. Arribava aquest 
dia a les 10 del matí una gernació pro- 91 
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cedent de 21 pobles i d'altres indrets. 
Després d'aparcar els cotxes i d'u na 
emotiva benvinguda, de seguida ence
taven una marxa silenciosa de parents, 
familiars i amics de les víctimes del 
Baix Segrià. Un col· lectiu de joves s'en
carregava l'ordre. 

Les meditacions del viacrucis sen
se cants anaven acompanyades d'una 
lletania demanant la vida plena de ca
da un dels caiguts en les guerres. Eren 
700 amics de tots els colors i bàndols 
recordats un a un enmig del silenci i 
amb fons musical de la Passió de Sant 
Mateu del gran músic alemany Johann 
Sebastian Bach. 

Segon escenari: en arribar a dalt. 
A continuació, a la gran esplanada, 
tingué lloc una eucaristia presidida pel 
vicari general de la diòcesi, Josep Lla
nas. «Lafesta ha estat participada per 
1.500 persones», deia el diari La Ma
ñana. 

El monument, d'una grossa pedra, 
coronat per una creu amb filferros de 
la guerra i l'eslògan "Mai més", era 
inaugurat com a punt de retrobament 
als peus de la Mare de Déu. El cant 
Amunt germans,fem la nostra via, que 
havien cantat Francesc Castelló, Pere 
Tarrés i tants fejocistes per les nostres 
terres, ara tornava a sonar per aquest 
turó i coronava la festa de germanor. 

2. Què intentava la junta amb aques
ta festa? Hi havia uns objectius pasto
rals, per tant religiosos i educatius 
d'ordre social. 

No fou una festa com alguns po
dien haver entès semblant a allò de la 

lleva del biberó o similars. Lajunta te
nia una mica de por que pogués ser 
manipulada per interessos polítics. 
Gràcies a Déu no fou aixÍ. Els perio
distes i la cadena Onda cero van de
manar una emissió en directe. on es va 
parlar del moviment Pax Christi i de 
les seves rutes internacionals per la 
pau. Els membres d'aquest moviment 
han estat rebuts (25 de maig de 1995) 
pel Papa en el 50è aniversari de la seva 
fundació. Tot lliga històricament! 

Objectius del nostre aplec: 

al Organitzar un acte que pogués 
ésser ocasió de provocar una experièn
cia bona de l'amor de Déu a possibles 
convidats que, era de suposar, havien 
sofert un viacrucis de dolors durant 
molts anys, i que tal volta tenien una 
experiència negativa de Déu (propostes 
1 i 2 de la I a ponència del Concili). 

b l Encetar un procés encaminat a 
recrear i eixamplar el marc comarcal 
que tenia en altres temps l'ermita (Es
tatuts aprovats pel bisbe Ramon Malla). 

e) Que els vocals de cada poble (se
gons els Estatuts), a partir d'aquest 
dia, tinguessin l'oportunitat de con
nectar amb nous socis que es pogues
sin fer seus els objectius pastorals de 
l'Associació Amics de la Mare de Déu. 
«Que l'Associació col·labori amb els 
objectius pastorals d'evangelització 
de les parròquies limítrofes i amb els 
de la diòcesi» (art. 3). 

d) I estudiar la possibilitat de tenir 
als locals de Carrassumada trobades 
d'espiritualitat, formació, convivèn
cies de joves i adults una vegada esti-



guin arreglats ad hoc, Que cada poble 
hi pugui anar a fer actes des de la seva 
parròquia, 

e) I fins i tot encetar un clima pro
pici perquè la muntanya i l'ermita si
guin un lloc obert com a espai de pau i 
silenci o esbarjo en el nostre moment 
històric ple de sorolls, Que sigui un 
lloc idoni per educar per la pau, "Mai 
més" és la inscripció del monument 
que ens avisa del perill de la intole
rància i la violència dels nostres dies. 

3, Valoració, La valoració no és tan 
idealista o optimista, però Déu n'hi 
do", 

a) Hi hagué persones que van dir 
que era la pri mera vegada de la seva 
vida que havien vist un acte com aquest. 

e) Cada vegada fan més goig tots 
els voltants de l'ermita. Hom se sent 
convidat a anar a passar-hi l'estona 
amb els seus. Tot i que encara hi ha 
certs obstacles, aquest és un dels ob
jectius per fer popular la nova etapa de 
l'ermita. 

f) Des d'aquest dia es veuen perso
nes desconegudes pels del poble que 
venen a visitar el monument. Sempre 
es veu que hi ha visites durant hores i 
dies de festa, perquè ja hi tenen algu
na cosa seva en aquest turonet. Era 
l'objectiu unànime de la junta: arribar 
un dia que l'ermita sigui sentida pels 
comarcans com a seva, com ho és dels 
de Torres de Segre. 

b) Els que contemplaren el viacru- Solsona 
cis o la marxa en silenci, diuen que fou 
el més emotiu ifort espiritualment, Hi PEP VILA, corresponsal 
hagué alguna guarició de ferides rebu-
des per part de l'Església d'un altre 
temps? Déu ho sap. 

e) Hi hagué subscripcions de per
sones de pobles veïns a l'Associació 
Amics de Carrassumada. 

d) Lajunta s'ha sentit encoratjada a 
tirar endavant allò que es proposa, de 
convertir el lloc en centre de convivèn
cies". Ara la junta, amb les persones 
que foren els enllaços de cada poble per 
preparar aquest acte, vol tirar endavant 
la publicació d'un llibre amb una resse
nya de tots els discursos dits i actes fets, 
i sobretot ho vol fer amb una petita me
mòria (lloc, data, companys, etc.) de 
com moriren les víctimes recordades. 

Orientació del treball 
per al nou curs 

En el Butlletí Oficial de l'Església 
de Solsona del mes de novembre, hi 
trobem el Pla pastoral per al curs 95-
96. 

