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El Centre d'Estudis Pastorals 
de les diòcesis catalanes 

i la revista Quaderns de Pastoral 
felicitem el nou Arquebisbe de Tarragona, 

Mons. LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH, 
i li desitgem, tot pregant per ell: 

encert en el seu ministeri a Tarragona 
i en la seva responsabilitat a Catalunya; 

capacitat per animar les nostres esglésies; 
una justa valoració i impuls dels 

organismes interdiocesans, 
i que segueixi el camí marcat pel 

Concili Provincial. 

Alhora, com a institució diocesana, 
però amb missió i responsabilitat 

interdiocesanes, 
ens posem en sintonia 

per ser uns bons col.laboradors. 





aquest número, Quaderns de Pastoral acaba 
bloc de comentaris, articles I reflexions 
els documents I els temes que van ser 

objecte del Concili Provincial Tarraconense. 

L'articulació pastoral dels vult bisbats de 
Catalunya és la pedra de toc per comprovar fins 
on es vol arribar en el cam( assenyalat pel Concili 
de fer efectiva la corresponsabllltat entre les 
esglésies arrelades a Catalunya. 

Aquest és un dels grans objectius d'algunes de 
les resolucions del capitollV I aquest capitol és 
precisament el que ens ocupa en aquest exemplar 
de la nostra publicació. 

Ningú té en aquest tema la fórmula màgica, però 
s( que tenim una llarga història, amb els seus 
encerts i els seus dèficits. Tenim una colla 
d'organismes Interdiocesans, tenim la lletra I 
l'esperit del Concili, I tenim el desig d'almenys la 
majoria de cristians I cristianes de les vult 
diòcesis catalanes de continuar avançant en 
aquest procés. 

El nostre comentari al voltant de les resolucions 
del cap(tollV s'ha configurat en quatre blocs: La 
coordinació interdiocesana (tema al voltant del 
qual Jaume Riera ens torna a parlar de la unitat 
pastoral de Catalunya); La realitat de les 
institucions interdiocesanes (tema que presentem 
mitjançant una enquesta-qüestionari que vam 
adreçar a totes elles ¡ a la qual responen un total 
de 7 Institucions); El servei pastoral dins la 5 
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creixent mobilitat humana, i La dimensió 
missionera de les nostres esglésies diocesanes 
(i en aquest apartat voldríem advertir que el fet de 
presentar només testimonis de preveres 
diocesans no implica de cap manera un 
menysteniment de l'acció missionera dels 
religiosos i les religioses, dels laics i les laiques. 
Només hem volgut accentuar l'experiència 
d'agermanaments diocesans entre esglésies, 
centrada precisament en els capellans diocesans. 

Quaderns de Pastoral, però, un cop acabada una 
primera ullada a les resolucions conciliars, obre 
una nova capçalera sota el tftol de El postconcili, 
i tot just queda encapçalada amb una reflexió del 
director del CEP sobre Què passa amb el Concili? 
Joan Busquets, per la seva banda, ens presenta 
una suggerent experiència del Quebec sobre 
l'assemblea episcopal d'aquell indret. 

Trobareu també en aquestes planes altres temes i 
comentaris que us poden resultar d'interès. Però, 
per acabar, voldríem subratllar un parell de 
col.laboracions. 

Amb el títol La calidad de vida del sacerdote y su 
repercusión en la pastoral de la Iglesia 
(respectant la seva llengua pròpia), el prevere i 
psicòleg de Saragossa, José Ignacio Blanco, ens 
ofereix una interessant anàlisi d'aquest tema, que 
caldrà aprofundir en properes ocasions. 

I si a mes a mes la mort s'endú persones 
estimades, no volem deixar passar en la nostra 
memòria el record de Mn. Josep Cadevall, Cade, 
un capellà de Barcelona mort d'accident, que feia 
uns mesos havia arribat de Xile. Les pautes 
pastorals les podem descobrir a partir de 
reflexions, però sovint també a partir de testimonis 
vivents, de pastors segons el cor de Déu •.. 

Bona Pasqua, bona lectura i que l'Esperit ens animi. 



LA COORDINACiÓ INTERDIOCESANA 

Avancem cap a la unitat pastoral de 
Catalunya 
JAUME RIERA i RIUS. Cúria de Justícia. Barcelona. 

La direcció de la revista em dema
na un article sobre La unitat pastoral 
de Catalunya o Avancem cap a la uni
tat pastoral de Catalunya. 

Prefereixo el segon títol,ja que des 
de fa molts anys, principalment, enca
ra que no exclusivament, mitjançant 
les activitats portades a terme per la 
denominada Conferència Episcopal 
Tarraconense, s 'ha obtingut la unitat 
o coordinació de molts organismes dio
cesans. Per exemple, en el Full Domi
nical de l'Arquebisbat de Barcelona 
del mes de gener s'indica que es van 
celebrar les primeres jornades sobre 
Comunicació i Església a Catalunya, 
organitzades pel SIMCOS (Secreta
riat Interdiocesà de Mi1jans de Comu
nicació) i Ràdio Estel (106.6 FM). 

El fet de coordinar els organismes 
que ja existeixen a les diòcesis catala
nes és indicatiu de l'estil de coordina
ció que exposa el Rv. Antoni Oriol a 
Quaderns de Pastoral (núm. 156, oc
tubre 1996) sobre el Secretariat Inter-

diocesà de Pastoral Social, partint de 
les realitats diocesanes ja existents. 

Les dues primeres fórmules, breu
ment indicades, lliguen amb la fórmu
la següent: la coordinació dels Con
sells Pastorals Diocesans dels nostres 
bisbats. Tots coneixem quines són les 
funcions d'aquests consells: estudiar i 
tractar els temes de les diòcesis i pon
derar les necessitats de la presència 
evangelitzadora de l'Església en els 
diferents sectors i ambients. Amb 
aq uesta tercera fórmula no diem res de 
nou, però sí que la subratllem; gene
ralment en els Estatuts dels Consells 
Pastorals Diocesans s'estableix: «El 
Consell Pastoral procurarà establir 
lligams de cooperació amb els Con
sells Diocesans que existeixin o que es 
creïn en altres diòcesis, especialment 
les catalanes». . 

Una altra fórmula ja consignada en 
el meu article La dimensió jurídica de 
la unitat dels organismes diocesans 
(Quaderns de Pastoral, núm. 148-149, 7 
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1995) respon a la configuració del 
Centre d'Estudis Pastorals. El Consell 
de Direcció del Centre, que n'és l'òr
gan rector màxim, està integrat per un 
delegat de cada un dels vuit bisbats 
catalans, nomenats pel mateix bisbe, 
dos delegats de la Unió de Religiosos 
de Catalunya (URC) -un de les con
gregacions masculines i un de les fe
menines-, el director i el secretari; tots 
ells presidits per un bisbe delegat de la 
CET. 

Una altra fórmula també esmenta
da al dit article és la del Secretariat de 
l'Escola Cristiana de Catalunya. Afe
geixo només a l'exposició anterior la 
rellevància jurídica següent: «el secre
tari general organitza i coordina la 
representació del conjunt de /'ense-

nyament catòlic de Catalunya davant 
l'Administració pública, conjunta
ment amb els organismes represen
tatius i competents en les qüestions 
plantejades>!. 

Consideració jurídica: si es prete
nen crear institucions amb personali
tat juridicocanònica per configurar la 
unitat pastoral, hem de recordar que li 
correspon al bisbe diocesà de la seu de 
la institució aprovar-la o erigir-la. Dic 
això perquè fins ara les fórmules jurí
diques que he ofert al lector estan ra
dicades a Barcelona i hem de procurar 
evitar el centralisme, malgrat que per 
raons de comunicació o bé perquè la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
té el seu domicili a Barcelona, sigui 
més convenient situar-les a Barcelona. 



LA REALITAT DE LES INSTITUCIONS 
INTERDIOCESANES 

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
de Catalunya i les Illes (SIC) 
MONTSERRAT ORIOL, secretària general del SIC: 

Naturalesa del SIC 

El Secretariat Interdiocesà de Ca
tequesi de Catalunya i les Illes és 
l'òrgan creat per la Conferència Epis
copal Tarraconense per promoure i 
coordinar la pastoral catequètica. Des 
de la seva creació hi ha adherits els 
bisbats de Mallorca, Menorca i Eivissa. 

Objectius generals 

Els objectius generals del Secre
tariat Interdiocesà de Catequesi de 
Catalunya i les Illes són: 

- Descobrir les exigències reals de 
la funció catequètica tenint en comp
te la teologia, els ensenyaments del 
magisteri de l'Església i els signes 
dels temps. 

- Estudiar els miljans pedagògics 
més idonis per a l'exposició del mis
satge cristià, en els diversos nivells i 
situacions de fe. 

- Confrontar les accions catequèti
ques de les diverses delegacions dio-

cesanes de catequesi de la Conferèn
cia Episcopal Tarraconense i les Illes 
Balears. 

- Planificar i coordinar la pastoral 
de la catequesi i posar-la a disposició 
de la CET i dels bisbes de les Illes 
Balears, en vista del Projecte de Pas
toral Catequètica. 

- Promoure una acció conjunta per 
a la formació de catequistes segons les 
seves necessitats i d'acord amb els 
programes de l'Escola Interdiocesana 
de Responsables de Catequesi (EIRC) 
i de l'Escola Bàsica de Catequistes 
(EBC). 

~ Coordinar les aportacions de les 
delegacions diocesanes de catequesi i 
d'altres entitats, per proporcionar als 
catequistes les orientacions, els mate
rials, els procediments i els mitjans 
que facilitin la seva tasca. 

- Estar en cpntacte amb les institu
cions eclesiàstiques d'estudis supe
riors i amb els catequistes dels nostres 
bisbats. 9 



Membres del SIC 

El Sr. Bisbe president (Mons. An
toni Deig, bisbe de Solsona); la secre
tària general; els delegats de cateque
si dels bisbats de Catalunya i Balears 
que formen la Mesa; l'ecònom; els co
ordinadors dels serveis. Es procura 
que, a part dels delegats, entre tots 
aquests membres del SIC hi hagi 
quatre laics, dos rectors de parròquia, 
dues religioses i dos religiosos. Tots 
ells en conjunt formen el Ple del SIC. 

Pla de treball 

En el SIC hi ha tres grups de tre
ball (Mesa, Ple i Serveis) que, tot i 
tenir cadascun els seus objectius es
pecífics, treballen coordinadament. 
Actualment tots tres grups estem tre
ballant en la redacció del Projecte de 
Pastoral Catequètica que el Concili 
Provincial Tarraconense (Resolució 
núm. 7) va encomanar al SIC. A hores 
d'ara, la redacció ja està pràcticament 
enllestida. 

La Mesa i el Ple del SIC estan tre
ballant en l'elaboració d'uns Estatuts 
per a una Fundació Privada Interdio
cesana de Catequesi, en la revisió dels 
Estatuts del src i en la preparació de 
la XVII Escola d'Estiu per a Cate
quistes. 

Els Serveis (formació de catequis
tes, catequesi d'adults, catequesi de 
joves, catequesi d'infants, catequesi 
especial, comunicació i llenguatges, 
edicions, revista Catequesi i escola 
d'estiu) col·laboren en la redacció del 

10 Projecte de Pastoral Catequètica i en 

la preparació de la XVII Escola d'Es
tiu per a Catequistes. Alguns d'aquests 
Serveis estan preparant materials cate
quètics. Endemés, els qui es reuneixen 
més regularment porten a terme una 
reflexió i un debat sobre aquelles 
qüestions entorn de la catequesi que 
els afecten més directament (cateque
si especial, catequesi d'adults, revista 
Catequesi, etc.). 

En la Mesa del SIC també està 
oberta una reflexió sobre els catecis
mes i els materials catequètics: quins 
buits hi ha, quins materials són més 
urgents publicar, quins caldria revi
sar o refer, a qui s'ha d'encarregar, 
etc. 

Des del SIC veiem important 
anar promocionant la revista Cate
quesi, òrgan de formació, d'infor
mació i de comunicació entre tots 
els catequistes dels bisbats de Cata
lunya i Balears. 

La Conferència Episcopal Tarra
conense ha encarregat al SIC que revi
si el fons bàsic per als catecismes de 
les diòcesis catalanes. Una comissió 
del src ja ho està fent. 

S'està redactant un reglament en
torn de les edicions del SIC. 

Valoració del nostre treball 

Aspectes positius 

Considerem molt enriquidor, es
timulant i d'una gran eficàcia el fet de 
trobar-nos cada mes els delegats dio
cesans de catequesi en la Mesa del 



SIC, i també les reunions que fem du
rant el curs amb els membres del Ple i 
els coordinadors dels Serveis. La 
Mesa i el Ple són'plataformes excel
lents per confrontar experiències, 
endegar projectes i fer-ne la revisió 
corresponent. 

- L'Escola d'Estiu per a Catequis
tes la considerem una eina privilegia
da per continuar, sense pausa, oferint 
formació als catequistes i proporcio
nar-los un lloc de trobada i de con
vivència amb altres catequistes de 
les diverses diòcesis de Catalunya i 
Balears. 

- Els catecismes i els materials ca
tequètics que s'han anat publicant fins 
avui ens van acostant a l'ideal de 
poder disposar, tan aviat com sigui 
possible, de textos que cobreixin 
els diversos processos catequètics: 
d'infants, de joves i d'adults. També 
valorem positivament el treball que 
es fa en el camp de la catequesi es
pecial. 

Dificultats 

- La urgència de la publicació del 
Catecisme per a Adults i els altres ca
tecismes que falten per completar els 
processos catequètics. 

- Ens continua preocupant la poca 
implantació de la catequesi d'adults 
en les nostres parròquies, el descens 
de la mainada en la catequesi infantil, 
la demanda d'una catequesi que prepari 
per a la recepció dels sagraments i no 
pas per fer un procés catequètic i, final
ment, el fet que d'entre els qui es confir
men molt pocs continuen a la catequesi. 

- Quant a la formació dels cate
quistes, no sols desvetlla les ganes de 
formar-se sinó també la possibilitat de 
facilitar aquesta formació, sobretot de 
poder-la organitzar a prop de la resi
dència dels catequistes. Ens preocupa 
també assegurar que es faci un curset 
d'iniciació a aquells catequistes que 
ho són per primera vegada, sobretot si 
es tracta de catequistes joves. 

11 
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El Consell Català de Moviments 
Especialitzats (CCME) 

FIDEL CATALAN, consiliari catalano-balear de la JARC. 

Què és el CCME? 

El CCME (Cansell Català de Mo
viments Especialitzats) està integrat 
per la JARC, la JOC/JOC-JOBAC, el 
MIJAC i el MUEC. Es va fundar l'any 
1984 com a plataforma de coordinació 
dels diferents moviments d'acció ca
tòlica especialitzats existents al nostre 
país. Al llarg dels seus anys d'existèn
cia s'han creat espais de reflexió i 
de formació comuna per part dels 
responsables, militants i consiliaris 
dels moviments que en formen part. 
Aquests espais es concreten en: 

- Un Secretariat, format pels/per 
les presidents/es i els consiliaris na
cionals. Es reuneix mensualment. Les 
funcions del secretari són exercides 
rotativament per cada moviment. Du
rant aquest curs actuen com a secreta
ris els representants de la JOC/JOC
JOBAC. 

- Les jornades anuals per a consi
liaris i responsables. Es tracta d'àm
bits de formació i d'intercanvi d'expe
riències. 

- Les publicacions periòdiques. 
Existeix la collecció Eines de Forma
ció que ha publicat diversos números 
sobre l'Ideari de Formació dels Movi
ments, El paper de l'animador del 

grup, La finalitat apostòlica dels Mo
viments d'Acció Catòlica. També es 
realitzen altres publicacions com po
den ser el Cançoner dels Moviments i 
l'Agenda de cada curs. 

Aquests diversos àmbits de troba
da, reflexió i formació que bem es
mentat formen el marc global en el 
qual se situen els objectius del CCME: 
coordinar i impulsar el treball d'evan
gelització d'infants i joves des dels 
moviments d'acció catòlica especialit
zada i oferir elements de formació per 
dur a terme aquest treball. 

El CCME neix i creix des de la 
constatació de l'existència d'elements 
comuns entre les diverses realitats que 
formen aquests àmbits de pastoral, bo 
i respectant les característiques prò
pies dels diferents medis i ambients 
on són presents els moviments (in
fantil i juvenil, obrer, estudiantil i 
universitari, i també de pobles i co
marques). 

La tasca pròpia a cada moment, en 
el CCME, és la de respondre a la rea
litat existent i concretar com treballar, 
com impulsar i com coordinar aquests 
elements comuns, que per altra part 
responen al tronc comú d'Acció 
Catòlica del qual neixen aquests 
moviments. 



Quiua valoració es fa del treball del 
CCME? 

El treball coordinat, l'esforç en el 
plantejament i en l'assoliment d'ob· 
jectius comuns estan emmarcats en un 
estil de treball eclesial potenciat des 
de diferents àmbits d'Església. El 
CCME esdevé una resposta a aquests 
plantejaments. Les diverses refle
xions, trobades i publicacions que 
es realitzen en són una mostra. No 
voldríem que fos una mostra només 
de coordinació, sinó també de re
cerca d'una veu i d'un impuls co
muns. 

No és sempre fàcil aquest treball. 
L'establiment d'uns objectius con
crets o l'elaboració de documents com 
a fruit de la reflexió comuna, suposa 
un esforç des de la diversitat de parers 
i des del respecte a sensibilitats dife
rents. El diàleg i l'atenció a la realitat 
ajuden a créixer i avançar plegats. 
Aquest camí comporta un enriqui
ment mutu dels qui en formen part. 
Aquells que han participat o partici
pen en aquestes plataformes en són 
exemples concrets. 

Les resolucions del Concili Pro
vincial Tarraconense marquen un 
impuls decidit en la línia de treball 
de l'Acció Catòlica, tant pel que fa a 
la pastoral amb infants i joves (reso
lucions 28, 29 i 131) com a l'atenció 
als medis concrets (resolucions 13, 
22 i 23), Tant durant el curs 95196 
com en l'actual, la reflexió sobre 
aquestes resolucions ha estat present 
i marquen el treball, tant de reunions 
com de trobades. 

Què es proposa el CCME? 

El treball que des del CCME s'in
tenta fer en aquests darrers anys i els 
plantejaments que hi ha en l'actualitat 
volen ser una resposta per a l'evange
lització d'infants i joves des del marc 
comú que ofereixen l'Acció Catòlica 
i les resolucions conciliars. 

Si el Concili suposa un enforti
ment del camí de l'Acció Catòlica, la 
reflexió i l'aprofundiment del que és 
l'Acció Catòlica són presents en els 
nostres plantejaments. En aquest sen
tit, s'han programat les Jornades de 
Consiliaris, i s'ha iniciat un programa 
de reflexió sobre les quatre notes ca
racterístiques de l'Acció Catòlica. 
L'any 1996 es va treballar la primera 
nota: la finalitat apostòlica dels movi
ments; l'any 1997, la segona: el prota
gonisme dels laics, i en els anys se
güents es treballaran les dues notes 
restants. 