S'expressa així: «Creiem que con· 
serven plena vigència els tres objec
tius que assenyalàvem en el curs pas
sat [.,,] A aquests objectius, n'afegim 
dos que estan en la línia de les resolu
cions conciliars i que considerem es
pecialment importants en aquests mo
ments al nostre Bisbat: 93 
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- Potenciar i vivificar l'eucaristia 
dominical, com a font i cimal de la 
vida cristiana i germen de comunitats 
eclesials vives (tema 2, 11 J. 

- Dedicar una atenció especial als 
preveres, d'acord amb l'apartat V del 
tema 4, en tots els ordres i a través de 
tots els mitjans.» 

Dues constants: per aconseguir 
aquests objectius es mantindran dues 
constants al llarg i ample de l'acció 
pastoral: 

a) La major incorporació possible 
dels laics en tots els camps de la pas
toral, fins i tot en responsabilitats di
rectives (tema 1,11; tema 4, 11). 

b) La potenciació de l'arxiprestat 
com a mitjà d'animació i col·laboració 
i com l'àmbit més adequat per al plan
tejament dels problemes pastorals (te
ma4,9). 

Homilia en el centenari 
del bisbe Riu 

El passat 8 de setembre, el nostre 
bisbe pronuncià una homilia a la cate
dral, amb ocasió dels IOD anys de l'or
denació episcopal del bisbe Ramon 
Riu i Cabanes. N'oferim aquest frag
ment: 

"[ ... J Amb el bisbe Riu, el nostre 
Bisbat començava una nova època. ja 
no era necessari un bisbe d'una altra 
diòcesi que en regís la nostra de Sol
sona. Era un pas endavant que es feia 
cap a la consolidació definitiva del 
Bisbat. Haurien de passar encara 38 
anys per al definitiu establiment dio-

cesà, en els quals dirigiren la nostra 
Església bisbes tan il· lustres i excel·
lents com els qui després serien els 
cardenals Benlloc, Vidal i Barraquer i 
e! venerable Fra Lluís Amigó, a punt 
de ser beatificat. Fou el bisbe Valentí 
Comellas, també fill de la nostra diò
cesi, qui l'any 1933 podia comunicar 
a tots els fidels diocesans la gran ale
gria d'una diòcesi restaurada del tot. 

»Ara sembla, pels canvis que hi ha 
hagut a la Franja de Ponent, que hi 
poden haver redefinicions i una nova 
reestructuració als bisbats de Catalu
nya, començant pe! nostre de Solsona. 
Oficialment no hi ha res de concret i 
hem d'esperar, sempre amb esperan
ça, que jo tinc ben fonamentada, que 
passi el que passi la nostra diòcesi 
podrà continuar el seu camí, que va 
emprendrefa JOOanys [ ... J». 

En recordança del doctor Pont i Gol 

Amb motiu de la mort del doctor 
Pont i Gol, foren molts els fulls parro
quials del nostre Bisbat que en varen 
fer una menció especial. El doctor 
Pont, per bé que va exercir el ministe
ri episcopal fora de Solsona, sempre 
l'hem estimat com dels nostres i de 
casa. Una mostra que reflecteix aquest 
sentiment la trobem en el full parro
quial de Mollerussa, que ho expressà 
així: 

«Ha mort el doctor Pont. 

»Potser aquest nom no dirà gran 
cosa a molts de vosaltres, però és així 
com l'hem conegut els qui hem tingut 
la sort de rebre la seva influència en la 
nostra vida. Es tracta de l'arquebisbe 
emèrit o jubilat de Tarragona: e! doc-



tor Josep Pont i Gol, fill de Bellpuig, 
vicari que havia estat del Palau d'An
glesola, superior i professor del Semi
nari de Solsona, bisbe de Segorb-Cas
telló i arquebisbe de Tarragona. Ac
tualment vivia retirat a Solsona amb el 
nostre bisbe Antoni, el qual havia es
tat molts anys secretari seu. 

»Ha mort el doctor Pont, però ha 
quedat tota una llarga vida de presèn
cia i fidelitat a la persona, a l'Església 
i al país, perquè ell ha estat forjador 
de persones, d'Església i de país. 

»Els qui vam estar al Seminari els 
anys quaranta sabem el que va repre
sentar la presència del doctor Pont 
com a superior i professor. Eren uns 
anys d'unaformació dura, pròpia d'a
quell temps, però si hi havia un tracte 
més humà i paternal, es trobava prin· 
cipalment en el doctor Pont. Si la for
mació sacerdotal era més oberta i in
tegradora, era a les assignatures del 
doctor Pont. En les seves classes, fos .. 
sin de geografia o d'història, de llen
gua o de filosofia, acabaves sabent el 
que ensenyava i el que ensenyava aca
bavaformant part de la teva formació 
integral. No solament eres més savi, 
sinó més persona. 

»El Concili Vaticà Il el va viure 
com ningú, fent aportacions ben asse
nyades i emportant-se tota la riquesa 
doctrinal, sobretot la nova visió d'Es
glésia. El postconcili el va viure essent 
arquebisbe de Tarragona, a l'hora de 
refer l'Església a casa nostra. Com a 
arquebisbe primat de la Tarraconense 
va impulsar la coordinació pastoral 
dels bisbats catalans. La defensa de 
les nostres particularitats quedava re-

flectida en el treball de la Conferència 
Episcopal Catalana en funcions. La 
seva delicada salut no li ha donat la 
possibilitat de viure el nostre concili 
català. Déu sap quina petjada hi hau
ria deixat amb les seves intervencions. 

»El pas cap a una democràcia i el 
redreçament del nostre país van tenir 
en el doctor Pont l'home clarivident i 
valent per saber cap a on havia d'anar 
la vida social i política a casa nostra. 
Era defensor de persones i d'idees, 
era esbrossadar de camins i construc
tor de ponts per tirar endavant el nou 
projecte de país. No va ser comprès 
per tothom, però sí estimat per tothom 
qui el coneixia. 

»El doctor Pont, amb la seva pre
sència (fidelitat a la persona, a la nos
tra Església i a Catalunya, va ser for
jador de persones, d'Església i de país. 
Amb la seva mort hem perdut la seva 
presència física però ens queda la se
va fidelitat. Fer-ne memòria és ser 
agraïts. 

»Que Déu li recompensi tot el seu 
treball generós i gratuït a favor de la 
persona, de l'Església catalana i de 
Catalunya. Gràcies, doctor Pont, per 
tot el que ha fet. El seu record no ha 
mort.» 

Cinquanta anys 
de la festa de santa Cecília 
Casserres (Berguedà) 1945-1995 

Per als capellans de Solsona, la fes
ta de santa CecI1ia és aquell pessic de 
sal que ens dóna gust i alegria i ens 
desvetlla de la monotonia del treball 
de cada dia. Una vida plena de reu- 95 
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nions, reflexions, proposicions i cele
bracions, prou que es mereix un dia de 
rialles, abraçades, poemes i cançons, 
Això és el que hem anat fent els cape
llans de Solsona durant cinquanta anys, 
En fa uns quants que també ens hi 
acompanyaven capellans d'altres bis
bats amb unes coHaboracions artísti
ques molt lloables i enriquidores, 

Aquesta festa la iniciaren uns 
quants capellans músics, gairebé clan
destinament, i es va anar obrint fins a 
arribar als nostres dies com un esdeve
niment important i simpàtic per a tot
hom, Al principi només era cosa de 
músics; ara en formen part tots aquells 
que practiquen l'art i tots aquells que, 
si no el practiquen, el reconeixen i 
l'aplaudeixen, 

Aquest any, a més de la missa so
lemne i concelebrada per més de qua
ranta capellans i presidida pel senyor 
bisbe, amb polifonia i participació po
pular, a més d'una vetllada literario
musical, a més d'una exposició de tre
balls manuals i de records referents a 
la festa, i després d'un bon dinar de 
germanor a la fonda Alzina, com és 
tradició, es féu la presentació del llibre 
50 anys de la festa de santa Cecília. 

A l'introit, Mn, Climent Forner hi 
escriu aquestes paraules: 

"[.,,J Cinquanta anys són cinquan
ta anys. Comparats amb l'eternitat, no 
res; comparats amb la vida humana, i 
moguda com és als nostres dies, molt, 
moltíssim, Són cinquanta anys de fide
litat a una tradició i, en elfons, d'a
graïment a unes persones de les quals 
ens sentim hereus. Només la celestial 

patrona de la música ens pot haver 
ajudat a mantenir-nos en la mateixa 
tessitura durant tant de temps. Ars lon
ga, vita brevis, Sols Déu sap el bé de 
tota mena (espiritual, humà, artístic) 
que ens hafet lafesta de santa Cecília, 
iniciada un bon dia a Casserres i esde
vinguda gloriosament itinerant des
prés, Els qui en vam prendre el relleu 
podem donar-ne raó. 

»Desitjaríem haver-nos fet dignes 
dels nostres pares en la fe, Ells, aque
lla colla de preveres tan cultes, tan in
quiets, tan amics, que van fundar la 
festa, foren i' continuen essent per a 
nosaltres, els clergues sobretot, uns 
models a admirar i a imitar. Tant de 
bo, conseqüents amb la nostra voca
ció,Jóssimfidels a l'Església i a Cata
lunya com ells ho varen ser l."],,, 

Tortosa 
JOAN A. MARTíNEZ, corresponsol 

SO anys de Seminari nou 

Encara que a l'abril d'enguany, que 
ja agonitza, el Seminari diocesà de 
l'Assumpció hagi complert les noces 
d'or, continua essent el Seminari nou. 
Era el primer any del meu seminari 
menor, Era el segon diumenge de Pas
qua de 1945. Un sol esplendorós feia 
lluir les fulles dels garrofers del turó al 
costat del castell d'Orleans de la ciutat 
Ningú no podia imaginar que aquella 



parcel·la rocosa, irregular i secallosa, 
on a penes els soferts garrofers s'ha
vien pogut criar, podria ser, després de 
50 anys, el punt emblemàtic de la ciu
tat des de qualsevol punt que es miri de 
les envistes de l'entorn de Tortosa. 1: ar
quitecte Traver, de Castelló de la Pla
na, que a l'ensems construïa el Semi
nari de Montcà a la perifèria de Valèn
cia, li va donar l'aspecte clàssic quasi 
herrerià combinant amb la pedra cal
cària d'Ulldecona el maó roig de la 
bòbila d' Anguera, a Tortosa. Els cons
tructors Pallars i Gamandé de Barcelo
na es van associar amb els construc
tors tortosins Príncep i Borràs, i a ells 
se'ls va confiar l'obra, dirigida per l'ar
quitecte castellonenc i vigilada cons
tantment pel mateix bisbe Manuel Moll 
i Salord, que va promocionar l'obra al 
servei de la diòcesi com la cosa més 
important. El! solia dir que el Semina
ri era la nineta dels seus ulls i, per cert, 
mai no va deixar de vigilar-lo en tots 
els aspectes. No oblidem que el bisbe 
Moll era el primer bisbe operari de la 
fundació de Mn. Sol, dedicada a la for
mació dels seminaris diocesans i ans 
de la guerra havia estat superior d'al
guns seminaris, i entre aquests del de 
Tortosa. 

La revista mensual Surco va ser 
l'instrument perquè l'obra del Semi
nari esdevingués la cosa més impor
tant de la diòcesI. Surco era un full 
diocesà, però monogràfic, sobre el te
ma del Seminari. Feia viure els aven
ços de les obres i la notificació de les 
quantitats rebudes de parròquies, ins
titucions i particulars que en aquells 
temps heroics de la postguerra suposa
va un gran esforç. La macrodiòcesi, 
que arribava fins aAlmenara, aportava 

amb molt de sacrifici allò que li man
cava per a la reconstrucció de les par
ròquies malmeses per la guerra. Quin
ze anys van caler perquè el gran edifi
ci fos totalment acabat, però quan ja 
estaven els 2 primers cossos dels 7 pro
jectats, es va fer la inauguració parcial 
i s'hi va posar el Seminari major quan 
tot just jo feia el tercer curs de filoso
fia, després dels 8 primers anys de tre
ball. Les nostres classes de filosofia i 
teologia tenien de música de fons els 
sorolls de les màquines formigoneres, 
però érem feliços de saber que ja érem 
al Seminari-nou. 