Així mateix, i també durant el curs 
passat, les Jornades de Formació per a 
Responsables van abordar la incidèn
cia de les resolucions conciliars en els 
nostres moviments. Entre les ponèn
cies i les aportacions dels assistents es 
deixava entreveure una voluntat mani
festada des de diversos àmbits d'avan
çar en la línia d'un treball més conjun
tat. El Concili ens ajuda a fer una 
revisió del treball que es fa des de 
cada moviment, en l'aprofundiment 
de l'evangelització i en els mitjans i 
esforços que esmercem per dur-la 
a terme. Alhora, esdevé una crida 
a cercar camins més eficaços i visi
bles de comunió entre realitats tan 
properes. 13 
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Des d'aquest marc que ofereix el 
Concili Provincial, el CCME es plan
teja ser una veu de reflexió i de de
manda perquè l'aposta per l'Acció 
Catòlica vagi trobant els caminadors 
adients per tal que pugui ser la mane
ra habitual d'associar-se ellaicat a 
l'Església. De les resolucions es despre
nen unes propostes i uns compromi
sos. D'entre les primeres destaquen: 

- demanar la dotació de mitjans i 
recursos humans i materials adients 
per fer realitat les propostes; 

- crear les instàncies necessàries 
per posar en pràctica l'Acció Catòlica, 
única però en dues vessants, general i 
especialitzada; 

- ajudar en la formació de respon
sables, militants i consiliaris, amb sen
tit social i eclesial; 

- vetllar perquè la relació entre par
ròquies i moviments ajudi a una veri
table vertebració de comunió eclesial. 

D'entre els compromisos que es 
desprenen destaquen: 

- reflexionar des dels nostres mo
viments sobre el treball d'evangelitza
ció que es realitza perquè respongui 
més adequadament al marc social i 
eclesial on ens movem; 

- revifar l'esperit de comunió en
tre les realitats on treballem; 

- continuar col laborant, des de la 
reflexió, l'experiència i els mitjans 
que tenim, en aquells organismes ecle
sials que tenen l'encàrrec explícit del 
Concili per posar en pràctica les reso
lucions (Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral de Joventut, Delegacions 
d'Apostolar Seglar i de Joventut de 
cada bisbat, etc.). 

Mirant enrere, valorem el treball 
que des del CCMEja s'ha fet, però el 
nostre horitzó és de futur, tot tenint 
present aquelles paraules de Sant Agus
tí: «que sempre et desagradi el que 
ets, per tal que un dia siguis el que 
encara no ets; perquè el dia que dei
xis d'avançar i diguis: 'fins aquí, 
prou', aquell dia estaràs mort», que 
deuen ser ressò d'una actitud evangè
lica i eclesial d'obertura a l'Esperit i 
de recerca permanent. Amb realisme, 
sense amagar les dificultats, però 
conscients de les possibilitats que 
ofereix el treball coordinat des del 
CCME, tenim la certesa d'estar tre
ballant per una millor evangelització 
d'infants ijoves en els diferents medis 
de la nostra Església. 



Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya 
JOSEP M. RIBA, consiliari generol. 

Quins són els objectius de Mi
nyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya? Des de fa uns anys hem 
posat èmfasi en el que anomenen EA I 
(Estatuts, article 1), que tot seguit 
transcrivim: 

«Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya és una associació 
que té per objecte l'educació dels nois 
i les noies de Catalunya amb vista al 
seu desenvolupament com a ciutadans 
compromesos i cristians conscients, 
seguint els principis i el mètode escol
tafundat per Baden Powell, adaptat a 
la realitat social i nacional catalana 
d'avui i a la qualitat de l'Associació 
com a moviment d'Església reconegut 
a cadascuna de les diòcesis de Ca
talunya pel bisbe respectiu, i que 
compta amb el vistiplau de la Confe
rència Episcopal Tarraconense»'. 

La missió que ens proposem la tre
ballem a molts nivells. Això fa possi
ble que ens sentim de ple en un movi
ment que avança, que fa pujar i baixar 
els reptes, els esforços, les iHusions i 
els fracassos, alhora que possibilita 
que, tot i restant fidels als objectius 
globals, es puguin marcar grans línies 
ideològiques que després tindran les 
concrecions corresponents. 

Ens agrada transcriure el que hem 
escrit en el nostre darrer Pla triennal: 

«La vida d'un moviment és com 
una d'aquelles llargues excursions 
amb l'agrupament, sota un sol de jus
tícia, amb motxilles massa carrega
des, mapes imprecisos, laments i ale
grois, gent que corre i gent que cal 
arrossegar. .. 

»De tant en tant, enmig de la ruta 
s'aprofita un gran arbre, que dóna 
ombra, o una font, que dóna aigua 
fresca, per aturar la caminada i 
reagrupar tots els membres de l'ex
pedició. I llavors ens expliquem les 
coses que ens han anat passant -has 
vist això, m'ha passat allò, n 'hem tro
bat un que ... -, i sobretot comentem 
els passos que ens caldrà donar en
davant» (a) 

«El Pla triennal 1996-1999, que 
ha de servir per situar-nos a tots en 
una mateixa sintonia, no neix orfe! 
El Pla triennal que ara acaba (el ja 
mític 'pensar, parlar, criticar i crear J 
l'apadrina de totes totes i aquesta 
criatura n'és l'hereu. També és fill 
de multitud de refiexions sorgides 
des de tots els àmbits: comissa
riats, taules pedagògiques, demar
cacions ... » (a) 

(I) Estatuts de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. 
(al Són textos del Pla triennal 1996-1999 de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 

Catalunya. 15 



«El Pla triennal 1996-1999 fa olor 
de camí, de mirada, de conversa. És 
per això que ens anima a esdevenir 
artesans i artesanes del propi creixe
ment: 

»Artesans: treballem amb les mans, 
pas a pas, laboriosament, amb reflexió 
i serenitat, amb l'ajut d'un mestre, 
amb la consciència d'estar transfor
mant la matèria! 
Un pioner és artesà; una daina és arte
sana; artesà és un consell d'agrupa
ment; artesana és una demarcació. 
Però també ho és un poble, una ciutat, 
un país, una parròquia .. 

»Del propi: cada noi, cada cap, 
cada sisena, cada caraveHa, cada 
agrupament, cada demarcació ha de 
remar la seva pròpia canoa. La con
fiança en la capacitat creadora de ca
dascú de nosaltres és el fonament del 
nostre mètode educatiu. Cadascú és 
responsabilitza d'ell mateix davant els 
altres ... 

»Creixement: créixer per dintre i 
per fora, per dalt i pel costat, pels 
peus i per les mans, pel cap i pel cor. 
Cada persona, cada col, lectiu, té di
ferents dimensions, i en l'escoltisme 
volem un creixement integral; hem de 
treballar la sensibilitat, la tolerància, 
l'espiritualitat... Hem d'aprendre a 
cooperar, a treballar en equip, a dialo
gar ... hem de sensibilitzar-nos davant 
els desgavells socials, ecològics, i 
aprendre a donar una resposta justa, 
eficaç i globah). 

Pensem que treballar en la missió 
que ens proposem és una bona contri
bució a la unitat pastoral de les esglé
sies a Catalunya. Som conscients que 
no podem quedar barrats 'en els nos-

16 tres lèxics i en els nostres petits ca-

taus. Per això, el Pla triennal fa una 
clara referència a la participació en les 
nostres comunitats: 

«La comunitat mundial: potser 
molt llunyana, és l'àmbit que emmar
ca la resta de comunitats. Però segura
ment és la que ens ha de portar a les 
definicions més compromeses. 

»Sentir-nos part d'aquesta comu
nitat mundial vol dir fer nostra la im
mensa diversitat de cultures, de pai
satges, de costums, d'experiències 
davant la vida. I també vol assumir 
com a afectats les desigualtats socials 
més terribles i injustes i viure frater
nalment els atacs a la salut de la ger
mana Gaia. 

»Sentir-nos part d'aquesta comu
nitat potser ens portarà a viure d'una 
manera més austera; potser ens porta
rà a respectar la terra que hem heretat, 
i potser ens farà descobrir que la rea
litat té moltes cares». 

<<La comunitat nacional: el nostre 
escoltisme es desenvolupa a Cata
lunya. Això no ens tanca, però, dins 
d'un país estereotipat i inamovible, 
sinó que ens empenya voler-lo obert i 
millor. Som part de la comunitat cata
lana i ens hi sentim arrelats. Potser 
caldrà aprofundir en el coneixement 
del seu passat però sobretot del seu 
presen!». 

«La comunitat eclesial: som part 
d'una església, d'una església que 
avança, que té reptes com els que es 
deriven del darrer Concili Tarraconen
se. Tenim la necessitat de conèixer i 
caminar dins d'aquesta església, per 
fer-la referència del model de persona 
Jesucrist. Som prou valents?» 



,<La comunitat personal: la comu
nitat més reduïda, aquella en què la 
nostra vida es porta a terme, potser ha 
de ser la comunitat més 'mimada'. 
Cerquem un col, lectiu que satisfaci el. 
creixement harmònic i integral de les 
persones que el formen. Volem que 
tingui capacitat d'anàlisi de l'entorn 
per establir-ne les accions a fer, alho
ra que esdevé una comunitat espiri
tual, que permet i promou el creixe
ment interior ... Complicat, no? En 
podríem dir 'colla'» (a). 

Com heu vist, volem conèixer i 
caminar dins d'aquesta església que 
viu i és a Catalunya. Com a primeres 
grans llnies de concreció destacaríem 
el fet d'anar aprofundint en la desco
berta, la lectura i la relectura de la Pa
raula de Déu -és possible que ben 
aviat surti una petita publicació del 
treball fet al llarg d'uns quants anys al 
si del Comissariat General-, i encetar 
un treball d'aprofundiment entorn de 
l'església local, com a continuació 
del treball ja encetat entorn d'El 
lloc bo'. 

Hem llegit amb atenció l'apartat 
del Concili Provincial que parla de 
joventut. Remarquem aquelles parau
les que el Concili, en la proposta 26 
diu: «Insta els rectors de parròquies de 
ciutat o rurals, els religiosos i religio
ses, els laics i laiques amb responsabi
litats pastorals, a afavorir espais de 
trobada i de diàleg amb els joves del 
seu voltant per tal de créixer en el co
neixement i l'estima del món jove i 
així establir vincles evangelitzadors 

amb els joves allà on es trobem>. Com 
a membres del SIJ (Secretariat Interdi
ocesà de Joventut) continuarem, com 
hem fet al llarg d'aquests anys, treba
llant-hi activament. 

I com treballem?, ens demaneu. 

Un moviment de més de 14.500 
persones implica una certa organitza
ció. A Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya partim de la reali
tat dels 157 agrupaments, escampats 
arreu de les 8 esglésies locals, que te
nen la seva seu a Catalunya, dels nois 
i les noies de cada branca, dels seus 
corresponents caps, i intentem avan
çar en allò d'escollir, planificar, rea
litzar i valorar (diguem-ne proposta 
escolta) ajudats per l'equip d'agrupa
ment, persones adultes que vetllen per 
la concreció i la qualitat del projecte 
de Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya en el lloc concret. 
L'equip de demarcació coordina, ani
ma i vetlla per la qualitat del movi
ment en una àmplia zona, molt sovint 
corresponent a l'església local o a una 
part d'aquesta. El Comissariat Gene
ral és l'òrgan directiu del moviment 
format pels responsables i el consilia
ri de cada demarcació. Entorn de la 
quarantena són les persones que el 
quart dissabte de cada mes s'apleguen 
per anar perfilant les llnies del movi
ment i anar-ne fent la corresponent 
avaluació. Uns responsables generals 
que, amb els corresponents equips de 
publicacions, pedagògics, de relacions, 
secretaria, extensió, etc., vetllen pel 
dia a dia del moviment. Una organit-

(2) El lloc bo de Raimon Ribera. CoHecCÍó Parlem-ne, de Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya. 17 
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zació suma de voluntats apassionades 
per un projecte concret que, amb l' aju
da d'uns pocs professionals, volen col
laborar a transformar el món des de la 
transformació d'un mateix, i posar en 
evidència la coherència entre l'acció i 
les opcions que es proclamen. 

Us recomanem de rellegir, si és que 
voleu seguir l'evolució del nostre mo
viment, l'article «Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de Catalunya», sig
nat per Josep M. Riba en el número de 
Quaderns de Pastoral del mes de ju
liol de 1994. 

Coordinació Catalana de Colònies, 
Casals i Clubs d'Esplai 
JOSEP ORIOL PUJOL i HUMET, president. 

Coordinació Catalana és una con
federació d'entitats que promouen 
l'educació en el lleure des d'una iden
titat cristiana. 25.000 infants i 6.000 
monitors participen cada estiu en co
lònies, campaments, rutes o casals or
ganitzats pels centres d'esplai que, a 
través de les federacions diocesanes, 
formen Coordinació Catalana. La nos
tra entitat aplega les federacions dio
cesanes de centres d'esplai, els serveis 
colònies de vacances i les escoles de 
l'esplai de les diòcesis catalanes. Cada 
diòcesi i cada entitat té el seu estil i 
missió particulars i troba en Coordi
nació Catalana un fòrum comú on 
compartir les diferents realitats. A 
partir d'una adhesió voluntària, amb 
una estructura organitzacional senzi
lla, Coordinació Catalana ha creat al 
llarg dels anys un sentit de pertinença 
dels seus membres. L'espai de trobada 
que facilita la nostra entitat, i també 
les funcions que assumeix, han acon-

seguit donar-li un sentit per a les enti
tats que en formen part. 

La realitat de les colònies, dels 
centres d'esplai, neix i pren persona
litatjurídica a Catalunya a redós de les 
parròquies. Està arrelada pastoral
ment i humanament a cada comunitat, 
barri o població. Es federa per tal de 
rebre uns serveis i compartir el seu 
treball a nivell de cada diòcesi. I les 
entitats diocesanes creen un espai de 
trobada, de formació, d'interlocució 
exterior, de representació i diàleg en 
l'àmbit català. Aquest espai sense més 
pretensions, però estimat per tothom, 
és Coordinació Catalana. Per això cre
iem que la paraula confederació ens 
defineix força bé. Les entitats d'esplai 
es caracteritzen per l'autonomia de 
funcionament i per la feble estructura 
jeràrquica que és sempre voluntària i 
federativa. Les colònies no són un 
moviment en sentit estricte, tot i que hi 



hagi elements com les campanyes o 
trobades que es puguin adaptar com a 
formes de fer d'altres moviments. Fins 
i tot comparteixen la pertinença a Co
ordinació Catalana entitats amb plan
tejaments tan diversos com el Movi
ment de Centres d'Esplai Cristians, 
amb clara voluntat de moviment, i el 
Servei Colònies de Vacances de Girona, 
on alguns centres federats organitzen 
les seves activitats durant l 'hivern a 
redós d'un altre moviment com és el 
MIJAC. 

Jurídicament, per opció de l'enti
tat, Coordinació Catalana té persona
litat jurídica canònica com a associa
ció pública de fidels. En són socis els 
membres dels equips diocesans de les 
diferents entitats. Per què no les enti
tats directament? Dos van ser els mo
tius fonamentals. En primer lloc, per
què algunes diòcesis no acaben mai de 
constituir i atorgar personalitat jurídi
ca a les federacions diocesanes i a les 
escoles. Això impossibilita que aques
tes entitats puguin crear-ne d'altres de 
les quals serien membres. En segon 
lloc, només una conferència episcopal 
constituïda pot crear una confederació 
com la nostra. Per tant, Coordinació 
Catalana hauria d 'haver estat erigida 
com una entitat per la Conferència 
Episcopal Espanyola, i el seu àmbit 
seria espanyol. Aquesta opció no va 
semblar-nos, en el seu moment, que 
tingués massa sentit. Quedava l'opció 
que el Concili Provincial Tarraconen
se, com bé van dir els doctors Mata
bosch i Riera, hagués eregit entitats 
d'àmbit català. Sembla que aquesta no 
va ser l'opció en el seu moment. Per 
aquests motius van constituir Coordi
nació Catalana a partir dels dirigents 

de les entitats membres. L'Arxidiòce
si de Barcelona va acceptar gustosa de 
reconèixer la nostra entitat. Les potes
tats de l'ordinari diocesà en una enti
tat d'aquestes característiques les 
exerceix l'arquebisbe de Barcelona, 
prèvia consulta a la resta de bisbes de 
les diòcesis catalanes. 

L'experiència d'aquest procés ens 
porta a considerar que convindria que 
l'Església fos més àgil en els tràmits 
jurídics. És important que els proces
sos es puguin seguir de forma homò
loga a com es fa civilment. Si no, per 
raons d'eficàcia, i per les facilitats que 
es troben, hi haurà col'lectius eclesials 
que optaran per fórmules jurídiques 
només civils. La constitució com a 
entitats civils, a més de no reflectir la 
realitat, facilita amb el temps la sepa
ració d'aquestes realitats de l'Esglé
sia. És llàstima que iniciatives pres
tigioses nascudes en el sí de les co
munitats cristianes amb els anys per
din la seva identitat. 

D'on parteix Coordinació Catalana 

Estem convençuts que aquestes 
planes a Quaderns de Pastoral no són 
l'espai per fer un. repàs històric. En 
parlar d'on partim, ens referirem, 
doncs, a les fonts, als textos que donen 
sentit a l'educació cristiana en el lleu
re a Catalunya. Com a breus referents 
històrics direm únicament que la nos
tra entitat va celebrar l'any 1991 el seu 
vint-i-cinquè aniversari, en un acte molt 
emotiu al Monestir de Montserrat. La 
història de les colònies parroquials es 
remunta a la represa després de la 19 
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Guerra Civil espanyola. En general, 
les Càfitas Diocesanes van donar su
port a aquestes activitats de colònies 
pel sentit assistencial que tenien. Amb 
el temps, l'evolució cap a una funció 
més educativa que social i la consoli
dació de les federacions i escoles van 
portar a una separació per majoria 
d'edat de Càfitas. Coordinació Catala
na va néixer fa 30 anys de la voluntat 
de trobada de les diferents entitats 
diocesanes. 

El nostre plantejament educatiu i 
pastoral parteix de la missió evangèli
ca que tot cristià té, dels documents 
del Concili Vaticà Il sobre la missió 
dels laics i dels diferents textos en 
aquest sentit de la doctrina de l'Esglé
sia. En un nivell més concret ens refe
rirem a aquells textos elaborats per 
l'entitat i que faciliten la reflexió so
bre la pastoral i pedagogia del lleure. 
Editorial Claret, en la seva coHeccíó 
Els Daus, núm. 133, va publicar l'any 
1993 el llibret Pedagogia i pastoral 
en l'esplai. Aquest llibret recull els 
dos documents fonamentals de la nos
tra acció: la proposta educativa (marc 
pedagògic) i el directori pastoral per 
als centres d'esplai cristians. Una lec
tura acurada, en especial del segon 
text, deixa clara l'acció missionera del 
centre d'esplai en el conjunt de la pas
toral. Acció que ha de tenir presents 
els infants educands i els joves educa
dors, la pastoral de conjunt, el sentit 
de l'animació com a fonna d'educació 
en la fe i l'esplai com a espai de vivèn
cia i celebració d'aquesta fe. El centre 
d'esplai dóna també una oportunitat 
d'apropament eclesial a les famílies a 
través dels fills. És, per tant, una bona 
oportunitat missionera i pastoral que 

convé que les comunitats valorin i 
aprofitin. 

Existeix força literatura, promogu
da per les Escoles de l'Esplai, que 
aprofundeix en les diferents dimen
sions de l'educació en el lleure. Po
dem destacar-ne des del llibre de text 
del curs de monitors a l'obra del pare 
Enric Puig, Organitzar i planificar 
una colònia de vacances. També volem 
destacar les revistes Estris (Barcelo
na), CelObert (Tarragona), Portal 
Nou (Girona), i la col'lecció de Lli
bres d'Educació Sociocultural editada 
per Claret i promoguda per l'Institut 
de Fonnació (Escola de l'Esplai) de la 
Fundació Pere Tarrés (Barcelona). 