Afeblit d'alumnes al llarg dels aoys 
de la crisi vocacional, el Seminari de 
Tortosa mai no s' ha tancat i ha com
partit espai, per poder-se finançar en el 
manteniment, amb les diverses institu
cions docents de caire diocesà, encara 
que esporàdicament s'hagi manllevat 
l'edifici per a altres usos com ha pas
sat aquest estiu, que durant una setma
na ha albergat la Universitat de les Ter
res de l'Ebre. 

Les noces d'or han passat quasi des
apercebudes. Pot ser una mesura de 
prudència pastoral de no fer molt de 
soroll quan les nous són poques i quan 
l'entusiasme que el bisbe Moll va con
tagiar a aquella gran diòcesi de Tor
tosa, pels malastres de la història, la 
trobem avui més petita i amenaçada de 
més retalls interessats. No es pot ser 
maniqueu, i encara que en altres as
pectes el seu govern fos discutible, cal 
fer justícia a la memòria del bisbe Moll, 
que va ser l'ànima, el cor i les mans del 
Seminari nou que enguany acompleix 
50 anys i els qui el vam estrenar mirem 
enrera amb enyor i agraïment. 97 
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El bisbe viatja a Mèxic 

L'última setmana de setembre, el 
bisbe va viatjar a Mèxic invitat per la 
Universitat Autònoma d'aquella ciu
tat, per fer una ponènci a sobre la lli
bertat religiosa en el Congrés Interna
cional de Dret Canònic que havia or
ganitzat aquella Universitat. El tema 
tenia especial interès en un país consi
derat oficialment un dels més laics del 
món i on el PRI ha fet sempre orgull 
polític del laïcisme extrem de dret per
què, de fet, el poble mexicà ha tingut 
sempre un gran sentit religiós. El fet 
que el nostre bishc sigui considerat 
com un gran canonista fa que última
ment se'l convidi a donar moltes con
ferències sobre el tema i hagi de mar
xar moltes vegades del Bisbat. 

Els sants que ens toquen de prop 

Cinc sacerdots operaris diocesans, 
josepets, com la gent sol anomenar
los, dos escolapis i una religiosa de les 
germanes de la Doctrina Cristiana, tots 
ells del nostre Bisbat de Tortosa, foren 
beatificats el passat 1 d'octubre junta
ment amb el bisbe Polanco de Terol i 
altres màrtirs de la Guerra Civil. Tres 
eren del nostre actual Bisbat de Tor
tosa. Mn. Josep M. Péris Polo, nascut 
al Forcall, va ser rector del Seminari 
de Barcelona entre altres càrrecs i molt 
conegut a la ciutat de Tortosa perquè 
e1l va ser 1'autor de la música de l'ac
tual himne de la Mare de Déu de la 
Cinta, patrona de la ciutat. Isidor Bo
ver Oliver, de Vinaròs, va exercir di
versos càrrecs en seminaris de Mèxic 
i d'Espanya. Doctor en teologia, es va 
dedicar a l'ensenyament i a la direcció 
d'exercicis, i Antoni Perulles Estivill, 

que encara que va néixer a Cornudella, 
va viure des de molt petit al Molà, din
tre del nostre bisbat de Tortosa; entre 
altres càrrecs en la Germandat de Sa
cerdots Operaris, va ser rector de Bur
gos i d'Oriola. Els altres dos josepets 
pertanyen també al nostre Bisbat de 
Tortosa, a la part on avui és diòcesi de 
Segorb-Castelló. De la Vall d'Uxó era 
Mn. Recaredo Centelles Abad, que va 
ser rector del Seminari Menor de Tor
tosa. De Vilarreal, a la Plana de Cas
telló, era Mn. Josep-Pasqual Carda Sa
porta, que va exercir càrrecs als semi
naris de Tarragona, Belchite, Mèxic, 
València, Burgos i Ciudad Real. Tots 
ells varen ser víctimes de la persecució 
religiosa de la Guerra Civil. A més 
d'aquests sacerdots operaris, van ser 
beatificats Maties Cardona Meseguer, 
de Vallibona, i Francesc Carceller Ga
lindo, del ForcaIl, tots dos religiosos 
escolapis vinculats a les Escoles Pies 
de Morella. Finalment, ha estat beati
ficada la religiosa del nou Institut de 
Germanes de les Escoles Cristianes 
Josepa Mongoche Homs, d'Ulldeco
na, tots ells també víctimes de la per
secució religiosa de la guerra del 36. 
Tant la Germandat de Sacerdots Ope
raris com les parròquies on van néixer 
han fet actes d'acció de gràcies a Déu 
per la seva beatificació. 

Un seminarista molt especial 

Josep Prades Tantí és un treballa
dor de Banesto de 46 anys que cada 
dia es guanya la vida com qualsevol 
altre, de8 del matí a 3, i a la tarda se'n 
va al Seminari a començar les classes 
en forma intensiva del curs introducto
ri, especialment dissenyat per al seu 
cas. Aquesta vocació d'una persona 



tan adulta no ha estat una cadufada 
mística, sinó fruita madura caiguda del 
servei a la comunitat cristiana de la 
parròquia de l'Aldea, presidida per 
Mn. Alfons Monfort. Josep Prades ha 
portat Càritas parroquial durant molts 
anys, ha anat a investigar les arrels dels 
emigrants magribins de la demarcació 
parroquial i ha viatjat, durant les va
cances d'estiu, a terres islàmiques per 
saber comprendre els nous hostes del 
món laboral de l'Aldea. Ell ha fet la 
campanya per comprar l'orgue de la 
parròquia de Sant Josep i ha promo
cionat la restauració de l'ermita de la 
Mare de Déu de l'Aldea, enmig dels 
arrossars, creant una mena de confra
ria perquè l'ermita sigui un lloc de tro
bada religiosa i cívica dels arrossers i 
hortolans. Simultanejant tot això, fre
qüenta l'Institut de Teologia dues nits 
a la setmana. El curs que ha començat 
al Seminari és de prova i Déu faci que 
pugui aguantar el ritme de vida que 
porta fins a arribar a una preparació 
teològica adequada, perquè amb ell es 
podrà demostrar que el pastor és bo 
quan ha estat ans bon membre del ra
mat en una comunitat parroquial, i 
aquesta condició a Josep Prades no li 
manca. 