Pla estratègic per promoure els 
Centres d'Esplai 

L'Assemblea de Coordinació Ca
talana elegeix una Junta Directiva que 
es reuneix periòdicament i promou 
dues trobades a l'any dels equips dio
cesans de les entitats que en són mem
bres. En aquestes trobades hem refle
xionat els darrers anys sobre aquells 
punts febles de l'acció dels centres 
d'esplai que cal consolidar. Un ponent 
ens ha tractat el tema en profunditat i 
després l 'hem debatut plegats. El fruit 
dels tres darrers cursos és l'anomenat 
Pla estratègic de Coordinació Catala
na per promocionar els Centres d'Es
plai. Aquest document parteix lògica
ment dels principis inspiradors de 
l'educació en el lleure cristiana, dels 
textos esmentats amb anterioritat, i es 
concreta a partir de l'anàlisi que els 
dirigents de les entitats fem de la rea
litat actual. 



Quatre són les grans estratègies 
necessàries, al nostre entendre, per pro
mocionar avui el món de les colònies. 
La primera, la participació dels adults 
en uns centres mancats, en algun cas, 
de suficient maduresa; lasegona, tenir 
cura de l'animació de la fe dels moni
tors i dels infants; la tercera, innovar 
en l'oferta per mantenir el nostre espai 
en una societat competitiva també a 
I 'hora de fer propostes d'ocupació del 
lleure, i la quarta, orientar-nos als ado
lescents i joves, sector en què no aca
bem de suscitar l'interès que troben els 
infants en l'esplai. En cada cas, amés de 
la publicació de les ponències i de de
finir operativament l'estratègia, s'ha 
establert un pla d'acció de Coordinació 
Catalana i de les entitats diocesanes. 

La manca de vicaris, únics profes
sionals de les colònies quan aquestes 
es van iniciar, i amb una consciència 
clara del seu sentit, ha deixat sovint 
l'acció dels centres d'esplai en mans 
d'equips de monitors força joves. Co
ordinació Catalana ha reflexionat so
bre aquesta realitat i, convençuda del 
paper del laic, vol promoure la incor
poració de l'adult en els centres, sen
se excloure en cap cas el paper del 
prevere. Als centres d'esplai els con
vé un adult discret, conscient de la 
seva missió, capaç de dialogar perma
nentment amb els joves educadors i 
que ha de ser capaç de promoure l'au
tèntica missió educativa i pastoral de 
l'esplai i les colònies. Si consolidem 
els centres, si afavorim la maduresa 
dels monitors, els altres objectius es
tratègics -missió eclesial, innovació i 
apropament als joves- no ens seran 
difícils d'assolir. En aquest camí pre
veiem treballar els propers cursos. 

Contribnció a la unitat pastoral a 
partir del Concili 

La redacció de Quaderns de Pas
toral ens demana respondre a aquesta 
qüestió que no és pas senzilla. Un pri
mer principi que convindria tenir pre
sent és que cal respectar els ritmes i 
l'estil de cada església particular. Un 
segon principi, que ha de mantenir-se 
en equilibri dinàmic amb el primer, és 
que convé, de tant en tant, donar algu
na empenta a l'acció conjunta de les 
nostres esglésies diocesanes. La unitat 
pastoral va sempre unida a un «sí, 
però ... », a un «voler i doldre», ... El 
Concili, els seus textos, els que parlen 
específicament de l'educació en el 
lleure, dels infants, de la pastoral de 
joventut ens empenyen endavant. 
Ara bé, l'estructura jurídica mateixa 
de l'entitat evidencia el grau de lli
bertat amb què actua el moviment 
d'esplai. 

Cada centre és autònom, va unit 
pastoralment a una parròquia. Quina 
poca incidència hi pot tenir la federa
ció diocesana! En diòcesis petites la 
influència és major i, a més, cal su
mar-hi l'ajuda que es presten els uns 
als altres. A Catalunya les entitats mem
bres aportem a Coordinació Catalana 
en funció de les possibilitats de cada 
moment. Excepte alguns professio
nals de la Fundació Pere Tarrés, tots 
els membres de la Junta Directiva són 
voluntaris que tenen el seu treball pro
fessional en un altre camp, i la seva 
acció voluntària principal en llur diò
cesi. El temps i els esforços que es 
poden dedicar a l'àmbit català no són 
grans, però la voluntat i l'entusiasme 
sí que creiem que són importants. I 21 
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mai, mai ningú no ha posat en dubte la 
voluntat d'unitat pastoral. 

El Directori Pastoral per als Cen
tres d'Esplai, el Pla Estratègic han 
estat elaborats conjuntament amb un 
sentit d'unitat pastoral. Ara bé, cadas
cú els aplicarà en funció de les seves 
possibilitats i d'acord amb la realitat 
diocesana. I aquesta natural concessió 
als trets característics de cada diòcesi 
pot arribar a desdibuixar la unitat 
d'acció. 

Reflexió sobre la incidència del 
nostre treball 

Valorar la incidència d'un movi
ment educatiu eclesial no és pas sen
zill ni es pot fer a curt termini. Com a 
entitat organitzada que es pot fixar uns 
objectius determinats és potser més 
fàcil. Procurarem fer una reflexió a 
dos nivells: valorarem el nostre treball 
concret i en segon lloc com avancem 
cap a una unitat pastoral. 

En general Coordinació Catalana 
creiem que té els plantejaments clars i 
ben formulats i que l'entesa personal 
és elevada. La xarxa de relacions per
sonals, que en la vida quotidiana és el 
que realment conforma qualsevol mo
viment, és bona. Mútuament ens res
pectem i apreciem. Ara bé, hi ha pocs 
mitjans i la nostra acció no és la pri
mera prioritat de l'Església, que sem
pre lògicament s'ocuparà abans de la 
catequesi que del lleure. La mitjana 
d'edat dels sacerdots, unida a la man
ca de vicaris de què parlàvem, fa que 

els centres d'esplai, sols dins la comu
nitat parroquial, massa vegades aca
ben confrontant-s 'hi. La societat cata
lana, fortament secularitzada, tampoc 
afavoreix el treball d'uns joves moni
tors dubtosos sovint en la seva fe, que 
no acaben de trobar l'espai on apro
fundir-hi i celebrar-la. Com a entitat, 
tot i ser capaços de definir un diagnòs
tic clar del problema, no trobem els 
mitjans per portar a terme una bona 
terapèutica. Amb tot, no voldríem 
donar pas una visió pessimista de 
l'acció dels Centres d'Esplai, doncs 
hi ha força grups que porten a terme 
un treball rigorós i que ben segur 
donarà els seus fruits. 25.000 infants 
en els Centres d'Esplai, les troba
des diocesanes de monitors, els cur
sos de monitors i directors ... ho 
avalen. 

En el que som més optimistes, i a 
més creiem tenir l'obligació de ser-ne, 
és quan parlem de la unitat pastoral. 
Hi ha la voluntat de caminar junts des 
de tota la Coordinació Catalana. Les 
principals dificultats les trobem a par
tir de la lògica afirmació de cada iden
titat. Influeixen també l'heterogeneïtat 
de realitats, i el dificil equilibri amb 
una macrocefàlia barcelonina que pot 
originar un centralisme injust i, sovint 
també, sobre el qual anem excessiva
ment previnguts. El Concili ha estat 
un impuls en un sentit integrador i si 
som capaços d'aprofitar-lo sense re
cels, pot ser molt positiu per a la nos
tra Església catalana. Coordinació 
Catalana procurarà fer-hi la seva hu
mil aportació i definir la seva acció 
pastoral i missionera en català. 



L'Associació Bíblica de Catalunya 
IGNASI RICART, claretià, membre de l'Associació. 

L'Associació Bíblica de Catalunya 
va ser aprovada per la Conferència 
Episcopal Tarraconense en un decret 
signat el 1974 pel qui aleshores era 
president de la nostra Conferència 
Episcopal, l'arquebisbe de Tarragona, 
doctor Josep Pont i Gol. En aquest 
decret presentava així la nostra asso
ciació: «Cal dir que el mèrit de la 
naixença d'aquest nou instrument de 
treball apostòlic per a tot Catalunya, 
i encara per a tota la nostra àrea lin
güística, recau exclusivament en els 
nostres professors, investigadors i es
tudiosos de les Santes Escriptures. 
Ells, amb una senzilla. organitzaciò 
de bona amistat, i amb un exemplar 
afany de treball en comú, fa ja una 
pila d'anys que es coneixen, es trac
ten, estudien plegats i, d'una manera 
molt regular, han anat celebrant cada 
any les Jornades d'Estudis en molts 
variats llocs de la nostra geografia». 

Aquests són els objectius de l'As
sociació tal com apareixen en els seus 
Estatuts: «L'Associaciò Bíblica de 
Catalunya és una societat aprovada a 
l'arxidiòcesi de Tarragona i recone
guda per la Conferència Episcopal 
Tarraconense per a agrupar els bi
blistes i altres co¡'¡aboradors de la 
Paraula a Catalunya que desitgen 
unir totes les forces per investigar i 
exposar els /libres sants, de manera 
que el major nombre possible de ser
vidors de la Paraula divina pugui dis-

tribuir profitosament al poble de Déu 
l'aliment de les Escriptures (Dei Ver
bum. 23)>>. 

L'Associació Bíblica de Catalunya 
ha anat creixent arreu de l'Església 
Catalana. Formen part de l'Associa
ció, com a membres numeraris, els 
catòlics i altres cristians que es dedi
quen a la investigació o a l'ensenya
ment de la Sagrada Escriptura, i els 
membres coHaboradors que amb 
la seva aportació i, molts, amb el 
seu treball personal, col'laboren en 
les activitats de l'Associació. Vora 
d'un miler de socis donen suport 
i vida a la nostra associació que 
aquests darrers anys porta una bella 
embranzida. 

1. InterpeHacions del Concili Ca
talà a l'Associació Bíblica de 
Catalunya 

Les resolucions 48-58 del Conci
li Provincial Tarraconense són una 
interpeHació per tal que la Paraula 
de Déu sigui font de la nostra vida i 
eix del nostre camí. En concret, la 
nostra Associació entoma el reptè de 
la proposta 54: «Amb l'objectiu de 
rellançar la pastoral bíblica, els bis
bats de Catalunya potenciaran l'As
sociació Bíblica de Catalunya com 
a instrument de difusió popular de 
la Paraula de Déwi. 23 
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Això vol dir que la formació bíbli
ca i la difusió popular de la Paraula de 
Déu no poden quedar reduïdes a un 
cercle determinat de persones i prou. 
La Paraula de Déu és el gran tresor de 
l'Església i ha de ser distribuïda gene
rosament perquè tots en puguem gau
dir i nodrir-nos-en. 

2. Objectius de l'Associació Bíblica 
de Catalunya 

Bàsicament són l'estudi i la divul
gació de la Bíblia i el foment de la lec
tura de la Paraula de Déu. Aquests 
objectius abracen totes les grans ac
cions pastorals de l'Església catalana. 
L'Associació Bíblica de Catalunya viu 
el sentit de comunió i de pertinença a 
l'Església, escampada com està arreu 
de les vuit diòcesis catalanes. 

Estudi bíblic 

En aquest camp, com cada any, 
s 'han celebrat les trenta-cinquenes 
Jornades de Biblistes Catalans a 
Lloret de Mar. Pel que fa a publica
cions, aquestes són les principals: la 
primera edició del Nou Testament 
(1979). La Bíblia dia a dia (1980), 
que ofereix un comentari a les lectures 
bíbliques de l'Ofici de Lectures (bien
nal), preparat per una trentena de bi
blistes catalans. Un estudi de caire 
científic La Paraula al servei dels 
homes (1989), commemorava les vint
i-cinquenes Jornades de biblistes cata
lans (1963-1985). Han estat publicats 
set suplements al Butlletí de l'Asso
ciació amb ponències i comunicacions 
de les Jornades. Val a esmentar, d'una 
manera especial, la Miscel'lània-ho-

menatge oferta al pare Guiu Camps, 
amb motiu del seu setanta-cinquè ani
versari: Tradició i Traducció de la Pa
raula MisceHània Guiu Camps (1993). 

Una obra llargament preparada i 
esperada ha estat la Bíblia Catalana. 
Traducció Interconfessional (BCI), 
que va aparèixer a finals de setembre 
del 1993 i que el 1996 ja arriba a la 
tercera edició, amb més de 60.000 
exemplars venuts. Acaba de sortir 
l'edició familiar, en lletra grossa (l9?6), 
i el curs vinent apareixerà, si Déu vol, 
en format de butxaca. L'abril del 1994 
va realitzar-se l'adaptació baleàrica de 
la Bíblia Catalano Interconfessional 
(5.000 bíblies). Una altra publicació 
de relleu, molt lloada arreu, és el Nou 
Testament grec-llatí-català (1995), 
que conté en un sol volum el text grec 
de la vint-i-setena edició crítica del 
Novum Testamentum Graece, editat 
per Nestle-Aland (1993) i el text llatí 
de la Biblia Sacra iuxta Vulgatam Ver
sionem (Stuttgart, 1994, quarta edi
ció). Mentre es prepara una Sinopsi 
dels Evangelis en grec i en català, han 
sortit la Sinopsi de Mateu (1995) i la 
Sinopsi de Marc (1996), que ofereixen 
els textos sencers de l'evangelista del 
cicle litúrgic corresponent, amb els 
paraHels dels altres evangelis. El juny 
del 1996 vam comptar amb l'adapta
ció valenciana de la Bíblia Catalana 
Interconfessional (8.000 bíblies). La 
darrera edició del Nou Testament de la 
BCI ha estat de 20.000 exemplars. 

L'Associació Bíblica de Catalunya 
envia sempre delegats a les trobades 
de la Federació Bíblica Catòlica Mun
dial, que promou l'apostolat bíblic 
arreu del món. L'intercanvi i col·la-



boració entre diverses associacions bí
bliques del sud d'Europa (en concret, 
l'espanyola, la francesa, la italiana i la 
catalana) va inspirar la realització del 
Congrés sobre La Bíblia i el Mediter
rani, celebrat a Barcelona i Montserrat 
el setembre del 1995, L'Associació 
Bíblica de Catalunya va tenir un paper 
rellevant en la seva preparació i va re
bre el suport ple de la Facultat de Teo
logia de Catalunya. Alguns membres 
de la nostra Associació van participar, 
com a invitats, en les Jornades dels 
Biblistes Italians celebrades a Roma 
(setembre, 1996). 

Divulgació bíblica 

A més de tota la tasca científica, 
l'Associació Bíblica de Catalunya vol 
fer que l'estudi de la Bíblia no es li
miti a les aules universitàries sinó 
que arribi a tot el poble creient. Amb 
aquesta finalitat elabora projectes de 
formació, entre els quals volem posar 
en relleu els cursos bíblics de Tarra
gona i del Centre d'Estudis Pastorals 
(amb seu a Barcelona) que funcionen 
des del 1974, D'ençà del 1976, un 
Butlletí ha estat l'enllaç dels membres 
de l'Associació Bíblica de Catalunya 
i un espai on han aparegut articles de 
gran interès exegètic. Del 1989 al 
1995 el full Compartim ha fet arribar 
aportacions monogràfiques de tema 
bíblic i informacions diverses als socis 
catòlics i del camp evangèlic, tot es
trenyent encara més els lligams entre 
els membres de la nostra associació. 
Durant el 1996 el full Compartim ha 
estat integrat en el Butlletí, que ha 
canviat de cara i ha incorporat noves 
seccions, entre les quals hi ha la infor
mació i la divulgació, presentació de 

llibres, suggeriments per pregar la Pa
raula de Déu. Els temes més de fons 
seran editats en una publicació anual, 
que recollirà els estudis presentats 
en les Jornades dels Biblistes i altres 
estudis, 

L'Associació Bíblica de Catalunya 
té persones que la representen en ca
dascun dels bisbats; aquestes persones 
es van consolidant com a caixa de res
sonància de totes les activitats de la 
nostra Associació. Elles fan possible 
que les iniciatives de la pastoral bíbli
ca en els propis bisbats resultin més 
eficaces i, alhora, fan de pont amb 
la Junta de l'Associació Bíblica de 
Catalunya, 

3. Reptes amb vista al futur 

L'Associació Bíblica de Catalunya 
constata que el poble senzill té fam de 
la Paraula de Déu (Arn 8,lls) i la vol 
fer arribar a les parròquies i les comu
nitats, a les famílies i a les persones 
interessades, perquè es pugui llegir el 
text bíblic de manera més teològica, 
més pastoral i ecumènica. Amb tots 
els treballs esmentats de traducció i 
comentari de la Paraula de Déu, la 
nostra associació vol posar-la a l'abast 
de tothom. Entre els projectes de di
vulgació bíblica, hi ha la coHecció 
Paràbola (publicada per l'Ed. Claret 
amb l'assessorament de l'Associació 
Bíblica de Catalunya) i l'edidó de 
quatre mapes de les terres de la Bíblia 
a mida de póster. S'està preparant 
l'edició informàtica de la Bíblia Cata
lana InterconfessionaL Esperem que 
ben aviat aquesta iniciativa tan espera
da sigui una engrescadora realitat. 25 
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L'Associació Bíblica de Catalunya 
se sent interpeHada a realitzar la reso
lució 57 del Concili Provincial Tarra
conense: « .. .progamin la iniciació del 
poble de Déu en la lectura espiritual 
i eclesial de la sagrada Escriptura, de 
manera que aquesta lectura comporti 
la pregària i la contemplació i con
dueixi a un estil de vida evangèlic. 
Una de les maneres de fer-ho pot ser 
potenciar la reflexió bíblica en grup.» 
Amb aquesta finalitat pastoral, un 
grup de biblistes prepara un estudi di
vulgatiu i rigorós sobre nou perícopes 
de l'Evangeli segons Marc. Per tal de 
respondre a l'encàrrec del Concili 
Provincial a l'Associació Bíblica de 
Catalunya (resolució 54), volem llen
çar, amb l'Ed. Claret, la coHecció "Bi
blioteca Bíblica bàsica", que constarà 
de set volums, a fi d'ajudar a assolir, 
a tothom qui ho desitgi, la formació 

bíblica adequada. La nostra Associa
ció està oberta a tothom qui vulgui 
col'laborar personalment i en comuni
tat -parròquia, comunitat religiosa, 
moviment laïcal, família- a fer co
nèixer, estimar i difondre la Paraula 
de Déu. 

L'Associació Bíblica de Catalunya, 
esperonada per la força de l'Esperit i 
empesa pel dinamisme eclesial del 
Vaticà II i del Concili Provincial Tar
raconense, vol contribuir a la forma
ció bíblica del nostre poble, bo i 
facilitant-li l'accés a la Sagrada Es
criptura (Dei Verbum 22). El contacte 
amb la Paraula de Déu contribuirà a 
una sòlida formació de tots els qui 
ens diem cristians, per tal que «esti
guem sempre a punt de donar respos
ta a tothom qui ens demani raó de la 
nostra esperança» (lPere 3,15). 



Unió de religiosos de Catalunya (URC) 
GENrS SAMPER, escolapi, secretari general de la URC. 

La Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) és la Conferència de Superiors 
i Superiores Majors dels Instituts de 
Vida Consagrada i Societats de Vida 
Apostòlica amb cases i comunitats a 
les diòcesis de Catalunya. 

Nascuda a principis dels anys 80, 
aplega actualment uns 130 instituts 
religiosos femenins i 50 de masculins, 
amb un total de més de mil cent comu
nitats i uns vuit mil cinc-cents religio
sos. Actualment, està en estudi la inte
gració també de les cases autònomes 
dels instituts femenins contemplatius. 

Segons els seus Estatuts, «la URC 
té com a àmbit de competència les 
qüestions comunes als religiosos i 
les religioses, respectant l'existèn
cia d'organismes propis d'uns i al
tres» (article 2) i són finalitats princi
pals seves: «cercar el coneixement i la 
co¡'¡aboració entre els diversos insti
tuts religiosos; donar a conèixer la 
vida religiosa i la seva actualitat per
manent en l'Església; promoure acti
vitats en bé dels religiosos i les reli
gioses de Catalunya; programar i 
realitzar reunions periódiques de su
periors/es majors; dialogar i coope
rar amb les persones i els organismes 
de les diócesis; assegurar la partici
pació dels instituts religiosos en les 
organitzacions religioses i apostóli
ques establertes a Catalunya; partici
par en la programació de la pastoral 

de conjunt en estreta unió amb la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET); representar els interessos co
muns davant les autoritats eclesiàsti
ques i civils; mantenir relacions de 
col'laboració amb la Conferència 
Espanyola de Religiosos» (article 3). 

Els òrgans de direcció de la URC 
són l'Assemblea General, que es reu
neix dues vegades l'any (actualment 
es troba en la seva XXXVI edició) i la 
Comissió Permanent, que es compon 
de sis superiors majors residents a 
Catalunya. La Secretaria General n'és 
l'òrgan executiu. 

La Presidència de la URC l'osten
ten alternativament un superior major 
i una superiora major. Actualment, la 
URC està presidida pel pare Andreu 
Trilla, provincial de l'Escola Pia de 
Catalunya, n'és vicepresidenta la ger
mana Lourdes Taberner, provincial de 
les Missioneres de la Immaculada 
Concepció. Des de l'any 1986, el pare 
Genís Samper, escolapi, n'és el secre
tari general. 

La URC anima la vida religiosa a 
través de les seves vocalies de pasto
ral juvenil vocacional, de religiosos 
joves, i darrerament, també de reli
giosos grans. Fa front a la formació re
ligiosa inicial intercongregacional i 
permanent a través del Centre de Vida 
Religiosa i Espiritualitat. 27 



La URC manté comunicació amb 
les comunitats religioses i els altres 
estaments de l'Església mitjançant un 
Full Informatiu URC, que apareix 
cada tres mesos. El seu Servei de 
Documentació manté al dia la infor
mació sobre implantacions i dedica
cions dels instituts religiosos, i pu
blica periòdicament la Guia de la 
Vida Religiosa a Catalunya. La URC 
publica també els quaderns de te
màtica religiosa de la coHecció 
CEVRE. 

La URC té una cura especial de les 
relacions amb els delegats diocesans 
de Vida Religiosa i amb la Conferèn
cia Episcopal "I:arraconense, a través 
del Secretariat Interdiocesà de Rela
cions Bisbes-Religiosos, en què es 

troben periòdicament bisbes, delegats 
i responsables de la URC. 

Entre les realitzacions de la URC 
en aquests darrers anys, cal assenyalar 
tant les diferents trobades generals de 
religiosos (peregrinació a Montserrat, 
aplec a Poblet, peregrinació ignasiana, 
etc.), com l'edició de Catalonia Re
ligiosa. Atles històric de la vida religio

, sa a Catalunya. Dels orígens als nostres 
dies (Claret, 1991), i sobretot la celebra
ció del Congrés de Vida Religiosa en el 
marc precisament del Concili Provin
cial Tarraconense. 

Les oficines de la URC estan ubi
cades a la plaça Urquinaona de Bar
celona, i són obertes totes les tardes 
dels dies feiners. 

Secretariat interdiocesà de Santuaris 
de Catalunya i Balears (SIS) 
SALVADOR BATAllA, coordinador del Secretariat. 

El Secretariat té una història curta. 
Els primers passos els feia l'any 1981, 
a Montserrat, on va tenir lloc la prime
ra reunió que aplegà uns quants rec
tors custodis de santuaris. 

En responsabilitzar-me de la Dele
gació Regional de la Pastoral de Tu
risme, vaig descobrir una experiència 
al País Basc, on periòdicament els rec
tors de santuaris tenien unes trobades 

28 per intercanviar projectes i idees. Les 

reunions eren lliures, sense cap relació 
amb els bisbes. 

A partir d'aleshores, poc a poc, els 
bisbes de la nostra Conferència Epis
copal Tarraconense anaren nomenant 
un delegat de santuaris que a voltes 
coincidia amb el delegat de la Pastoral 
de Turisme i, en altres casos, era una 
altra persona. En l'actualitat, tant a 
Catalunya com a les Balears, existeix 
la figura del delegat de santuaris. 



En aquest procés va sorgir la ini
ciativa de Mons. Jaume Camprodon, 
bisbe de Girona, de dotar-nos d'uns 
Estatuts que van ser aprovats fa cinc 
anys per la nostra Conferència Tar
raconense, i també pels bisbes de 
Mallorca i Menorca. 

El primer article dels Estatuts es
mentats marca els objectius del Se
cretariat: «animar i coordinar les 
activitats pastorals i la seva acció 
evangelitzadora en els santuaris, en 
l'àmbit de la Tarraconense i de les 
Illes Balears!!. El segon article ho 
torna a repetir quan afirma que les 
funcions del Secretariat són: «animar 
i promoure les accions eclesials, apos
tòliques i pastorals en els santuaris!!. 

El Secretariat el formen el bisbe 
delegat de la CET, el coordinador, els 
delegats diocesans de santuaris, un 
membre del Col' lectiu de Rectors de 
Santuaris de Catalunya i Balears. El 
Secretariat consta dels organismes se
güents: Plenari, Comissió Permanent i 
un Consell Assessor. 

Les tasques més notables del Se
cretariat són: la reunió anual itinerant 
de tot el Col'lectiu de Rectors de San
tuaris, de dos dies de durada, on s' expo
sen conferències teològiques, plans 
pastorals, es comparteixen experiències 
i taules rodones de caràcter pastoral. 
En aquestes reunions anuals sempre 
són presents de 50 a 60 rectors de san
tuaris. Són d'una riquesa engrescadora. 

Un dels treballs que vam iniciar en 
el nostre camí fou un estudi sociolò
gic, portat a terme per l'iCESB, però 
del qual no n'han tret gaire fruit. 

El Secretariat també és present, 
des de fa un parell d'anys, al Saló in
ternacional de Turisme de Barcelona, 
en un estand sobre turisme religiós. 

Principals problemes i objectius del 
Secretariat 

Els santuaris tenen una problemà
tica comuna a la de qualsevol parrò
quia o temple de culte obert, però tam
bé tenen una missió específica, i cada 
santuari té un carisma singular. 

Nombre i caràcter 

Els santuaris i ermites de Catalunya 
són uns 2.000, però els que tenen una 
certa importància SÓn uns 100. Són de 
caràcter local i comarcal, llevat dels 
santuaris nacionals, com ara Mont
serrat i Meritxell. Els que sempre es
tan oberts i en els quals els diumen
ges de forma habitual s'hi celebra 
l'Eucaristia, són 34. Els altres estan 
oberts ocasionalment i tots reben 
romeries, a més de celebrar-s 'hi 
aplecs. 

Dels 100 santuaris esmentats, 14 
tenen habitacions, restaurants i llocs 
d'acolliment. Aquests serveis són 
modestos i senzills, i alguns són bàsi
cament un refugi de muntanya. Això 
ha suscitat una problemàtica angoi
xant. Com millorar les hostatgeries i 
els serveis dels nostres santuaris? 
Hem fet passos, hem demanat ajudes 
als organismes pertinents, fins i tot 
teníem un projecte d'ajuda perma
nent de la Conselleria de Turisme, 
però es va avortar per Conferència 
Tarraconense. 29 
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Aquests últims anys ha millorat la 
qualitat d'algunes hostatgeries, però 
les altres tenen veritables problemes. 
Bona part dels santuaris de Catalunya 
estan en zones rurals, tot i l'existència 
de santuaris urbans, com ara el Tibida
bo; la Misericòrdia, de Reus; el Tura, 
d'Olot, etc. El fet d'estar en plena 
muntanya, on les conseqüències del 
temps (pluja, neu) són molt notables, 
fa que els temples dels santuaris tin
guin problemes de conservació i de 
rehabilitació. . 

El Secretariat té patentada la mar
ca d'Hostatgeries de Catalunya, que 
és una especificació turística aprova
da per la Conselleria de Turisme. 

Pastoralitat del Santuari 

El Santuari té sentit si es conver
teix en una eina evangelitzadora. Ha 
d'aconseguir una integració plena en 
el conjunt de l'arxiprestat, zona o 
diòcesi, i aquests han de considerar 
el santuari una peça al servei de les 
parròq uies. 

Estadísticament, cada vegada la 
gent puja més al santuari, mentre que 
a les parròquies minva la gent. Les 
persones estimen els santuaris; s' hi 
troben bé. És un tot de la vida cultural, 
històrica i tradicional; per això l'aco
lliment forma part de la pastoral del 
santuari. 

Els directoris de Pastoral Sagra
mental i de Pastoral de Turisme que 
s'estan treballant aquest any, i que són 
dues resolucions aprovades pel Concili 
Tarraconense, aclareixen i unifiquen 
els criteris de la vida sagramental en 
els santuaris. Avui dia hi ha santuaris 
d'alguns bisbats on se celebren el bap
tisme, la primera comunió, etc., quan a 
pocs quilòmetres hi ha un santuari d'un 
altre bisbat en què tot això està prohibit. 

Altres consideracions pel que fa a 
la pastoralitat del santuari quedaran 
reflectides en els directoris esmentats. 

Pietat popular 

El santuari és també un lloc privi
legiat per a aquest tipus d'espiritualitat. 
Però aquest refugi no el pot convertir 
en una pietat alienant, espiritualista, 
individualitzada, sinó en una pietat 
cristològica, mariana, que té les bases 
en la Bíblia i en la Litúrgia. 

El nou devocionari, que també for
ma part d'una de les resolucions del 
Concili Tarraconense, alimentarà la 
pietat dels pastors i dels fidels. 

El Secretariat de Santuaris i tot el 
Col'lectiu de Rectors de Santuaris de 
Catalunya i Balears volen estar al servei 
de l'Església de Catalunya i al seu po
ble, en la tasca engrescadora de l'evan
gelització i l'anunci de la Bona Nova. 



EL SERVEI PASTORAL DINS LA 
CREIXENT MOBILITAT HUMANA 

La creixent mobilitat humana 
SALVADOR BATALLA, delegat interdiocesà de Pastoral de Turisme. 

Presentació de la mobilitat humana 
en les resolucions del Concili Pro
vincial Tarraconense 

En el tercer capítol es tracta la 
problemàtica de la mobilitat huma
na, quan es parla de les immigracions 
i de la seva incidència en les margina
cions i pobreses actuals. 

Però, el relator de la 3a ponència 
no fa cap descripció del fenomen so
cial. És en la quarta ponència que el 
relator fa una breu exposició de la 
mobilitat humana i on en les resolu
cions 144 a 148 es parla del turisme, 
els caps de setmana i els santuaris, as
pectes prou interessants de la mobili
tat humana. Aquestes resolucions són 
poc ordenades i no reflecteixen la glo
balitat del problema i, a més, jo diria 
que SÓn poc operatives, llevat de la 
Resolució 146 que planteja la prepa
ració d'un directori de pastoral de 
turisme. 

Què abasta la mobilitat humana? 

La mobilitat humana afecta di
rectament persones i grups ètnics i 
socials que han deixat els llocs d'ori
gen per traslladar-se a d'altres llocs, 

perquè estan mancades de recursos 
econòmics, per ideologies polítiques i 
tribals, per les seves creences reli
gioses, per les aspres situacions cli
matològiques. Aquests serien els cor
rents migratoris exteriors, els refugiats, 
els perseguits. Tot el conjunt humà 
que surt del seu país per satisfer les 
necessitats i aspiracions d'una vida 
millor. Tot aquest col'lectiu humà 
forma part del que s'anomena l'emi
gració. 

Espanya, i Catalunya en menys 
quantitat, han estat uns països emis
sors de migracions exteriors, i en 
l'actualitat s 'han convertit en països 
receptors de migracions exteriors. 
El 2,7% d'africans de color i nord
africans a Catalunya és una mostra 
d'aquest fet. 

Un 80% dels emigrants catalans 
resten als països receptors; per tant, 
són corrents migratoris estables. 

Migracions interiors 

Aquests fluxos migratoris no no
més suposen el trasllat d'un continent 
o país a un altre, sinó també corrents 
interiors, regionals i comarcals. 31 
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Concretament, aquestes immigra
cions serien les que tots coneixem; 
les dels anys 1920 i de les darreries 
dels anys 50. En aquestes immigra
cions, persones procedents de la 
resta de l'Estat espanyol, sobretot 
andalusos i extremenys, formen un 
nucli humà del 30% a les diòcesis de 
Catalunya i del 40% a l'Arxidiòcesi 
de Barcelona. Una porció notable de 
les nostres comunitats. 

La integració dels immigrats, la 
consegüent promoció humana i l' e
vangelització ens haurien de fer re
flexionar sobre el nostre tracte, l' a
colliment i la integració a la vida 
eclesial. 

L'aparició de barris exclusius 
d'immigrants, la normalització lin
güística i cultural, la marginació per 
motius d'habitatge i d'altres mitjans 
del benestar, les festes «rocieras», el 
no acceptar les seves manifestacions 
de religiositat popular, un determi
nat sentiment de frustració i d'infe
rioritat pel seu origen i naixença, 
entre molts altres fets, plantegen uns 
seriosos interrogants a la pastoral 
d'avui. 

Aquest tema resta encara pendent, 
és somort però viu, sobretot quan se 
senten fora de la comunitat. Sense as
sumir els immigrants la totalitat de la 
cultura i de la història del poble que 
els acull no pot haver-hi integració, 
ni evangelització; i tampoc si el po
ble receptor no assumeix la cultura i 
la religiositat popular COm a nova 
saba. 

Migracions temporeres 

1. La temporalitat a Catalunya no
més té una presència residual a les 
veremes de França, i una altra de ben 
actual com és la recollida de la fruita 
a les diòcesis de Lleida i de Solsona, 
on aquest treball dels temporers suposa 
una presència d'immigrants espanyols, 
junt amb marroquins i gitanos, sobre
tot de Portugal. Aquest grup de tem
porers presenta sempre dificultats pel 
seu origen divers, ja que l'allotjament 
no garanteix la condició de la dignitat 
humana. 

2. L'any 1950 neix una altra forma 
d'immigració: els temporers a l'hoste
leria. Bona part d'aquest col'lectiu 
procedeix del sud d'Espanya, mentre 
que d'altres són estudiants. Tot plegat 
presenta un grup humà de més de 
200.000 treballadors en el conjunt de 
Catalunya. Es constata que mentre 
l'ocupació hotelera es manté el nom
bre de places disminueix, amb tots els 
problemes que suposa: servilisme, ex
plotació, treballadors no contractats, 
por, inseguretat, horaris incontrolats, 
poca o nul·la preparació professional, 
llocs d'allotjament precaris, molts tre
balladors no disposen d'un descans 
dominical o setmanal, és dóna feina a 
menors, i apareixen també la droga i 
l'alcoholisme. 

Anys enrere, en la recollida de la 
fruita i en el camp de l 'hosteleria l'Es
glésia feia el gest d'acompanyament 
d'aquests treballadors, amb la presèn
cia d'algun capellà, religiós, religiosa 
o d'un laic. Fins i tot, alguns semina
ristes (d'Astorga, Badajoz, Ciudad. 
Real) feien estades en aquest sector de 



l'hosteleria. El seu treball, i també el 
d'alguna congregació religiosa, fou 
d'acompanyament, de presència evan
gelitzadora. 

Avui, en tot cas, ens trobem en re
gressió, a la sagristia. Els obrers i ser
vidors de la mobilitat social o turisme 
són un repte per a l'Església missione
ra. Pastoralment, caldria una relació 
entre l'Església emissora i receptora. 
La mobilitat humana urgeix una nova 
visió, no solament de la parròquia sinó 
de la mateixa diòcesi i conferència 
episcopal local. 

Altres treballadors-servidors de la 
mobilitat humana 

Hi ha altres grups de persones que 
pel seu treball i estil de vida són re
presentants de la mobilitat humana. 
Ens referim a navegants i pescadors, 
aviadors civils, firaires, etc. Són ex
ponents de la mobilitat humana per 
motius de treball. 

Migracions interiors regionals i 
comarcals 

L'atractiu de Barcelona i la seva 
àrea metropolitana, la crisi rural i agrí
cola de bona part de la geografia cata
lana, com és el cas de les comarques 
de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripo
llès, la Noguera, la Segarra, l'Alt 
Urgell, etc. ha suscitat en el conjunt de 
Catalunya una nova estructuració dels 
habitants de bona part de municipis. 

L'estructura, sobretot dels munici
pis (llevat de Barcelona), és la se
güent: fills de poble, del 30 al 40%; 
procedents de la comarca, del 25 al 

35%, i immigrants de la resta de l'Es
tat, del 30 al 35%. Aquest nucli humà 
procedeix del món rural, de vida 
autàrquica, que en traslladar-se ha 
hagut de canviar de feina, de mentali
tat i també les seves pautes de com
portament. 

Aquest pas és més important quan 
el trasllat es produeix d'un poble rural 
a una de les ciutats de l'àrea metropo
litana de Barcelona. El desarrelament, 
el canvi profund de vida, la ruptura 
amb el seu món anterior, deixa l'home 
immigrat comarcal, orfe de tot allò 
que suposa la seva identitat. 

La poca pràctica religiosa que ma
nifesten tant els immigrats de la resta 
de l'Estat com els comarcals, ens ex
plicaria ['impacte que té per a l'home 
la mobilitat humana. 

Mobilitat bumana i la nova cultura 

Hi ha un factor determinant de la 
mobilitat humana que no està determi
nat pel treball o la política sinó per la 
nova cultura, la nova civilització. 

Civilització de l'oci 

Som a les portes d'una nova civi
lització. Gràcies als avenços tecnolò
gics, l'home contemporani dedicarà 
menys temps al treball programat o 
directament productiu i fruirà de més 
temps lliure, de més temps de lliure 
disposició. Aquesta circumstància, 
junt amb els grans mitjans de transport 
individual i col·lectiu, incrementarà 
més la mobilitat de les persones i dels 
grups humans. 33 



La mobilitat social, doncs, no és un 
fenomen en regressió sinó en progrés. 

Nova relació treball-oci, nou 
sentit de la vida 

Més enllà d'aquestes manifesta
cions, el que en el fons canvia és el 
concepte de la relació treball-oci i, 
fins i tot, el mateix sentit de la vida. 
L'home d'avui deixa d'entendre la 
seva vida primordialment com un 
treball i considera l'oci com un parèn
tesi reparador, per emprendre noves 
tasques. Els termes comencen a inver
tir-se: l'oci, entès com a temps de 
lliure disposició, és el que ofereix més 
i millors possibilitats de realització 
personal i social. 