La Bíblia deserta 

La revista Saó de València ha fet un 
gran esforç editorial per fer una versió 
valenciana de la Bíblia interconfessio
nal que s'ha publicat a Catalunya. Ca
lia atansar la paraula de Déu al poble 
cristià amb les variants que el poble 
valencià pot usar amb més freqüència. 
En el curset de la formació permanent 
del clergat de la fi d'estiu es van repar
tir cèdules d'inscripció per fer la cor-

responent comanda per a les parrò
quies del nostre Bisbat que estan din
tre de la província de Castelló. Feia 
pena veure com les cèdules d'inscrip
ció es van quedar allí sense ser utilit
zades. Això vol dir que es continuarà 
usant la Bíblia castellana, i la nova 
versió valenciana quedarà deserta per 
terres del nostre Maestrat i Ports de 
Morella. 

La fundació Manyà assisteix 
al funeral de Pont i Gol 

El bisbe Pont i Gol era moll cone
gut al nostre Bisbat de Tortosa, ja que 
tota la seva vida de govern episcopal 
va flanquejar pel nord i pel sud la nos
tra diòcesi. Primer, com a bisbe de Se
gorb-Castelló durant molts anys, des
prés com a arquebisbe de Tarragona. 
Però la fundació Manyà hi va assistir 
també per altres motius que per aques
ta gran vinculació de veïnatge. Entre 
Mn. Manyà i el Dr. Pont i Gol es van 
establir vincles d'amistat i de mútua 
ajuda molt profunds. TOL això per una 
circumstància ben casual o províden
cial, si es vol. Prop del maset on vivia 
Mn. Manyà, a la perifèria de Tortosa, 
darrere del Seminari diocesà, en la zo
na d'Orleans, la família Otero hi tenia 
la casa d'estiueig, i amb ells es va po
der amagar, durant la Guerra Civil, 
l'aleshores Mn. Josep Pont i Gol. Tant 
en l'estada a la diòcesi de Castelló 
com quan estava a la de Tarragona, el 
bisbe Pont anava a passar les vacances 
d'estiu al xalet de la família Otero, que 
la considerava com a família pròpia. 
Aquest frec a frec de veïnatge estiuenc 
va aprofundir la inicial comunió de 
pensament i sentiments. El bisbe Pont 
va considerar que era malaguanyat un 99 
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home que sabia i pensava tant i el va 
invitar a ensenyar teologia al Semina
ri recent estrenat a Castelló, passant 
per sobre de dificultats de tot tipus. 
Mn. Manyà va ser el consultor teolò
gic i el confident del bisbe Pont i Gol. 

La fundació Manyà, conscient d' a
questa profunda relació, es va fer pre
sent oficialment a l'enterrament de l'ar
quebisbe en la persona del seu presi
dent Mn. Joaquim Blanch Bahima. 

S'inauguren les obres de 
restauració del Palau episcopal 

Fa més d'un any que al Palau epis
copal s'entrava per la porta falsa per
què el gran pati gòtic era tot ple de 
bastides i munts de sorra i ciment. El 
dia 2 de novembre va quedar net i en
llestit perquè el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Ge
neralitat, Artur Mas, inaugurés les 
obres de restauració de la galeria gòti
ca del s. XlV. Les.obres realitzades per 
un valor de 38 milions de pessetes són 
part de la tasca de consolidació i agen
çament que encara manca fer. Al con~ 
seller l'acompanyaven l'alcalde i auto
ritats de la ciutat, que van ser rebuts 
pel senyor bisbe als peus de la graona
da d'accés al Palau, el qual anava 
acompanyat del degà del capítol cate
dralici i dels rectors de les parròquies 
de la ciutat. La comitiva va seguir tots 
els espais restaurats i l'arquitecte que 
ha portat la direcció de l'obra de res
tauració anava mostrant les troballes 
arquitectòniques i les solucions dona
des al problema de cediment que fins 
ara sofria el Palau. El pati gòtic serà 
ensenyat al turisme que el vulgui visi
tar, i les persones que vulguen visitar 

el senyor bisbe o vulguen accedir a les 
oficines de la cúria diocesana ja po
dran entrar per la porta gran. Uns qua
dres grans expliquen al visitant què és 
el que s'hi ha fet i com s'ha fet la res
tauració d'un dels millors palaus gò
tics de Catalunya. 

Minva el presbiteri 

En poc temps el presbiteri diocesà 
ha quedat minvat amb 4 membres. Mn. 
Miquel Redorat Foix, de 62 anys, en
carregat de la pastoral sanitària de 
l'Hospital de Vinaròs i Mn. Francesc 
Martínez Mechó, de 82 anys, rector de 
la parròquia de santa Magdalena de 
Pulpis; Mn. Prudenci Perulles Estivill, 
de 91 anys, jubilat, que fou enterrat a 
Batea, l'última parròquia que va re
gentar ans de lajubilació. La seva mort 
era una mort anunciada per ell mateix. 
Feia molt temps que deia: «10, després 
de veure el meu germà sant, ja em puc 
morir», i així ha estat: pocs dies des
prés de tornar de Roma, on va assistir 
el dia 1 d'octubre a la beatificació del 
seu gennàAntoni, sacerdot operari dio
cesà, màrtir en la Guerra Civil, Mn. 
Prudenci es va apagar com un llum, 
content i satisfet de veure la beatifica
ció del seu germà. Ha mort també Mn. 
Josep Sirici Escoda, de 76 anys, rector 
de la parròquia de Pratdip, on estava 
juntament amb el seu germà Mn. Jau
me, sacerdot músic .beneficiat de la 
catedral de Barcelona, ja jubilat. 