Possibilitats humanoreligioses de 
l'oci, el temps lliure 

Són immenses. Com a més impor
tants, podem enumerar: el descans que 
repara de la fatiga física i psíquica, 
l'encontre directe i enriquidor amb la 
natura, obra de Déu, i amb les obres 
d'art de l'home (el desenvolupament 
personal, amb l'oportunitat de realit
zar desigs incomplerts, lectures pen
dents, exercitar l'autoreflexió, ampliar 
horitzons culturals, conrear l'art, la 
música, les manualitats, etc.). La in
tervenció humana, mitjançant el dià
leg, la convivència, la integració en 
nous grups, la diversió alliberadora de 
l'avorriment i de la monotonia, agilit
zadora de la sensibilitat vers allò que 
és nou, inspiradora de l'aspecte lúdic 
de 1'existència. 

Les possibilitats de la mobilitat-
34 turisme ressalten l'encontre i la co-

municació dels pobles, l'establiment 
de la pau internacional, la promoció 
i salvaguarda dels drets de la perso
na i dels diferents grups humans. 

Les possibilitats religioses es re
sumeixen en la major facilitat per 
experimentar la plena i veriadera 
alliberació en Crist. El temps lliure, 
pel fet de ser un temps alliberat, és 
un temps propici per retrobar la font 
de la veritable llibertat, Crist allibe
rador del pecat i de la mort; pel fet 
de ser un temps oportú per al retro
bament amb un mateix, amb els al
tres, amb Déu, també és un temps 
privilegiat d'Església, d'una Es
glésia que evangelitza, celebra i 
conviu. 

Primera i segona residències i resi
dència secundària 

Primer 

Malgrat que no tenim les xifres ac
tualitzades,les estadístiques ens diuen 
que el producte interior brut de l'any 
1991, en el conjunt de Catalunya, era 
el següent: Agricultura, 1.72%; Indús
tria, 31.23%; Construcció, 6.95%, i 
Serveis, 61.1 0%. Això manifesta la 
crisi i la regressió galopant de l'agri
cultura, i més ara, atenent el Tractat de 
Maastricht. 

Catalunya ofereix possibilitats per 
recuperar l'espai rural pel clima, el 
paisatge i la xarxa de comunicacions. 
Així, ¡'obertura de cases de pagès a 
causa de ¡'anomenat turisme verd és 
un fet rellevant. 



Segon 

La concentració urbana de Bar
celona i la seva àrea metropolitana 
(l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, 
Sabadell, Terrassa, etc.) i el creixe
ment de ciutats com Tarragona, Reus, 
Mataró, Girona, Manresa, etc. dóna 
un gruix de persones que pertanyen al 
món urbà, amb una facilitat de comu
nicacions que, fisicament i psicològi
ca, tenen la necessitat de sortir, la qual 
cosa origina tot un seguit de varia
cions quant a la seva residència: 

a) Famílies que tenen la primera 
residència a la ciutat urbana i la sego
na al poble o a la vila dormitori (resi
dència secundària). 

b) Famílies que tenen una primera 
residència al poble o vila dormitori i 
que mantenen a la ciutat urbana una 
residència secundària perquè hi treba
llen o estudien. 

c) Famílies que tenen la primera 
residència al poble o vila dormitori, 
on treballen i estudien. 

d) Famílies que tenen la primera 
residència a la ciutat urbana i la sego
na al poble o vila dormitori, on periò
dicament passen els caps de setmana i 
les vacances de Nadal, Setmana San
ta i estiu. 

Hi ha tota una varietat de matisos, 
difícil de descriure, però que és com 
una taca d'oli que des de la ciutat 
s'estén a les comarques i als pobles 
més propers, fins a distàncies no
tables. 

El fet sociològic ens fa afirmar 
que de cada 20 famílies, 6 es traslla
den a la residència secundària cada 
tres setmanes. 

Als mitjans clàssics primaris, se
cundaris i terciaris caldrà afegir-hi 
ciutats o viles dormitoris. 

L'anàlisi no acaba aquí. La meitat 
de les residències secundàries està si
tuada en urbanitzacions, a voltes 
allunyades dels nuclis urbans, la qual 
cosa no facilita la convivència ni la 
relació amb el poble, i dificilment els 
seus moradors tindran capacitat de 
comunitat, o el que és més perillós no 
seran de cap lloc i es desvincularan del 
poble i de la comunitat. La mobilitat 
humana exigeix i demana altres vin
culacions que no siguin les geogràfi
ques, com per exemple el treball, l'oci, 
les afeccions i les activitats culturals. 

Si observem la tipologia humana 
dels que tenen segona residència, po
dem deduir que normalment provenen 
de sectors benestants, són treballadors 
qualificats i en bona part pertanyen al 
món dels serveis. 

Postures que cal reflexionar 
pastoralment 

No entrarem en els aspectes jurí
dics de la qüestió, però sí a formular 
unes pistes de com cal que sigui l'ac
titud de l'Església: 

I. Posar en qüestió critica l'actual 
forma de vida parroquial, geogràfica, 
tradicional i, a nivell d'arxiprestat o 
de zona, reflexionar sobre com es 
pot servir millor els homes d'avui. 

2. Caldria que les parròquies que 
tenen aquesta realitat mostressin una 
actitud d'acolliment i seguiment de les 
persones de segona residència, per 
part dels preveres i del grup parroquial 
d'acolliment. 35 
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3. Crear vincles de relació entre els 
qui viuen a la segona residència i la 
comunitat autòctona, mitjançant asso
ciacions, festes, casals, etc. 

4. Possibilitar nous horaris de des
patx, de catequesi, del curset prematri
monial, de trobades; els nostres hora
ris no coincideixen amb els seus. Una 
parròquia de segona residència o 
plenament turístic.a és un estand o un 
"self service", amb tot el mot pejora
tiu que es vulgui. 

5. Contacte i diàleg permanent en
tre la parròquia emissora (tot i la dífi
culat) i la receptora. 

La pregunta és sempre la mateixa: 
qui ha d'evangelitzar, catequitzar i 
celebrar la fe, donada la diversitat 
d'horaris i de formes en diverses par
ròquies? És cert que evangelitzar ho 
ha de fer tothom, però catequitzar i 
celebrar els sagraments de la iniciació 
cristiana no sempre és tan fàcil. Però, 
podríem tenir en compte els aspectes 
següents: 

lo La Pastoral Sacramental la po
dran administrar la parròquia de resi
dència primària i la secundària, men
tre la preparació estigui assegurada i 
la catequesi i celebració siguin més 
comunitàries. 

2 La catequesi dels infants i el cur
set prematrimonial, amb uns horaris 
adequats, caldria que fossin per a tot
hom i que la catequesi tingués unitat 
amb la celebració. 

3. Per al Baptisme d'adults i la 
Confirmació s'haurien d'adequar no
ves formes. 

La magnitud del fenomen de la 
mobilitat social, pel que fa solament a 
la segona residència, ens fa pensar en 

solucions i reflexions en l'àmbit de 
tot Catalunya. 

Mobilitat humana i temps lliure 

La mobilitat humana suscitada pel 
temps lliure és un apartat que genera a
vui, en una societat moderna, una reali
tat que abasta les vacances, l'esplai, uns 
dies de repòs que homes i dones de Ca
talunya porten a terme en la seva vida. 

Però el turisme no està pas exempt 
de riscos, tant per part del seu concep
te i organització com per part de la 
persona que el realitza. El turisme, 
l'esplai, al cap i a la fi, són sempre 
reflexos de la societat que el concep i 
que l'organitza. En una societat mate
rialitzada, hedonista, moguda per inte
ressos econòmics, el turisme resulta 
prefabricat, massificador i alienant, i 
no fa res més que despersonalitzar i 
deshumanitzar l'home, submergint-lo 
en els esclavatges i en les manipula
cions més grans. 

El temps lliure és per viure i supo
sa tota una pedagogia. Si l'Església en 
un moment determinat va crear una 
mística del treball, avui és hora de 
considerar una mística del temps lliure. 

La nostra societat està abocada a 
tenir cada cop més temps lliure, a cau
sa de fets que tots coneixem: 

a) Cada vegada l'home té més 
temps lliure a causa de les jubilacions 
prematures. 

b) A causa de l'atur galopant. 
e) Perquè no es fan hores extra

ordinàries. 
d) Perquè la tecnologia substitueix 

la mà d'obra. 



e) Per l'afany i la necessitat de co
nèixer, buscar i conquerir el més in
sospitat. 

f) Per tota la cultura de l'oci que 
condiciona la nostra societat. 

Hi ha riscs, però hi ha elements 
positius que enriqueixen la pràctica 
del turisme: el coneixement de gent 
nova, cultura, història dels països que 
es visiten, la relació i convivència amb 
altres pobles enriqueixen cultural
ment, l'amistat que sorgeix entre els 
membres d'un mateix viatge i l'expe
riència viscuda, com també d'altres 
realitats humanes i socials. 

Formes específiques de turisme 

La mobilitat humana que suscita el 
turisme és molt variada i genera cada 
cop més imaginació i creativitat. 

Les formes tradicionals de fer tu
risme podrien ser les següents: 

Turisme d'èlit (creuers, safaris). 
Turisme social (treballadors, jo-

ves, estudiants). 
Turisme termal i terapèutic. 
Turisme familiar. 
Turisme cultural (estudis, inter

canvis). 
Turisme científic o tecnològic (in

dustrial, congressos, fires). 
Turisme esportiu. 

Les noves formes de turisme, de 
caràcter més permanent, són: 

Turisme residencial. 
Turisme de caps de setmana. 
Turisme de la tercera edat. 
Turisme rural o verd (cases de pa-

gès, acampades, càmping). 

Les noves formes de turisme supo
sen uns canvis, en referència als tradi
cionals: 

a) Una doble o triple residència. 
b) Una durada més llarga del temps 

d'estada i, per tant, d'integració i 
de vinculació a les comunitats re
ceptores. 

e) Un turisme viscut amb més qua
litat, més familiar i més individual. 

d) Unes millors possibilitats de lli
gams humans, culturals i comunitaris. 

Totes aquestes variants són la res
posta al modus de vida urbà i modern 
de la nostra societat. 

Sectors implicats en el fenomen 
turístic 

El mateix turista. 
La població emissora i receptora. 
Els agents del servei turístic (em-

presaris, professionals i treballadors 
del món turístic). 

Les autoritats turistiques. 
Els mitjans d'informació. 
Tot aquest conjunt humà està afec

tat i condicionat pel turisme i ens fa 
afirmar que avui la variant sociològi
ca més important de Catalunya és la 
mobilitat humana. 

Objectius de la Pastoral de Turisme 

Davant la munió de persones que 
es veuen afectades pel turisme, una de 
les expressions de la mobilitat huma
na, és pensar equivocadament que el 
turisme és una pastoral de rics, alie
nant, objecció de bona part del clergat 
de Catalunya. La mobilitat la viuen i la 
sofreixen totes les persones, com hem 37 
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anat explicant en les diferents variants 
de la mobilitat humana. 

La Pastoral de la mobilitat-turis
me-segona residència forma part de la 
Pastoral ordinària de la diòcesi i n'és 
un element integrador. Això és el més 
important. Tanmateix, la mobilitat hu
mana a Catalunya no es pot ni refle
xionar ni atendre a cada bisbat; és a tot 
el conjunt de Catalunya que s 'ha de 
posar en marxa. Deixem de banda els 
antagonismes de Barcelona amb la 
resta dels bisbats. 

No fem lerrouxisme clerical. Cata
lunya necessita respostes realistes i 
solidàries, sense recances de protago
nisme. Ni els problemes de la Confe
rència Episcopal Tarraconense ni la 
segregació de les terres de Ponent 
haurien tingut un altre resultat si s 'ha
gués donat importància als estudis del 
Dr. Rogeli Doucastella, el gran sociò
leg barceloní. 

Els objectius d'una pastoral de tu
risme podrien ser els següents: 

a) Preparar el cristià i la seva co
munitat per viure i practicar el temps 
lliure (a la catequesi, grups, movi
ments, homilia, etc.). 

b) Educar el cristià i la comunitat 
per tal que conegui els valors del temps 
lliure, i descobreixi la forma de realit
zar-se i la plenitud que pot generar. 

e) Disposar, tant a les comunitats 
emissores com a les receptores de 
qualsevol signe de mobilitat humana, 
que en els plans pastorals tinguin 
present aquest fet social i les implica
cions i els condicionaments que això 
suposa per a l'individu i la societat. 

d) Procurar una assistència huma
na, social i cristiana als qui reben el 
turisme (pobles, professionals i em
pleats turístics), i també als qui 
practiquen el turisme (turistes nacio
nals, estrangers, dels caps de set
mana, etc.), i fomentar els valors de 
l'acolliment, l'enriquiment de cultu
res, la solidaritat i la comunitat fra
ternal. 

e) Planificar i programar unes ce
lebracions litúrgiques comunitàries 
del dia del Senyor i l'accés integrador 
a la vida sagramental. 

En una paraula, com deia Pau VI 
(1973): (lA la mobilitat del món mo
dern, cal correspondre-hi amb la mo
bilitat pastoral de l'Església». 

Altres tipus de mobilitat bumana 

No deixem de banda altres tipus de 
mobilitat humana en el marc comarcal 
i provincial. 

Les concentracions escolars, els 
mercats i els llocs de diversió són tota 
una altra forma de mobilitat humana. 
La parròquia i l'arxiprestat no són una 
unitat pastoral per atendre aquestes 
problemàtiques, perquè excedeixen 
els seus límits. Necessitaríem un espai 
més ampli per fer-ne una anàlisi més 
exhaustiva. 

Turisme religiós 

La darrera forma de mobilitat 
humana i específica de l'Església és 
el turisme religiós, que avui ocupa 
un lloc important en el turisme en 
general. 



El turisme religiós és una anada, 
un viatge a un lloc o fet espiritual, 
motivat per aspectes religiosos. 

El turisme religiós té les variants 
de pelegrinatge, romeries o turisme. A 
Catalunya no hi ha gaire tradició de 
pelegrinatges, més aviat la cultura 
popular parla de romeries que són 
diferents dels pelegrinatges. El pele
grinatge constaja en la definició del 
Santuari, Cànon 1. 230, que diu: «Amb 
el nom de Santuari, hom entén l'esglé
sia o un altre lloc sagrat, on per mo
tiu de pietat, hi peregrinen nombrosos 
fidels amb l'aprovació de l'Ordinari 
del lloc». La Congregació del Culte 
Diví ens diu que el pelegrinatge és una 
manifestació puntual, íntimament 
connectada amb la vida del Santuari. 
Conseqüentment, els pelegrinatges se
guiran les pautes que marca el docu
ment esmentat: a) pregària de partença; 
b) pregària del camí; c) l'acolliment a 
l'altri, i d) la Penitència i l'Eucaristia. 

No es pot confondre el pelegrinat
ge amb la romeria, l'aplec o el turisme 
religiós, ja que el primer neix d'una 
decisió de fe, orientada a la conversió, 
amb gestos de solidaritat, pobresa i, en 
canvi, la romeria és un fet religiós, 
però alhora inclou actes culturals, lú
dics, festius, i busca la pertinença a un 
grup o una comunitat. 

El pelegrinatge, la romeria, el San
tuari cada vegada són més freqüentats 
per motius religiosos, però al mateix 
temps, pel que representen, són esti
mats i valorats pels pobles i les comar
ques, i també sens dubte perquè els 
santuaris estan situats en els llocs més 
bells del paisatge català. 

Altres formes de turisme religiós 

La pràctica del turisme religiós té 
altres modalitats, individuals i comu
nitàries: 

a) L'estada d'uns dies a monestirs, 
convents, hostatgeries de santuaris, de 
forma individual o familiar, en contac
te amb una comunitat religiosa, o sen
se aquesta. 

b) Les trobades de grup, per tal de 
pregar, reflexionar, compartir expe
riències en indrets de l'Església. 

e) Les estades individuals o fami
liars en temps de vacances en llocs 
de pelegrinatge o romeria, com ara 
santuaris, cases religioses, etc. 

d) Les hostatgeries dels santuaris, 
monestirs, convents. 

e) Les rutes en pelegrinatges o ro
meria a santuaris de diversos llocs. 

L'home i la dona volen trobar llocs 
de pau, de reconciliació, on retrobar
se, i el turisme religiós a Catalunya 
ofereix grans possibilitats. 

Cloenda 

Sens dubte, el Concili de la Tarra
conense parla, encara que sigui a les 
palpentes, d'una certa mobilitat. Els 
bisbes de la Tarraconense i els presbi
teris dels bisbats de Catalunya hem de 
comprendre que aquest problema no 
és fàcil, que no es poden donar solu
cions pastorals improvisades sinó cri
teris objectius. No ho podem resoldre 
sols. Intentem sumar i no pas restar. 
A la mobilitat humana li escauen so
lucions interdiocesanes. 39 
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Amics, deixem per més endavant 
la Conferència Episcopal Tarraconen
se, si no és el resultat d'una vida inter
diocesana que per ara no existeix. 

Al costat d'una Facultat de Teo
logia docta i acreditada, caldria que 
tornés a ressuscitar el Centre de 
Documentació de la Tarraconense 

(CEDORC) paralitzada des de la 
mort del Dr. Doucastella, greuge se-· 
riós per als bisbes de la Conferència 
Tarraconense. 

Anem coixos d'un peu, de l'estudi 
de la realitat. La mobilitat humana ens 
demana plans pastorals que atenguin 
aquesta realitat. 

L'acolliment dels hostes, els pelegrins i 
els visitants a Montserrat 
P. JOSEP·ENRIC PARELlADA, sagristà maior del Santuari. 

1. Introducció 

El ministeri de l'acolliment és un 
dels trets essencials de la vida monàs
tica benedictina. Després del ministe
ri de la pregària, l'acolliment monàs
tic és el servei més característic que 
els monestirs han prestat a l'Església 
i a la societat. No és estrany, doncs, 
trobar en la Regula Benedicti (RE), un 
capítol, el LXIII, dedicat a l'acolli
ment dels hostes i els forasters. En 
aquest capítol, hom hi troba de forma 
clara i precisa l'esperit i les formes 
d'aquest acolliment: «tots els foras
ters que es presenten han de ser aco
llits com el Crist, ja que Ell dirà: era 
foraster i em vau acollin>. 

A Montserrat vivim d'una manera 

particular l'acolliment dels hostes i els 
pelegrins. D'una banda, el Santuari, 
amb la presència de Santa Maria, és 
un punt d'atracció i de referència 
per a molts homes i dones, infants, 
joves i grans, que en actitud de fe, 
de recerca o indiferència, s 'hi atan
sen, tot cercant la pau i la conversió. 
D'altra banda, la presència de la co
munitat monàstica que té cura del 
Santuari és també un punt d'atracció 
per a molts cristians i no cristians, 
que vénen a cercar en el nostre Mo
nestir, tot compartint la nostra vida, 
la pau, la reflexió, la maduració d'una 
decisió important que els cal prendre. 
Aquestes dues realitats, Monestir i 
Santuari, determinen unes particulari
tats en l'acollida de les persones que 
vénen a Montserrat. 



2. Espiritualitat de \' acolliment 

2.1. Moguts per l'Esperit 

Segons l'esperit de la Regla, l'aco
lliment dels hostes i els pelegrins va 
més enllà del fet de disposar d'unes 
infraestructures o d'unes maneres de 
fer que permetin que tothom qui ve a 
Montserrat s 'hi trobi bé; es tracta de 
quelcom que forma part de l'essència 
de la vida monàstica mateixa. El fo
raster, l'hoste, el pelegrí és acollit per
què en ell el monjo hi descobreix la 
imatge real i concreta del Crist que ve 
al nostre encontre. El monjo, l'home 
de la recerca de Déu (RB, capítol 
LVIII, 7) afina el seu esperit per des
cobrir-lo, per trobar-lo en tot el que 
l'envolta. L'hoste i el pelegri esdeve
nen així una icona del Crist, uns mis
satgers de Déu. Aquesta transformació 
interior en la vida del monjo sols és 
possible gràcies a l'acció de l'Esperit. 

El mot llatí spiritualis, creació prò
pia del llatí per traduir el terme grec 
pneumatikós que Sant Pau usa sobre
tot a la carta als Corintis (lCo 2, 15; 
3,1) (lCo 14,37) i als Gàlates (Ga 
6, I), el podem traduir per: deixar-se 
guiar per l'Esperit, viure portats per 
l'Esperit o ser dòcils a l'Esperit. Tenir, 
doncs, una espiritualitat concreta vol
drà dir, en el cas que ens ocupa, les 
maneres concretes de portar a la vida 
de cada dia, en tots els seus nivells i a 
cada moment, la consciència que te
nim, des de la fe, de ser guiats per 
l'Esperit. 

Tot pelegrinatge és sempre una 
experiència de fe, una vivència espiri
tual, en la qual intervenen dos prota-

gonistes: els pelegrins; i parlem dels 
llocs que aquests visiten: els santuaris. 

Per això sorgeix la qüestió: què 
esperen trobar en el Santuari els ho
mes i les dones que vénen? Esperen 
trobar-hi un lloc on siguin acollits, 
segons l'Esperit que els ha mogut, de 
forma conscient o inconscient, a po
sar-se en camí. D'aquí en podem 
deduir que aquesta espiritualitat del 
santuari i dels qui se n'ocupen haurà 
de ser una espiritualitat fortament 
marcada per la virtut de l'acolliment, 
ja que aquest té com a missió disposar 
els cors d'aquells que acollim a obrir
se a l'Esperit i a les seves obres. 

2.2. Condicions bàsiques per a 
una espiritualitat de {'acolliment 

Existeixen, però, dues condicions 
bàsiques per acollir i per crear una es
piritualitat de l'acolliment: la primera 
és sentir-nos acollits nosaltres matei
xos per Déu; la segona, és l'acolli
ment d'un mateix, jo sóc el primer 
gran do que he d'acollir. El no-acolli
ment d'un mateix és font de problema 
i d'accions pastorals errònies. 

Una de les grans missions dels san
tuaris és la d'acollir els homes com 
són, amb les seves necessitats reals, i 
ajudar-los a créixer fins a ser allò que 
Déu espera d'ells. 

Per cloure aquest segon apartat, el 
terme acolliment o espiritualitat de 
l'acolliment pren formes i expressions 
diverses que es donen simultàniament 
i que en cap cas no s'exclouen mútua
ment, ans al contrari no sols es com
plementen sinó que s'enriqueixen. 41 
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Entre aquestes podem remarcar: lli
bertat, universalitat, hospitalitat, com
prensió, valoració, reconeixement re
cíproc, convivència serena, harmonia, 
iniciatives apropiades. 

3. L'acollida dels pelegrins i visi
tants de Montserrat 

L'acollida dels pelegrins i visitants 
del santuari té un to particular. Anyal
ment passen per Montserrat més de 
dos milions de persones. Les motiva
cions per les quals pugen a Montserrat 
són molt diverses, com ho són els seus 
llocs de procedència. Aquesta diversi
tat de motivacions i procedències, que 
s'expressen en formes religioses, ma
neres de pensar, etc. molt diferents, fa 
que els responsables de l'acollida i de 
la pastoral del Santuari hagin d'estar 
molt atents a les peticions, explicita
des o no, per tal que l'estada o el pas 
pel Santuari signifiquin un moment 
important en la vida de fe d'aquestes 
persones o un moment fort en el seu 
camí per la vida. L'ideal seria que tots 
els qui vénen a Montserrat com a tu
ristes o visitants en marxin com a 
pelegrins. 

En aquest sentit tenim previstes 
unes infraestructures d'acollida pasto
ral de persones i grups: llocs per a re
unions, llocs de pregària, possibilitat 
de celebracions familiars o de grups, 
participació en l'Ofici Diví de la comu
nitat monàstica, un despatx de la basí
lica on s'atenen els responsables dels 
pelegrinatges i les persones individuals 
que volen parlar amb algun monjo. 

A l'inici de cada any enviem a les 
parròquies i grups unes propostes pas-

torals que volen ser una guia per a la 
preparació i realització dels pelegri
natges d'aquell any, ja que tot pelegri
natge, si volem que reIxi, ha de ser 
preparat segons les tres etapes carac
terístiques: preparació al lloc d'ori
gen, estada al santuari, retorn. Tres 
passos que han d'estar marcats per 
la pregària i la conversió, que són 
l'objectiu de tot pelegrinatge, ja que 
aquest sempre simbolitza, d'una ma
nera conscient o inconscient, la nostra 
realitat de poble de Déu en marxa, 
mogut per l'Esperit. 

També es porten a terme algunes 
iniciatives concretes pel que fa a 
l'acollida dels joves, com ara les Jor
nades de Reflexió per a Joves, un es
pai que ofereix, sis cops l'any, un cap 
de setmana de reflexió entorn de te
mes cabdals de la fe, de temes dificils 
de l'existència (el sofriment, el fracàs, 
el cansament, etc.) i de temes de vida 
cristiana. 

Pel que fa a les infraestructures 
d'acollida, es disposa de diversos ser
veis de restauració i d'allotjament. 

Una particularitat d'aquest acolli
ment és l'acollida que directament fa 
la comunitat de monjos, ja que dispo
sem d'un espai, conegut amb el nom 
d'hostatgeria, per acollir-hi grups o 
persones individuals que volen tenir 
un temps de reflexió, de convivència, 
d'aprofundiment de la seva realitat 
humana i cristiana. 

En aquests casos és possible dispo
sar de l'ajut d'un monjo per aquest 
temps, ja sigui individualment o en 
grup. 



És important que persones de fora 
del Monestir comparteixin amb nosal
tres alguns aspectes de la vida monàs
tica. A nosaltres, els monjos, se'ns 
ofereix una possibilitat d'exercir el 
nostre ministeri de l'hospitalitat alho
ra que som enriquits pels dons i caris
mes dels qui vénen. Als forasters, 
se'ls ofereix la possibilitat d'un troba
ment personal amb Déu, amb els al
tres i amb ells mateixos per poder re
prendre la vida quotidiana amb més 
força. 

4. Conclusió 

Ens agradaria que tots els qui vé
nen a Montserrat, pelegrins, visitants 

o hostes, recordin el seu pas per 
aquest Monestir-Santuari com un lloc 
on foren acollits amb simplicitat i ge
nerositat, i on els fou possible retro
bar-se amb Déu i amb els germans. 
Cal tenir en compte, però, que els 
monestirs i els santuaris no són un lloc 
per quedar-s'hi, sinó un espai i un 
temps importants en el camí de la nos
tra vida; al final del qual comença el 
que podem anomenar l'espiritualitat 
del retorn, l'espiritualitat de la missió. 
En el retorn no s'és com abans, quel
com ha canviat, ja que paradoxalment 
el retorn significa el punt de partença, 
perquè a partir d'ell cal configurar la 
pròpia vida segons el voler de Déu, tot 
fent-lo present en els nostres germans. 
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LA DIMENSiÓ MISSIONERA DE LES 
NOSTRES ESGLÉSIES DIOCESANES 

Missió sense fronteres 
JOSEP SERRANO i VIDAL, prevere de Barcelona, a Copiapé, Xile. 

Estàvem acabant la Missió Secto
rial 96 a la parròquia Jesús de Natza
ret, de Copiapó, a Xile -era el mes 
d'agost-, quan vaig rebre les resolu
cions i el missatge del Concili Pro
vincial Tarraconense 1995, reconegu
des ja finalment per Roma. Quina 
alegria llegir les resolucions de l'apar
tat «Dimensió missionera de les nos
tres esglésies diocesanes» (resolu
cions 159-164). El Concili volia per a 
totes i cadascuna de les diòcesis cata
lanes que creixéssim en la missió sen
se fronteres, que participéssim cada 
dia amb més força en l'anunci de 
Jesucrist i el seu Regne a tota la huma
nitat. Que ferm tot el que ens ha dit el 
Concili! 

Tanmateix, no ho tractarem tot en 
aquest article, ja que no pot ser llarg. 
En un dels aspectes en què em vull 
aturar és en la crida del Concili en 
el sentit que cada Església catalana 
-també la nostra- ha de créixer parti
cipant en la missió universal i poten
ciant-la (resolució 159). 

Recordo que quan estàvem estu
diant els tres cursos de Filosofia i els 
dos primers de Teologia (anys 1956-
1961) hi havia una gran efervescència 

en el Seminari entorn del tema diòcesi 
missionera. Eren els anys de la crida 
als sacerdots diocesans a llançar-se a 
la missió més enllà de les fronteres de 
la pròpia diòcesi: Pius XII amb la Fidei 
donum (1957) havia obert les portes per 
tal que les diòcesis comencessin a en
viar llurs sacerdots a les missions i això 
no quedés només reservat per a les 
congregacions religioses missioneres. 
I tots sentíem el neguit de les missions: 
en tots els cursos, dels que acabaven 
els estudis i eren ordenats sacerdots, 
alguns partien cap a Amèrica llatina. 

Quan els companys del meu curs 
van partir cap a la diòcesi d'Antofa
gasta (Xile) ja havia començat el Con
cili Vaticà II i l'Església, guiada per 
Joan XXIII, obria portes per tal que hi 
entrés bé l'Esperit Sant. L'agermana
ment de Barcelona i la diòcesi de 
Douala (Camerun), a l'Àfrica, i les 
d'Antofagasta i Valparaiso (Xile), a 
l'Amèrica llatina, eren l'exponent de 
la vitalitat missionera de la nostra 
diòcesi de Barcelona. L'esperança i 
l'eufòria eren patrimoni de l'Església 
i de tot el món d'aquells anys. A tot el 
món l'Església estava en peu de renova
ció, i vivia el dia a dia de l' «aggior
namento» amb fe i esperança, i també 4S 
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amb fortes tensions. Va ser en aquells 
anys (1967-1974) que el vent de les 
secularitzacions va sacsejar fortament 
la nostra diòcesi i les portes de la mis
sió cap enfora es van tancar al llarg 
d'aquest procés. 

El cardenal Jubany, arquebisbe de 
Barcelona des de 1971, va ser qui el 
1983 va reobrir les portes de la nostra 
diòcesi a la missió universal, i va ma
nifestar a Mn. Jordi Jorba, delegat de 
Missions, la seva voluntat de construir 
petits grups de tres sacerdots que 
anessin a col, laborar pastoralment, a 
d'altres diòcesis més necessitades de 
clergat, al' Àfrica i a Amèrica llatina, 
sense oblidar els altres 8 sacerdots 
diocesans barcelonins que treballen al 
Brasil, l'Uruguai, el Perú, Kenya i 
Zimbabwe. 

Avui, 14 anys després, tres equips 
de tres sacerdots cada un estem col'
laborant a la diòcesi de Yagoua (Ca
merun), a l'Àfrica, i a la diòcesi de 
Copiapó i a la Prelatura de Calama 
(Xile), al' Amèrica llatina. És evident 
que en aquests 14 anys la nostra diò
cesi ha anat creixent en la participació 
en la missió universal, tal com vol el 
Concili Provincial Tarraconense. Però 
també és evident que pot continuar 
creixent: oi que cal que tota l'Església 
barcelonina es vagi sentint cada dia 
més i més compromesa en l'envia· 
ment dels seus missioners a col
laborar en d'altres esglésies?, oi que 
també cal que creixi el neguit missio
ner en el cor dels nostres seminaristes 
i en el nostre Seminari?, oi que seria bo 
per a la nostra diòcesi barcelonina que 
ens posem en peu de missió en tota la 
nostra activitat pastoral de manera que 

ens llancem a acompanyar, amb l'anun
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missionera i potenciar els que ja exis
teixen (resolució 161). També ha 
d'animar i donar sortida als preveres i 
als seminaristes que s'ofereixin per a 
la missió universal, després d'un dis
cerniment seriós (resolució 162). I no 
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Sabrà la nostra Església barceloni
na realitzar totes aquestes resolucions 
del Concili Provincial sobre la Mis
sió? Sabrem viure l'experiència de 
l'Esperit Sant de manera que una nova 
Pentecosta ens llanci a una autèntica 

renovació de l'evangelització? Sabrà 
cada un/una, segons la responsabilitat 
rebuda en l'Església, realitzar tot el 
que ens demana a cada un/una el Con
cili? Sabrem fer l'experiència personal 
de la salvació de Jesucrist viscuda per 
cada un/una amb joia dins la comuni
tat cristiana? Sabrem fundar-la en la 
contemplació del Ressuscitat que ens 
crida a cada un/una pel propi nom i 
ens envia com el Pare l'envia a Ell (Jo. 
20,21)? Sabrem desenrotllar una espi
ritualitat apostólica que ens ense
nyi a viure com a enviats de Jesucrist, 
que ens ensenyi a entendre i a viure 
l'existència cristiana com a servei a 
l'evangelització i que ens faci sentir 
destinats a la difusió i al creixement 
del Regne de Déu? Sabrem en la nos
tra societat fer que la nostra Església 
barcelonina sigui comunió i missió, i 
sigui sali llum (efr. Mt. 5,13-16)? De 
tu, de mi, de tots depèn, junt amb l'Es
perit Sant. 
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No cesso de donar gràcies a Déu per 
haver-me regalat l'experiència 
missionera 
SALVADOR TORRES, prevere de Barcelona. 7 anys a l'Àfrica. 

El meu servei a missions s'escau 
enel moment més intens de l'Agerma
nament. Aquella experiència de ger
manor va marcar la vida diocesana de 
tota una època. 

En el meu quadern de vida repas
sava els motius que m'impulsaren a 
dedicar uns anys de la meva vida con
cretament a l'Àfrica, al Camerun, en 
un suburbi de la ciutat portuària de 
Douala. Aquells motius em semblen 
ben vigents davant les resolucions 
conciliars catalanes núm. 159-164. 

La co¡'¡aboració amb la responsa
bilitat del bisbe pel que fa a l'Església 
Universal em va portar a oferir-me a 
unes tasques més enllà dels límits del 
mateix bisbat. Em creia el fet que el 
bisbe també ha de sentir-se correspon
sable de la missió de tota l'Església. 
La meva opció va ser per un període 
determinat. 

Em sentia amb la salut i amb l'edat 
més oportunes per arriscar-me, i les 
circumstàncies familiars eren favora
bles. No cesso de donar gràcies a Déu 
per haver-me regalat l'experiència d'a
quells set anys i escaig de ministeri. 

Insisteixo. Aquella ofrena o dispo
nibilitat en mans del bisbe, expressa-

da en l'ordenació, per a mi arribava 
fins a oferir-me per a un servei lluny 
del territori de la pròpia diòcesi. En el 
meu cas concret, es tractava d'una es
glésia local africana que demanava, 
per un temps limitat, el reforç i la col· 
laboració de preveres de Barcelona. 

A nivell d'espiritualitat ho vaig 
viure com una nova crida o vocació. 
Era qüestió d'anar dient sí i d'un pas 
més en el projecte de vida. 

També m'ajudà, i molt, el fet que 
tot fos programat per viure l'experièn
cia en equip i en el marc de tot un 
moment diocesà que donava suport i 
engrescava. No em sentia sol, ni aven
turer, ni franctirador. Tampoc marxa
va perquè aquí no m 'hi trobés a gust. 

Tanmateix, no tot resultava me
ravellós. Et trobaves una Església 
desconcertant. Gent i comunitats 
maquíssimes en plena expansió i a la 
vegada estructures i persones decep
cionants. Era la coexistència constant 
de contrastos. 

Un interrogant que de tant en tant 
em revenia i em punxava era: què· hi 
pinto jo aquí? Jo no sóc africà, no tinc 
la pell com ells, no arribo a compren
dre el fons dels assumptes ... La pre-



gunta me la feia, però l'estima entra
nyable i autèntica de part del poble 
senzill i la joia del servei podien més 
que aquells dubtes. 

Acabo amb un darrer aspecte molt 
comentat i que podria semblar tòpic: 
el que arribes a rebre. Certament, en la 
meva vida hi ha un abans i un després 
del temps d'estada a l'Àfrica. La visió 
del món se't capgira. El valor que do
nes a les persones i a les coses és un 

altre. Aquell tocar de primera mà el 
sofriment del Tercer Món encara ac
tua en mi, ara, com un revulsiu perma
nent. Incorpores a la pròpia història un 
nou cabal de saviesa, de rostres, de 
mancances, d'alternatives. Vius la 
vida dels homes i de les dones del car
rer i la vida de l'Església d'una altra 
manera. No és estrany que et desco
breixis més seduït per l'Evangeli de 
les Benaurances i a la vegada més lliu
re i més revolucionari. 

Hi estem treballant il.lusionats ... 
sisca PAUSAS, prevere de Barcelona. Missioner a Camer"n des de l'abril de 1996 

Em dic Sisco Pausas, i vaig ser or
denat capellà a Vilafranca del Penedès 
l'any 1979. La meva tasca pastoral 
sempre ha estat en parròquies rurals; 
al meu poble, Sant Climent de Llo
bregat, on vaig néixer, i també a Palle
jà, Vilafranca del Penedès, Avinyonet 
i les Bunyoles, i Capellades. 

Des de l'onze d'abril de 1996 estic 
exercint la meva tasca pastoral al 
Camerun, a la regió de l'extrem nord, 
tocant al llac Txad. És una regió pobre 
i marginada. Hi treballem cinc cape
llans, tres de Barcelona i dos came
runesos. 

La meva vivència en aquests pri
mers mesos té dos moments intensos. 
Un primer d'adaptació: és un període 
de por, pateixes pel teu fisic. Et cen-

tres en tu mateix; això fa que no pu
guis adonar-te del que t'envolta. En el 
meu cas aquest període ha durat molt 
poc temps i de seguida m'hi he adap
tat, tant al clima com a la diversitat de 
menjars. Després ve una etapa més 
bonica, en la qual em trobo actual
ment, la de coneixença de les persones 
i els grups. És una etapa d'observació, 
d'escoltar i mirar. Ben viscuda, penso 
que és una bona ajuda per al futur. 

M'impressiona l'estat en què viu 
aquesta regió. Per a mi, és com si 
tomés molts anys enrere. Hi ha man
cança de molts mitjans, alguns d'ells 
bàsics. El més commovedor és que 
ells no ho troben a faltar. 

El nostre treball és de presència. 
La majoria d'aquesta regió és musul- 49 
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mana. Nosaltres som ben respectats 
i tolerats. Mirem d'estar presents en 
les diferents comunitats cristianes 
escampades per aquesta regió (la 
gran majoria són funcionaris vinguts 
del sud i destinats a aquesta regió) i 
procurem donar estabilitat als petits 
nuclis creients. La presència moltes 
vegades vol dir desplaçament, en un 
lloc on no hi facilitats per fer-ho. 
Encara que aquf el temps no comp
ta; hi ha temps per a tot. La presèn
cia pastoral va acompanyada d'o
bres materials de caire social. En 
aquest sentit han anat naixent, amb 
l'ajut de la missió, serveis socials de 
necessitats bàsiques en aquesta regió: 
farmàcia, escola maternal, taller de 
cultura, residència per a joves ... Hi 
estem treballant, moltes vegades 
com una formi gueta, i sempre acom
panyats del caliu de la pregària. Ella 
és el motor bàsic que fa funcionar la 
resta. 