Dos nous sacerdots 

El passat 22 d'octubre, el bisbe va 
ordenar a la catedral de Tortosa dos 
nous preveres, que ja estaven destinats 
com a diaques, un aAlcanar, Mn. Jordi 



Berlomeu Famós, i l'altre a Morella, 
Mn. Rodrigo Monfort Montañés. La 
catedral es va omplir de gom a gom i 
cada cop més el poble cristià dóna im
portàn.cia a l'ordenació sacerdotal i 
assisteix a Ics celebracions. 

Mallorca 
SEBASTIÀ SALOM MAS, corresponsal 

Inauguració del Sínode Diocesà 

El passatdia20d'octubrecs va inau
gurar a la catedral el Sínode Dioce
sà de Mallorca amb una solemne euca
ristia, presidida pel bisbe D. Teodor 
Úbeda i concelebrada per dos-cents 
seixanta preveres (el vuitanta per cent 
del total de la diòcesi). Hi assistiren 
més de quatre mil fidels, provinents 
dels quatre punts cardinals de l'illa. La 
seu feia goig i la celebració va serpar
ticipada i vibrant, amb la co¡'¡aboració 
de diverses corals que s'uniren amb 
perfecta harmonia, conjuntaren la po
lifonia amb l'uníson del poble i con
vertiren el cant en festa i en pregària. 

Els dies anteriors a la inauguració 
s'havia donat a conèixer a les institu
cions i grups d'Església, com també 
als mitjans de comunicació, el Pla Ge
neral del Sínode. Constarà de dues eta
pes: la pri mera s'anomena de reflexió 
i consistirà en l'estudi d'unes ponèn
cies i la presentació de propostes per 
part dels grups sinodals. Aquesta eta
pa durarà tres cursos: al primer curs 

s'estudiarà la ponència sobre evange
lització, al segon, la celebració de la 
fe, i al tercer, el compartir La segona 
etapa serà l'assemblea si/lodal pròpia
ment dita, que se celebrarà, segons 
les previsions actuals, durant els me
sos d'octubre, novembre i desembre 
de 1998, i estarà formada per les per
sones que designa el Dret canònic, a 
més d'un nombre determinat de repre
sentants de tots els grups sinodals que 
hauran participat en la primera etapa. 

La Comissió Preparatòria, que ha 
elaborat aquest Pla del Sínode, i que 
havia estat elegida pel bisbe, ha donat 
pas a una nova Comissió General del 
Sínode, que és la que a partir d'ara di
rigirà els treballs. Hi ha hagut alguns 
canvis significatius entre la Comissió 
Preparatòria i la Comissió General: 
l'anterior Comissió estava formada 
per vint-i-dos membres, mentre que 
l'actual ho està només per dotze, amb 
la qual cosa es podrà guanyar en agili
tal. L'anterior Comissió havia estat ele
gida pel bisbe, mentre que l'actual està 
formada per cinc membres de l'ante
rior, la qual cosa garanteix la continuï
tat en el treball fet fins ara, i els altres 
set membres han estat elegits: dos re
ligiosos i dues religioses per la Confe
deració de Religiosos de Mallorca, un 
prevere per la Comissió Permanent del 
Consell Presbiteral, i dos seglars pels 
membres laics del Consell Diocesà de 
Pastoral. A la Comissió anterior hi ha
via una gran majoria de preveres (ca
torze, per quatre religiosos i quatre se
glars) i del sexe masculí (divuit homes 
i quatre dones); en canvi, a la nova Co
missió General hi ha un millor equili
bri: quatre preveres, quatre religiosos i 
quatre seglars; i del total, vuit són ho- 101 
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mes i quatre dones. Els membres de la 
Comissió General del Sínode són els 
següents: 

-President: Mn. Joan Bestard Co
mas, vicari genera1. 

-Secretari: Mn. Pere-Joan L1abrés 
Martorell. 

-Membres: P. Joan Arbona Colom, 
M.SS.Ce.; Sor Margalida Femcnias 
Crespí, F.F.M.; D. Xavier Fortuny Si
quier; Da. Joana Karmany Jaume; P. 
Jordi Llompart Frontera, TOR; Sor 
Margalida Moyà Pons, G.e.; D. J au
me Oliver Jaume; Mn. Antoni Pérez 
Ramos; Da. Bàrbara Rexach Ferrà; 
Mn. Teodor Suau Puig. 

Celebració dels 25 anys de 
I·'ordenació episcopal de D. Teodor 

El passat dia 1 de novembre es com
plia el 25è aniversari de l'ordenació 
episcopal de D. Teodor Úbeda Gra
mage. celebrat a Eivissa, d'on havia 
estat nomenat bisbe auxiliar. Però ben 
aviat, el 17 de febrer de l'any 1972, va 
ser nomenat administrador apostòlic 
de la diòcesi deMallorca.iel13 d'abril 
de l'any següent bisbe titular. 

Amb motiu d'aquest aniversari 
s'han celebrat diversos actes: el pri
mer i més important fou una eucaris
tia a la seu, dia 3 de novembre, sem
blant amb solemnitat: participació a 
la de la inauguració del Sínode, i que 
fins i tot la va superar. S' hi feren pre
sents els bisbes de Menorca i d'Ei
vissa, els de Solsona i d'Alcalà, ante
riors titulars de les illes germanes, i 
també el de Múrcia, amic personal 
del D. Teodor, i el P. Damià, bisbe 
emèrit de Huamachuco (Perú), fran-

ciscà mallorquí i resident a Mallorca. 
Es va llegir una carta del Papa, felici
tant-lo. El vicari general li va l'er do
nació d'un bàcul i un pectoral, obse
quis de les parròquies, institucions 
d'Església i cristians en general. Ocu
paven els primers bancs de la seu, a 
més de les autoritats, els germans i ne
bots de D. Teodor, acompanyats per 
una representació important de pai
sans d'Ontinyent, el seu poble natal. 

A més d'aquesta solemne eucaris
tia, s' han organitzat diversos actes amb 
preveres, religiosos i religioses, auto
ritats i seglars. Els mitjans de comuni
cació s'han fet ressò àmpliament de 
l'esdeveniment amb entrevistes i co
mentaris, dels quals s'ha de destacar 
l'admiració i el respecte que li han de
mostrat no solament les persones i els 
cercles del medi eclesial, sinó també i 
sobretot els altres sectors de la socie
tat mallorquina. Com a colofó, la CO
PE de Mallorca l'ha elegit popular de 
l'any. 