Jo mateix m'hi sento molt iHusio
nat. T'hi trobes be coneixent persones 
de tarannà i cultura molt diferents a la 
nostra però, en el fons, persones que 
volen ser reconegudes en la seva dig
nitat i per això, aquí, l'Evangeli hi té 
moltes coses a dir. I les diu. 

Sentir-nos units en la pregària ens 
fa forts, sobretot ara, en la situació que 
viuen alguns països de l'Àfrica on el 
volcà de l'odi i la violència s 'ha encès 
i ha llençat les persones a matar-se. I 
això, com una reguera de pólvora, pot 
encendre tot l'Àfrica. 

Al Camerun, en aquests moments 
ho visc amb serenor. Aquí hi ha també 
grups ètnics diferents que de moment 
habiten junts a la regió. La nostra tas
ca és també pacificadora i d'entesa. 

Una tasca d'entesa en un país de 
missió. 

El missioner ajuda a ajudar 
JOAN CASAS, diocesò de Vic. 25 anys a Rwanda 

Luther King quan explicava la pa
ràbola del bon samarità, solia dir «da
vant del malferit del peu del camí, mai 
no m 'haig de fer la pregunta: què em 
passarà si m'aturo a ajudar-lo?, 
més avial m 'he de preguntar el con
trari: què li passarà a ell si no l'aju
do?». Sense aquest canvi de pers
pectiva no es pot entendre la vida 

50 missionera. 

En els meus 25 anys de missioner 
diocesà a Ruanda, gairebé asseguraria 
que tant per a mi com per als meus 
companys -vàrem arribar a ser IOde 
colla- aquesta última va ser la pregun
ta clau. 

Mirant enrere, intentant revisar les 
motivacions de la nostra presència 
missionera a Ruanda, veig que eren 
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nobles i compartides. La principal, 
certament, era la fe: «Aneu per tot 
el món i ensenyew}. L'esperança de 
transformar el món, segons l'amor de 
Jesucrist, tal com l'enteníem, ens mo
tivava radicalment. La crida de Pius 
XII en la Fidei donum a favor de 
l'Àfrica; el Concili Vaticà lI; l'am
bient missioner al nostre seminari en 
la postguerra; l'eufòria del món occi
dental, emborratxat de tècnica; el 
bon acolliment dels pares blancs, ini
ciadors i especialistes de l'evangelit
zació africana ... tot ens empenyia a 
.obrir-nos al món, a anar continent en
llà, i al final aterrar a Ruanda. 

Diòcesi missionera 

Aquestes pinzellades són fruit dels 
horitzons amples i universalistes de la 
nostra comunitat diocesana. Ara, en 
demanar-me que en parli, em sembla 
que hauria de subratllar tres grans 
dimensions. M'ajuden a revisar-me i 
tenir en compte el ventall de pers
pectives. 

a) La dimensió eclesial 

«La teva experiència ens pot aju
dar», em deia suara un company sa
cerdot. «Vine a parlar a la nostra 
parròquia. Vosaltres heu viscut una 
realitat nova. Necessitem del vostre 
entusiasme'». 

Aquesta invitació se 'ns ha fet molt 
sovint. Respon, penso, a la realitat. 
Per definició, l'Església és intercanvi, 
comunió de vida. Les experiències 
fresques de les joves esglésies, el 
compromís col, lectiu dels catequistes 

en els països de Missió, els laics diri
gents de comunitats de base ... tot això 
dóna impuls i esperança a les nostres 
velles comunitats. Un dia vaig sentir 
dir al bisbe Capmany que la nova 
evangelització no es podrà portar a 
terme sense l'aportació i el testimoni 
del món missioner. Totes les grans 
encícliques ens han dit: «La fe s'en
forteix donant-la». 

b) La dimensió humanitària 

«Quan tornes a Ruanda?», em 
preguntava un jove de casa nostra. «Et 
voldria fer a mans un donatiu. És el 
meu primer salari, i vull que arribi 
directament». 

Tots els missioners hem fet d'in
termediaris entre el món ric i el món 
pobre. Aquest aspecte humanitari és 
molt important. El missioner és un cap 
de pont. Transmet corrent. Ajuda a 
ajudar. És la veu dels sense veu. Ens fa 
pensar que hem de ser solidaris, que la 
terra és una i que tots som germans. El 
meu compromís és comunicatiu. Co
neix necessitats concretes de gent 
concreta, en llocs concrets. Viu amb 
ells i sap què necessiten. Sí, realment 
els missioners són els grans promotors 
de la dimensió humanitària del nostre 
món contemporani. 

e) La dimensió personal 

Potser és menys escaient parlar-ne 
aquí, però tots els qui durant un llarg 
temps de la nostra vida hem sigut mis
sioners no podem deixar de ser-ho, i 
ho considerem una gràcia viscuda que 
hem rebut. La Missió ha sigut un pe
ríode excepcional. Ens ha marcat tan 51 
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profundament que mai més no ho 
podrem oblidar. Ens ha costat molt 
tornar i adaptar-nos al món de casa 
nostra. Sentim que hem rebut molt. 
Enyorem la vida exultant, fervorosa i 
festiva de les cristianitats de Ruanda, 
Veneçuela, Argentina o Zaire. Agraïm 
la saviesa de vida que la gent senzi
lla ens ha comunicat, la generositat, 
l'entusiasme. Sentim que el treball 
pastoral era gratificant, i també fe
cund. 

Certament, la nostàlgia ens deu fer 
idealitzar temps passats. Però, és així. 
No podem deixar de pensar-hi, i en 
parlem, potser massa sovint. Voldríem 
poder transmetre-ho. Segur que no en 
sabem. Almenys, però, ho desitgem o 
ho intentem. Ja em disculpareu si he 

manifestat un xic massa l'aspecte 
personal. 

Queda, però, la certesa que la nos
tra Església, la Universal, la d'ací i la 
d'allà, és formidable: és signe visible 
de la presència de Déu en la nostra 
humanitat malalta de manca d'amor. 
És l'única institució humana capaç 
d'agermanar els pobles més diversos i 
més allunyats. És la gran troballa del 
geni més gran del nostre món humà: 
Jesús. Mai no la lloarem prou. És Ella, 
i només Ella, la que ha estat capaç de 
fer realitat la nostra diòcesi missione
ra, la que té una mitjana de dos màrtirs 
missioners per mes aquests darrers 
anys i la que manté i¡'¡usionats els 
200.000 missioners escampats arreu 
del món. 



Què passa amb el Concili? 
FRANCESC PAR DO, director del CEP i de Quaderns de Pastorol. 

Avui, dia 21 de gener de 1997, 
quan començo a pensar i a escriure, 
han passat dos anys des de la solemne 
inauguració del Concili a la catedral 
de Tarragona, i quasi vuit mesos de la 
promulgació de les resolucions conci
liars, un cop superada la recognitio 
romana amb el desconcertant i preo
cupant retard. 

Quan em criden per parlar del 
Concili, o quan s'hi fa referència en 
reunions de programació pastoral, 
algú irònicament sempre pregunta: 
Què passa amb el Concili? Jo no ho 
sé pas, què passa, però sí que l'ob
servació i l'experiència des de 
la seva clausura m'anima a dir-hi 
quelcom. Això és el que m'ha dema
nat el responsable d'aquesta publi
cació, Església de Tarragona; i el 
cap de redacció de Quaderns de 
Pastoral. 

Primer més val beure el fel o la 
copa amarga, i per això començaré 
pels fets, les situacions, les actituds 
que són dificultats per a l'aplicació 
del Concili. 

1. El retard de la recognilio 

Sincerament penso, i no és cap 
excusa, que el retard de la recogni
tio ha estat un míssil a la línia de flo
tació del Concili, ha estat un desas
tre, i més val acceptar-ho així i no pas 
disfressar-ho. Per això el Concili ha 
començat la cursa tocat, no enfonsat, 
però tocat. 

El fet ha provocat desconcert i, 
sobretot en alguns sectors eclesials, 
desconfiança envers el Concili mateix 
i les seves resolucions. Segur que la 
majoria de resolucions han estat ben 
acceptades, però almenys podem dir 
que en algunes hi ha hagut dificultats. 
I aquesta constatació, ara i aquí, en 
una situació eclesial molt fragmenta
da, augmenta la desconfiança no sols 
cap a unes resolucions, sinó al fet ma
teix del nostre Concili català. 

2. La situació de l'arquebisbe 
Ramon Torrella 

A l'inici del camí del postconcili la 
figura i la missió de l'arquebisbe pri-
mat era i és molt important, decisiva, 53 



pel que fa als altres bisbes, pel que fa 
als organismes interdiocesans depen
dents de la Tarraconense, pel que fa a 
activar els encàrrecs demanats pel 
mateix Concili a col, lectius ja exis
tents o que cal crear, i pel que fa a apli
car les resolucions conciliars d'una 
manera comunional i coordinada entre 
les diverses esglésies. 

I a l'inici del camí de l'aplicació 
del Concili, malauradament, ens hem 
trobat mancats del lideratge del Dr. 
Torrella. Les circumstàncies excep
cionals de salut i altres que desconei
xem han provocat la presentació de la 
seva renúncia a la Santa Seu. 

La solució a aquesta renúncia és i 
serà motiu d'esperança perquè el Con
cili arribi a ser vida pastoral, o serà 
motiu per acabar de desanimar el per
sonal amb relació a l'aplicació de to
tes les resolucions vinculants i priori
tàries, com a mínim. 

Cal pregar, confiar i esperar; i si 
algú pot treballar, que ho faci. 

3. "El Concili no ha dit res de non" 

Amb aquesta expressió, que per a 
mi no respon a la realitat perquè és 
poc precisa i objectiva, s'opta per una 
actitud pastoral de conservació en el 
sentit d'anar fent el que ja fem, però 
sense desig de revisar-ho a la llum de 
les resolucions conciliars i del seu ob
jectiu d'evangelitzar avui. 

El fet mateix del Concili ja és una 
novetat que caldria tenir molt present. 

54 La mateixa finalitat, que és l'evange-

lització de la nostra societat avui com 
a missió prioritària; la resolució pri
mera del capítol primer, lletra i música 
amb què cal llegir totes les decisions 
conciliars; l'opció per la comunitat 
com a mediació entre Jesús i la gent 
normal i corrent, i la valoració de la 
normalitat pastoral i del dia a dia ... tot 
plegat em fa pensar que, malgrat totes 
les llacunes, imprecisions, descon
certs ... tenim el millor tractat de pasto
ral que en aquests moments podem 
tenir per orientar la nostra acció, i que 
és fruit d'un gran consens i d'expe
riència de comunió. 

La novetat que és el mateix fet del 
Concili ens hauria de moure a cercar 
si ja fem bé el que ja fem, i què hau
riem de fer perquè l'Evangeli de Jesús 
sigui per a les persones d'avui Bona i 
Nova notícia de salvació. 

4. La "descoordinació" de les diò
cesis en l'inici del camí de 
l'aplicació conciliar 

Tot allò que semblava guanyat en 
les etapes preparatòria, diocesana, i 
durant la celebració del Concili, una 
coordinació interdiocesana intensa, 
sembla que s'hagi esllanguit en la 
recepció del Concili a cada diòcesi i 
en els primers passos de la seva apli
cació. 

Tots els bisbats s'han posat a la 
feina, no amb la mateix energia i for
ça, però cadascun ha marcat el seu rit
me, les seves prioritats, el seu mètode 
de treball, els seus objectius, sense 
comunicació amb els altres. Cal res
pectar la peculiaritat teològica, pasto-



ral i sociològica de cada Església, 
també en l'aplicació del Concili, però 
no és bo que les resolucions que s 'han 
fet sinodalment no s'intentin aplicar 
de la mateixa manera. 

Aquesta singularitat de cada bis
bat, respectable, ha afeblit l'orientació 
i l'energia comuna del postconcili; no 
ha ajudat el conjunt de les nostres es
glésies a continuar fent pinya en l'o
rientació que calia prendre. 

Aquest fet ha provocat desconcert 
en els sectors de capellans i de laics i 
laiques que han posat esperances en el 
nostre Concili, perquè no ajuda gens a 
la proclamada i desitjada «unitat pas
tora!» de les diòcesis catalanes. 

5. La indefinició jurídica de la 
coordinació interdiocesana 

Es tracta de la Resolució 142, prio
ritària i vinculant, en la qual s'urgeix 
que les nostres esglésies amb seu a 
Catalunya aconsegueixin una comu
nió interdiocesana i una acció pastoral 
més coordinada, i que per a això pro
curin trobar la corresponent solució 
jurídica. 

És dificil trobar la millor forma 
jurídica -almenys alguns experts així 
ho pensen- que no sigui només epis
copal, sinó més eclesial, que tingui 
present amb realisme el fet dels dos 
arquebisbats, i que no oblidi les tres 
diòcesis de les illes. Ara bé, aquesta 
dificultat real no hauria de ser obstacle 
per haver iniciat estudis, fer consultes, 
donar informació dels passos que es 
fan ... l, com que el silenci i l'aparca-

ment de la qüestió és la informació 
que ens arriba, hi ha el temor que es 
continuï en la indefinició temps i més 
temps, afeblint-se o aturant-se així la 
construcció de la unitat pastoral. 

6. Hi haurà pla couciliar de 
formació? 

La Resolució 47 del capítol pri
mer, sobre el pla conciliar de posada 
al dia i de formació permanent de tots 
els subjectes actius de la pastoral en el 
termini de deu anys, es considerava 
fonamental perquè el Concili no que
dés en els papers. Ja han passat nou 
mesos i sembla que el pla està aturat, 
o almenys no dóna senyals de vida 
pública. 

Molts recorden la posada al dia de 
molts capellans i d'alguns laics -en 
aquells moments pocs- després del 
Concili Vaticà lI, que va ser decisiva 
per ajudar a la conversió personal, per 
assumir-lo i després aplicar-lo. I aque
lla posada al dia o formació es va fer 
a tot Catalunya, gràcies a molts esfor
ços i principalment al gran treball del 
Centre d'Estudis Pastorals -és bo te
nir memòria històrica i agraïda-o La 
pregunta és: No hauria calgut ja ara 
una moguda semblant per a capellans, 
diaques, laics i laiques, religiosos i re
ligioses? 

Caldria comptar amb totes les inS
titucions diocesanes i interdiocesanes 
encarregades de la formació, potser 
caldria preparar els professors o res
ponsables; es podria convocar primer 
els càrrecs diocesans i els arxipres
tos ... en l'àmbit català i de cada bisbat, 55 



amb modalitats de formació que res
ponguin a les possibilitats de les per
sones, amb totes les variants que es 
vulgui, però cal oferir i realitzar el pla 
de formació. 

Podem buscar totes les raons ob
jectives per obviar-lo, per restar-li im
portància, per mostrar les dificultats ... 
i quedar tranquils, però sense pla de 
formació general, el Concili de tots 
serà només per a algunes comunitats i 
moviments, potser les que menys el 
necessitaven. 

7. Esperar que tot ens arribi de dalt 

Sovint esperem que tot ens vingui 
des de dalt. No ho volem, diem que no 
ha de ser així, si passa ens ho mirem 
amb lupa ... I alhora cal reconèixer que 
massa sovint esperem que ens ho ofe
reixin tot amanit. 

És normal que esperem orienta
cions dels òrgans de govern pastoral 
dels bisbats, és normal que esperem 
els directoris reclamats pel mateix 
Concili, però cal reconèixer també 
que podem descobrir allò que el Con
cili ens urgeix com a rectors, consi
liaris, responsables d'activitats pasto
rals, membres dels consells ... , o com a 
comunitats, moviments, famílies reli
gioses, serveis pastorals, organismes ... i 
començar-hi a treballar. Aquesta acti
tud d'esperar sovint ens fa molt pas
sius, i inconscientment pot justificar la 
mandra de la conversió i del canví. 

En aquest postconcili penso que 
també pequem en general de passivi-

56 tat, de poca gosadia i creativitat, i 

d'allò que cal tenir per canviar i obrir 
nous camins. 

Si no ens espavilem a tots els ni
vells de l'acció pastoral, ho tenim 
difícil. 

8. És mirar molt l'Església i poc la 
gent i Jesús 

Mirem amb excés l'interior de 
l'Església i poc la gent i Jesús. No 
acabem de tenir ben enfocada la mira
da perquè la lletra i l'esperit del Con
cili passin a ser fets i actituds normals 
i corrents. Encara mirem sempre en 
direcció a l'interior de l'Església, als 
eclesiàstics, a les estructures, a les or
ganitzacions eclesials, i poc en direc
ció a la gent, a la seva problemàtica, 
goigs i esperances, a allò que potser 
ens demanen sense saber-ho; i també 
poc en direcció a Jesús, la Bona Notí
cia de la salvació per a l'avui, per al 
demà i per a passat demà. 

I el Concili sobretot vol, des d'una 
experiència profunda de Déu, que mi
rem la gent d'una manera nova, i que 
els oferim el nostre tresor, que és 
Jesucrist Salvador, tenint present les 
seves necessitats, el seu dolor i tot el 
pes del viure humà. 

És cert que avui el problema per a 
molts és l'Església. Però com més ens 
centrem en l'Església més problema 
serà. Cal descentrar-nos eclesialment 
per centrar-nos en la vida de les perso
nes i en l'Evangeli viscut i celebrat. 

El Concili ens fa mirar la gent i Je
sús, i per aquest motiu ens urgeix a 



purificar-nos perquè com a Església 
siguem capaços de posar en relació la 
gent i Jesús. 

9. La por a la "influència dels 
nacionalismes no catalans" 

Aquests dies s'ha destapat una po
lèmica sobre la catalanitat de les nos
tres esglésies, en què es manifesten els 
accents que ha de tenir el propi nacio
nalisme en l'Església a Catalunya i els 
possibles perills. La polèmica o aquest 
debat no fa por perquè fins i tot pot ser 
positiu que se'n parli públicament, ja 
que pot ajudar a clarificar la qüestió. 

Tampoc fa por, al contrari, que des 
de la fe i la comunió eclesial els ger
mans amb responsabilitats pastorals 
sobre tota l'Església pel seu ministeri 
ens orientin, animin -ho fan poc- i ens 
adverteixin. 

Allò que realment fa por és la im
posició a les nostres esglésies de 
decisions inspirades i esperonades 
pels nacionalismes no catalans amb 
l'afany de dominar i d'imposar, i amb 
l'excusa de la comunió i de la dimen
sió universal de la comunitat eclesiaL 
Són els fets de la història que ens fan 
tenir por per l'avui. Aquesta por para
litza energies i pot portar a un replega
ment d'autodefensa. Aquesta por, si 
els fets l'avalen, va paralitzant en 
bona part les energies per aplicar el 
Concili i engendra desconfiança. 

No és inútil recordar aquí la deli
cadesa, el respecte, l'estimació amb 
què les nostres esglésies de Catalunya 
han acollit i integrat les persones d'al-

tres cultures, sense renunciar a la prò
pia. L'Església aquí ha estat un factor 
decisiu de pau i de convivència civil i 
religiosa. Continuar amb aquesta acti
tud no impedeix alhora defensar i pro
moure la catalanitat. 