Publicacions importants 
per a la història de l'Església 
a Mallorca 

La revista del Centre d'Estudis Teo
lògics de Mallorca, Comunicació, aca
ba de publicar el seu número doble 81-
82 amb el títol Grups de preveres a 
Mal/orca en temps de Concili i post
concili (1959-1994). És un recull de 
ressenyes, cròniques i documents refe
rents a sis col· lectius de preveres: l'Ins
titut Juníper Serra, el grup de Son Ra
pinya, els anomenats det primer di
marts, els del Verbum Dei, els cape
llans de barriades i els preveres de la 
Part Forana. 



Com es diu a la primera pàgina de 
presentació, «ha estat aquest període 
un temps farcit d'esdeveniments i de 
sacsades, un esplet de fruits de vega
des mals de pair, una onada de trans
formacions que han capgirat en tants 
d'aspectes la fesomia de l'Església a 
l'illa de la calma [. .. ] És un recull de 
fets historiats i de documents tan va
luós per a la nostra història contempo
rània [ ... ] del qual no en podrà pres
cindir cap historiador o espectador 
interessat de la vida clerical mallor
quina,» 

El Butlletí Oficial del Bisbat de Ma
llorca prepara la publicació d'un nú
mero extraordinari com a homenatge 
al bisbe en el 25è aniversari de la seva 
ordenació episcopal. És un recull de 
vint-i-tres anys d'història de l'Església 
de Mallorca, contemplada des de di
versos angles, perquè les diverses ins
titucions i delegacions diocesanes ofe
reixen la seva crònica. A vegades s'hi 
veu directament l'empremta personal 
del nostre bisbe, altres vegades es cons
tata sobretot la gran confiança que el 
bisbe ha dipositat en els seus col·la
boradors. Serà també un document im
prescindible per als historiadors del 
futur quan hagin de valorar les inquie
tuds i transformacions de l'Església en 
aquest final de segle XX. 

Menorca 
J. BOSCO fANER, corresponsal 

A les portes d'una Assemblea dio
cesana és bo tenir present dues reali
tats que ens ajuden a centrar-nos: I) 
Les circumstàncies que envoltaven la 
més recent experiència assembleària 
de la nostra Església diocesana: les 
Jornades de Pastoral de Conjunt, que 
es van celebrar a cala 'n Blanes els 
dies 20 0124 d'octubre de 1969, i 2) 
La realitat diocesana actual. 

1. Com ens ajuda a recordar en Joan 
Febrer en el Full Dominical del 22 
d'octubre passat, l'any 69 uns altres 
vents inflaven les veles de l'Església i 
removien les seves aigües profundes. 
El franquisme tocava la seva etapa fi-
nal (si bé no ho sabíem) i l'Església 
catòlica experimentava la commoció 
postconciliar. L'Església local no esta-
va gens adormida: era temps de setma-
nes i jornades de revisió, reflexió i pla
nificació pastorals a certes parròquies. 
A les d'es Castell i Fornells, uns assis-
tents a missa van interrompre l'homi-
lia del celebrant per disconformitat 
amb la seva orientació. D. Miquel 
Moncades, nou bisbe des del 2 de fe-
brer del 69, havia manifestat la seva 
intenció de contactar amb la nova rea-
litat i de comptar sense plans precon-
cebuts, amb la col·laboració de cape-
llans, religiosos i laics. Les Jornades 
de Pastoral de Conjunt volien ser una 
àmplia reflexió pastoral a partir del 
recent estudi socioreligiós realitzat per 
la ¡SPA, i a la llum del Vaticà Il. Les 
jornades comptarien amb la inestima- 103 
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ble intervenció del sociòleg Dr. Duo
castella, que havia dirigit l'estudi so
cioreligiós, i del pastoralista francès 
canonge Boulard. 

Gràcies a l'estudi socioreligiós sa
bem que un 52 per cent de la població 
menorquina possera un mínim de CO~ 
neixements religiosos i que un 48 per 
cent patia d'ignorància religiosa. Da
vant aquestes dades sociològiques es 
feia necessari portar a terme una cate
quesi de renovació de la vida de fe 
dels menorquins. La ignorància reli
giosa es traduïa així: un 66 per cent 
de les mares de família, un 46 per cent 
dels pares, i un 32 per cent dels fills 
majors de 16 anys. Els fills resultaven 
més instruïts que els seus pares en 
matèria religiosa. 'El 68 per cent de 
les futures mares resultaven capacita
des per transmetre instrucció religio~ 
sa enfront del 34 per cent actual en 
aquelles hores, 

Tant en l'estudi de l'escala de va
lors corn en l'estudi del valor de famí
lia, s'assenyalava que l'acció familiar 
dirigida a les famílies havia de ser un 
dels puntals on s'havia de fonamentar 
el programa de renovació conciliar 
cristiana. I és que la família avançava 
cap a ideals no religiosos. 

Per a la majoria de la població, 
l'única catequesi consistia en l'homi
lia dels diumenges. Se sospitava que 
els ignorants religiosos sols en capta
rien l'aspecte moralitzador. A més, el 
36,2 per cent de la població afirmava 
que el contingut de la predicació no 
era interessant, i el 63 per cent opina
va que la instrucció sols homilètica no 
era suficient. Un terç dels assistents a 

missa els dies festius i diumenges eren 
ignorants religiosos. 

Es feia necessària una renovada 
instrucció catequètica, una responsa
bilitat major en la predicació homi
lètica, una atenció més gran a les famí
lies. 

2. Després de 26 anys de les Jorna
des de Pastoral de Conjunt a cala'n 
Blanes i a l'espera de l'elaboració de 
l'estudi de caire socioreligiós que s'ha 
de dur a terme en combinació amb el 
recent estudi FOESSA de Caritas es
panyola, podem dir que aquesta, més o 
manco, és la nostra realitat diocesana 
actua!. 

Una gran majoria de menorquins 
es confessen catòlics. 9.000 persones 
assisteixen a r eucaristia dominical. 
L'any 1994 van celebrar-se 545 baptis
mes, 549 fillets van fer la primera co
munió, 458 adolescents van rebre el 
sagrament de la confirmació, 245 pa
relles es van casar per l'Església i es 
van celebrar les exèquies per 429 di
funts. 

Les activitats que l'Església realitza 
són possibles gràcies al treball gratuït 
del voluntariat: 437 catequistes, 120 
voluntaris de Càritas, monitors de mo
viments, membres de les delegacions 
diocesanes, múltiples col·laboradors 
en la pastoral de les parròquies i co
munitats. 

La diòcesi compta amb el bisbe, I 
diaca i 48 capellans, dels quals 21 tenen 
més de 65 anys. Tenim 2 monestirs de 
vida contemplativa i diverses congrega
cions religioses treballen entre nosal-



tres en el camp educatiu, sanitari i so
cial. La diòcesi inclou 19 parròquies i 
20 llocs de culte i de servei pastoral. 

Participen en la catequesi d'infants, 
adolescents, joves i adults 4.000 perso
nes. Un dels desafiaments més greus 
que té plantejat l'Església a Menorca és 
la transmissió de fe als joves. Els movi
ments juvenils més significatius són 
l'escoltisme, amb 800 membres, la 
JARC i la JOC-JOBAC, amb 120 mili
tants i joves que s'inicien en el movi
ment. 

Com a mitjà de comunicació inter
na, la diòcesi compta amb el Full Do
minical i el Butlletí Oficial del Bisbat. 
Com a servei social a la col·lectivitat 
menorquina té el diari Menorca (el 70 
per cent de les accions) i la COPE. 

Càritas és l'acció caritativa de l'Es
glésia amb una alta sensibilitat social. 
Hem de destacar els seus projectes par
roquials i interparroquials, l'Escola de 
Garantia Social del Barranc d'Algen
dar, el menjador social d'es Castell, les 
cases d'acollida de Ciutadella i Maó, 
la Fundació Mestral, el taller Germà 
Sol, els visitadors de malalts". També 
cal destacar l'atenció als drogoaddic
tes i el treball de prevenció que realit
za el Projecte Home. 

La diòcesi s'autofinança en un 60 
per cent. Cada catòlic que va a missa 
els diumenges dóna una mitjana de 79 
pessetes cada setmana, a part de les 
col·leetes extraordinàries. Les col·lec
tes dominicals reuniren 34.678.297 
pessetes. Les aportacions dels 439 
subscriptors, 6.171.060 pessetes. Els 
donatius, 29.094.347 pcssetes. 

Durant el 94 la diòcesi va aportar 
30 milions de pessetes al Tercer Món 
a través de les diverses campanyes de 
Mans Unides, DOMUND, etc. 

Avui per avui, tenim plantejats desa
fiaments greus: la secularització i la 
inereença ambiental, l'envelliment de 
la mitjana d'edat dels catòlics practi
cants i del clergat, el materialisme i el 
consumisme ambiental, la manca de 
presència significativa en el camp de la 
cultura i de l'exercici professional, el 
passotisme de molts joves davant l'Es
glésia, la manca d'instrucció doctrinal 
per fer front als nous corrents, la ne
cessitat d'una psicologia forta per na
vegar amb gust a contracorrent, l'espe
rança en l'Esperit per seguir dins l'Es
glésia en aquesta hora de desencís per 
a molts". 

La campana de l'Assemblea dioce
sana ha sonat per primera vegada. El 
dia 21 de novembre es van reunir els 
consells parroquials de l'arxiprestat 
dels pobles de l'interior. D'aquÍ a uns 
dies ho faran també els de Maó i Ciu
tadella. Ara és l'hora de la formació de 
grups entre aquelles persones que vo
len reflexionar, dialogar i pregar en bé 
de tots. 

Els nous arxiprests, en Francesc 
Triay Vidal (Ciutadella), en Jesús Llom
part Diaz (pobles d'interior) i en Ge
rard Villalonga Hellin (Maó) hauran 
d'impulsar-nos a tots a fer una feina 
ben feta conjuntament amb els altres 
membres del Consell diocesà. Comen
ça una nova etapa. De nou ens com
prometrem i pregarem. 

105 





Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes 
Rivadeneyra 6, 3r - 08002 8arcelona - Telèfon 317 48 58 

Properes activitats de formació 

Gener-febrer '996 

Dijous 25 de gener i 1, 8, 15 i 22 de febrer, de les 7 a % de 9 del 
vespre: 
- «Lo Constitució Gaudium et spes trenta anys després») 

Antoni Bentué, professor de teologia de lo Universitat de 
Santiago de Xile. 

• Dilluns 5 i 12 de febrer, de les 10 del matí a la 1 del migdia: 
«La teologia de l'alliberament, avui)) 
Antoni Bentué, professor de teologia de lo Universitat de 
Santiago de Xile. 

• Dijous 8, 15 i 22 de febrer, de les 7 a ,/, de 9 del vespre: 
- Taller de Bíbl¡a sobre «La Passió segons sant Matew) 

Ignasi Ricart, professor de lo Facultat de Teologia de Catalunya. 

Març '996 

• Dilluns 4, 11, 18 i 25 de març, de les 7 o les 9 del vespre: 
- Curs sobre «l'acompanyament als joves)) 

Rosa Deu/oleu, delegada de Joventut de la diòcesi de Barcelona. 
• Dijous 7,14 i 21 de març, de les 7 a % de 9 del vespre: 

Taller de Bíblia sobre «Què vol dir ressuscità segons les 
Escriptures» 
Ramon Sala i Camps, professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya. 

Abril-maig '996 

• Dilluns 5, 22, i 29 d'abril, de les 7 a ,/, de 9 del vespre: 
- «l:onunci evangelitzador en el dia a dia pastoral» 

Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. 
• Dimecres 24 d'abril i 7, 14 i 21 de maig, de les 7 a % de 9 del 

vespre: 
«la Pastoral de lo solut des de les parròquies» 
Josep Maria Forcada, delegat de la Pastoral de la salut. 
Barcelona, 