Sóc conscient que en aquest apar
tat m 'he allargat molt, malgrat les bo
nes intencions de brevetat. 

Cal passar a donar relleu a aquells 
fets, situacions i actituds que han aju
dat i que estan ajudant a l'aplicació 
del Concili, que fan tasca important de 
postconcili. 

a) Els bisbes 

La voluntat dels nostres bisbes de 
tirar endavant el Concili i impulsar-ne 
l'aplicació. 

Els bisbes s'emporten sovint les 
crítiques i pocs aplaudiments i reco
neixements. Això és quelcom annex 
al ministeri episcopal, i no està mala
ment si no es trenquen els lligams de 
comunió i d'estimació. 

Els nostres bisbes amb relació al 
Concili bé es mereixen un aplaudi
ment i el reconeixement sincer de la 
seva tasca i de la seva fermesa. És clar 
que s'han donat moments foscos, que 
en algunes resolucions podien ser més 
agosarats, que el possible conflicte 
amb algunes normes disciplinars de 
l'Església ha provocat no assumir 
totes les propostes ... però valorant el 
conjunt cal agrair-los el que han fet 
i sofert. 57 
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Hi ha signes que expressen el de
sig de mantenir la mateixa fermesa i 
decisió en l'aplicació del Concili. Cal 
que sigui així, si no, no farem camí. 

b) La recepció del Concili 

La recepció a totes les diòcesis, 
d'una manera o altra, de les resolu
cions conciliars, com a compromís 
seriós de tota la comunitat en la seva 
aplicació. 

Cal valorar totes les celebracions i 
actes de recepció com a signes clars 
d'acolliment del Concili i de compro
mís, i no sols com a actes formals i per 
complir l'expedient. 

Almenys públicament, comunità
riament i en actitud de pregària tots els 
bisbats han dit que SÍ al Concili. 

La recepció vol dir que hi ha desig 
diocesà d'assumir el Concili. 

e) La publicació dels documents 
conciliars 

Bona feina ha fet la Secretaria del 
Concili, com ens té acostumats. Els 
dos llibrets oficials dels documents 
conciliars són una eina imprescindible 
per divulgar, conèixer, treballar i apli
car les resolucions i altres documents 
conciliars. 

Una bona recomanació és no llegir 
totes resolucions d'un cop, tal com 
llegim qualsevol altre llibre normal, hi 
ha el perill de no assaborir-ne cap. És 
millor escollir resolucions, llegir-les 

amb detenció, preguntar-se per allò 
que proposen, urgeixen i suggereixen, 
fer-ne matèria de pregària, de revi
sió personal i pastoral, parlar-ne en 
grup. 

El fet positiu és que per a molts 
capellans i laics els documents conci
liars són un llibre habitual de lectura i 
de consulta. 

d) El millor llibre de pastoral 

Ho vaig dir durant la celebració 
del Concili a Sant Cugat, i ara encara 
n'estic més convençut: els documents 
conciliars són el millor llibre o tractat 
de pastoral per a nosaltres. 

Si la pastoral és l'Església en ac
ció, les resolucions manifesten el què, 
el perquè i el com d'aquesta acció. 

Si els accents pastorals per a 
aquest moment han de ser resultat de 
l'escolta de l'Esperit, de la reflexió 
en comunió de tots els membres de 
l'Església presidits pels bisbes, i des 
d'una mirada salvadora a la socie
tat, les resolucions conciliars són el 
millor pla pastoral per a les nostres 
esglésies. 

Ara el primer llibre de pastoral 
per a nosaltres és el Concili. No és 
l'opinió d'un expert, teòleg i pas
toralista, que teòricament podria 
estar molt ben fonamentada i encer
tada, sinó que és la decisió del con
junt de les nostres esglésies en co
munió. I aquest és el gran valor; el 
millor, si es tracta d'orientar l'acció 
eclesial. 



e) Les prioritats de cada bisbat 

Alguns bisbats han optat per pre
sentar unes prioritats pastorals con
cretes amb un pla concret d'aplicació, 
de responsables, de temps, d'eva
luació ... Es tracta d'un pla pastoral 
diocesà conciliar. Personalment 
penso que és la millor manera d' as
sumir el Concili a tots els nivells 
pastorals. 

Altres han optat per donar-se un 
temps per conèixer i estudiar el Con
cili a tots els nivells, per assegurar una 
conversió personal i comunitària i per 
anar consensuant els objectius a pro
posar. És un procés més lent, però que 
prepara el terreny de veritat. Donarà 
fruit. 

Altres han proposat alguns accents 
pastorals, resultat del Concili, amb 
d'altres de més peculiars a la seva sin
gularitat, i tenint present les propostes 
de preparació del tercer miHenni. Han 
intentat una síntesi, però hi ha el perill 
de dispersió i de poca precisió en els 
objectius proposats. 

Finalment, altres han deixat la ini
ciativa als arxiprestats per marcar-se 
les prioritats a partir de les resolucions 
i de la situació de cada arxiprestat. 

La notícia positiva és que tots els 
bisbats han tingut present el Concili 
en el moment de proposar-se els ob
jectius del curs pastoral. 

Caldria, potser, recollir la petició 
de desitjar claredat, senzillesa en els 
objectius a proposar, i alhora pautes 
per ajudar a la seva aplicació. 

f) Les incomptables conferències, 
reflexions i informacions del 
Concili 

Només vull recordar la gran quan
titat de conferències, informacions, 
temes de reflexió, cursets, setmanes 
de formació, etc. que han intentat do
nar a conèixer el Concili. 

Jo voldria destacar la preocupació 
del Centre d'Estudis Pastorals de les 
diòcesis catalanes per oferir propostes 
formatives des de les conviccions con
ciliars i per reflexionar sobre l'abast 
de les resolucions en els darrers últims 
números de Quaderns de Pastoral. 

Dono fe que l'esforç ha estat i és 
important. 

g) El treball de les comissions qne 
preparen el directoris 

El Secretariat Interdiocesà de Litúr
gia que prepara el directori de pastoral 
sacramental, ja fa temps que treballa. 

Els vicaris episcopals, que han de 
preparar els directoris de la parròquia 
i de ]' arxiprestat, fa mesos que han 
començat a treballar el de l'arxipres
tat. Altres secretariats interdiocesans 
sé que han començat a treballar des 
del camp específic que tenen encoma
nat. Aquest treball amagat i pacient 
està preparant el futur i donarà fruit. 

El sol fet de plantejar-se i de fer 
aquests directoris per a totes les esglé
sies de Catalunya, tenint present el 
que ha dit el Concili i allò que ara fem, 
té un gran valor. 59 



Només caldria demanar que abans 
de la seva publicació hi hagués una 
unificació dels criteris i propostes dels 
diversos directoris. 

h) Els reptes per als secretariats 
interdiocesans 

La majoria de secretariats interdio
cesans es pregunten pels desafiaments 
que el Concili els planteja. I això és un 
nou alè de vida perquè significa que 
tenen una missió important. 

Si els secretariats es troben més 
recolzats, més necessaris, i afinen la 
seva missió es va fent veritat la unitat 
pastoral de Catalunya. 

i) L'evangelització, missió prioritària 

A tots, en moments de cansament, 
de desconcert pastoral, de perill de 
retirada als propis castells o d'hiver
nació, se'ns ha recordat i exigit que la 
feina continua, i sobretot aquesta fei
na és la d'evangelitzar. I en aquests 
anys de Concili i mesos de postconci
li aquesta és una convicció que es va 
fent majoritària. 

«Durant temps ens hem escarrassat i 
sembla que no hem pescat res, però 
tornarem a intentar-ho». Es repeteix, 
gràcies al Concili, l'escena evangèlica. 

j) La gent que ha notat que quelcom 
s'està movent a la nostra Església 

«Almenys algunes coses es mouen 
60 a l'Església». Així valorava aquest 

temps un grup de cristians i cristianes 
encarregats de la preparació matrimo
nial. I he pensat que tenen molta raó. 
Les nostres diòcesis, des del bisbe fins 
al catequista de la parròquia més peti
ta, no es miren les coses de la mateixa 
manera, i volen que la gent ho noti. 

Si tots els fidels ho notem perquè 
ens deixem evangelitzar més, els qui 
no ho són tant per l'acolliment cor
dial que és el rostre viu del Senyor, i 
els pobres perquè ens converteixen i 
alhora reben ajuda, aleshores quelcom 
molt important s'està movent a les 
nostres esglésies. 

k) Aprendre a llegir la vida de les 
persones i de l'Església tal com 
ho ha ret el nostre Concili 

Mai no en sabem prou, de mirar la 
vida amb els ulIs de Jesús, i el Concili 
ens empenya repetir l'exercici que 
ha fet ell mateix. No deixem passar 
la lliçó. 

Fem-ho. 

I) Elies i Pau, icones d'aquest 
moment 

L'Àngel del Senyor ens ha tocat, 
com va tocar Elies en la seva fugida 
per les dificultats de la seva missió, i 
per mitjà del Concili ens ha dit: «Aixe
ca 't i menja, que el camí que has de 
fer és massa llarg per a tu» (l Re 
19,7). 

Tenim el pa de la Paraula i el pa de 
l'Eucaristia que ens alimenten perquè 



continuem el camí de comunió, i reno
vem les nostres comunitats perquè 
comuniquin la Bona Nova de la salva
ció a tothom i especialment als po
bres, en aquest pals i en aquesta etapa 
de la història. 

I com Pau a Corint escoltem la veu 
del Senyor: «No tinguis por; continua 
parlant. Jo sóc amb tu, i ningú no et 
posarà la mà al damunt. Aquí (a 
Catalunya) tinc un poble molt nom
brós» (Ac 18,9). 

Jo, amb molts altres, no volem de 
cap manera ara cantar el Rèquiem pel 
nostre Concili, sinó que volem cantar 
l'Al·leluia joiós, solemne, polifònic, 
alegre, ple d'esperança. 

És per això que m'he decidit a 
imprimir amb gravats d'impremta 
aquests pensaments. Si ajuden a algú 
a treballar i a mantenir l'esperança, ja 
estaré satisfet. 

Nota important: 

Enllestit l'article s 'ha fet públic el 
nomenament de Mons. Lluís Martínez, 
bisbe de Tortosa, com a nou arquebis
be de Tarragona. 

El fet, important, m'ha semblat 
que no provocava cap canvi necessari 
en la reflexió. És millor deixar-la tal 

com fou pensada i escrita. Només 
constatar que ja tenim la resposta a un 
interrogant que s 'hi havia manifestat. 

Però, és veritat que aquest nome
nament pot donar a la nostra situació 
eclesial un to d'esperança. El bisbe 
Lluís coneix Catalunya perquè durant 
anys ha estat secretari de la CET; co
neix Barcelona i la seva complexitat; 
coneix molts capellans i laics d'arreu 
de Catalunya; ha participat en el Con
cili; fa temps que treballa amb els al
tres bisbes de Catalunya. Tots són mo
tius per mantenir l'esperança. També 
cal dir que el bisbe Lluís té el seu ta
rannà peculiar, conegut per molts. 

La seva capacitat de fer-se proper 
i estimular a la confiança. El fet d'ha
ver experimentat quasi bé tots els se
crets del govern pastoral de l'Esglé
sia. I potser per això desitjo i demano 
per ell el do de la gosadia que treu la 
por; la saviesa per afrontar les qües
tions pendents amb fermesa i eficàcia; 
l'encert d'escollir aquells col· labora
dors que més el puguin ajudar en la 
seva tasca com a arquebisbe de 
Tarragona i primat de Catalunya; i 
comptar amb els secretariats interdio
cesans i altres institucions catalanes 
per exercir la seva missió episcopal en 
relació amb les altres diòcesis de la 
Tarraconense i de Catalunya. 

Ad multos annos! 
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Sobre l'Assemblea episcopal del 
Quebec 
JOAN BUSQUETS, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Al Dr. Ramon Torrella, 
arquebisbe metropolità i primat, 
que va convocar i presidir 
el Concili Provincial Tarraconense. 
Amb agraïment. 

Des de fa un cert temps, ens plau 
comparar el Quebec i Catalunya'. Les 
respectives institucions i l'abast de 
l'autogovern, l'afirmació de la identitat 
nacional en el conjunt de l'Estat cana
denc i de l'espanyol, les possibilitats 
de supervivència de la llengua i cultu
ra pròpies, entre altres qüestions, so
vint són tema de comentari periodís
tic, de discurs polític o d'estudi més o 
menys aprofundit. En concret, l'im
pacte del Referèndum del Quebec de 
l'any 1995 en els MCS i en els cercles 
d'opinió ha estat considerable. Alguns 
d'ells ban valorat aquesta consulta so
bre l'autodeterminació com una lliçó 
de normalitat i de maduresa cívica, 

vàlida també per al nostre país. Altres 
l'han contemplada amb temor'. 

En aquest moment postconciliar, 
sembla que podria interessar-nos co
nèixer també l'organització de l'Es
glésia en aquell territori d'Amèrica 
del Nord. El Quebec és una província 
canadenca, l'única que, a través de la 
història, ha mantingut l'ànima france
sa i la tradició catòlica, voltada com 
està per terres de potent cultura anglo
saxona i de predomini protestant. 

Algunes dades comparatives 

El Quebec té 1.550.000 km' i qua
si 7.000.000 d'habitants. D'aquests, 
4/5 parts són francoparlants i liS part 
angloparlants (més de 2/3 parts d'a
quests darrers viuen a Montreal). 

Catalunya té només 36.000 km2 

(1) Aquesta nota informativa sobre l'organització dels bisbes quebequesos ha estat possible 
gràcies a una casualitat. En efecte, durant l'Assemblea Mundial dels Degans de Facul
tats Catòliques de Teologia (COCTI), que va tenir 110c a Sherbrooke, vaig tenir l'oportu
nitat de parlar dues vegades amb l'arquebisbe d'aquesta ciutat, que és el president dels 
bisbes del Quebec. Després, molt amablement, el mateix arquebisbe i la Secretaria de 
l'episcopat van enviar-me més informació. 

(2) Hi ha un estudi comparatiu dels editorials i els articles d'informació dels grans diaris de 
Barcelona -l'Avui, La Vanguardia, El País i El Periódiccr durant els mateixos dies del 
referèndum: cf. J. SORT: «L'impacte mediàtic del Referèndum quebequès)}, dins Trípo-
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(sense la Catalunya Nord). Per tant, el 
Quebec és territorialment més de 40 
vegades Catalunya. Tanmateix, pel 
que fa a la població, els dos països 
s'assemblen: hi ha 6.000.000 de ciuta
dans catalans. 

La densitat per km' és molt diver
sa, per raons geogràfiques òbvies. Al 
Quebec només un 15% del territori 
està poblat. Quatre de cada cinc que
bequesos resideixen en ciutats (més 
de 5.000.000); mentre que la resta està 
escampada per les immenses planures 
distants i glaçades bona part de l'any. 
Els quebequesos representen el 26% 
de la població de tot el Canadà'. 
Catalunya, per la seva banda, assoleix 
el 17'5% del total de població de l'Es
tat espanyol. Dels 6.000.000 de ciuta
dans catalans, més de la meitat resi
deixen a Barcelona i a la seva àrea 
d'influència; del 40 al 50% són caste
llanoparlants d'origen, tot i que només 
un 10% no parla el català. A l'àrea de 
Barcelona el sap parlar un 68% (1991). 

La història 

Pel Tractat de París (1763), la 
Nouvelle-France passava a la corona 
britànica. Amb el Québec Act (1774), 
Anglaterra reconeixia les lleis civils 
franceses i autoritzava «el lliure exer
cici de lale de l'Església de Roma». 

Quan fou reconeguda la independèn
cia dels Estats Units, un gran contin
gent de població anglesa va emigrar 
cap al Canadà. Aquest s'havia man
tingut fidel a la corona britànica i, a 
partir de 1841, amb l'Acta d'Unió i 
sobretot amb la creació de la Confede
ració, els francesos d'aquelles terres 
van quedar englobats en un món an
glosaxó. 

AI Quebec, en realitat, el senti
ment nacionalista arranca del segle 
passat. Però no fou fins el 1960 quan 
començà la Revolució tranquil' la i la 
sobirania esdevingué una qüestió cru
cial per als quebequesos. El 1963, el 
Front d'Alliberament del Quebec va 
iniciar la seva activitat i, el 1976, René 
Levesque, amb el Partit Quebecois 
(sobiranista), guanyà les eleccions, 
amb el 60% dels vots. Tanmateix, el 
1980 i el 1995, els referèndums per la 
sobirania del Quebec, es van revelar 
insuficients; la darrera vegada per 
molt poc. El crit del general De Gau
lle, des de la balconada de l'Ajuntament 
de Montreal, el 1967: Vive le Québec 
libre/, més enllà de la provocació, ha
via donat ales i projecció internacio
nal al nacionalisme del Quebec. 

El problema lingüístic es desvetllà 
amb força els anys 60. Però fins al 
1977, amb la famosa Llei 101, presen
tada pel Partit Quebequès, no es donà 

(3) Només la provincia d'Ontàrio, amb 9.200.000 habitants, supera la població del Quebec. 
Les estadístiques oficials sobre la població asseguren que al Quebec el 80% (5.020.000 
hah.) és d'origen francès, mentre que el 8'9% és d'origen britànic; a aquests cal afegir 
un 2'5% d'emigrants d'arrel italiana i un 2% dels països de l'Europa de l'Est. Pel que fa 
als indígenes amerindis -les premières nations-, només representen l'I '2% del total de 
la població (80.945 persones). Els lnnuit, que habiten la regió nòrdica de Nunavik s'acos-
ten als 6.700 habitants. 63 



un estatut clar al francès. Aquest s'ha
via d'utilitzar en tots els camps: legisla
ció, justícia, administració, negocis i 
comerç, món del treball i ensenyament. 4 

Si la realitat política i les aspiracions 
nacionals del Quebec i de Catalunya 
són molt o poc semblants no és pas 
l'objecte d'aquest escrit'. D'entrada, 
però, sembla evident la coincidència 
en el plantejament de la problemàtica: 
com esdevé possible mantenir la iden
titat, cultural i nacional, en el conjunt 
d'un estat més gran i potent, i amb re
coneixement internacional? 

Així mateix, caldria recordar dife
rències: mentre la nostra llengua i cul
tura és la pròpia (i viva únicament als 
paIsos catalans), en canvi, la dels que
bequesos és la francesa, fet que con
verteix aquella província en un dels 
centres mundials de la francofonia, 
amb possibilitats d'abassegadora 
presència cultural arreu. És a dir: el 

nostre idioma i la nostra cultura inte
ressen només a minories. Igual que 
Catalunya, el Quebec té una gran ciu
tat -Montreal (l'aglomeració assoleix 
els 2.500.000 hab.)-, que precisament 
és la de major presència angloparlant. 
Però no és la capital política, ja que ho 
és Quebec (amb 165.000 hab.), una 
bellíssima ciutat molt francesa.' 

L'Església al Canadà francès 

AI Quebec també l'Església té ar
rels franceses. Els primers missioners 
formaven part d'un projecte evangelit
zador protagonitzat pels jesurtes de 
França que, fins a la Pau de Paris el 
1763, van actuar coratjosament enca
ra que amb poc èxit. Juntament amb 
els jesurtes, els missioners que van 
marcar el país foren els sulpicians. 
El 1658 Roma va nomenar un vicari 
apostòlic per al Canadà, que fou 
François de Lava\'. 

(4) Els pares angloparlants poden exigir una escola anglesa per als seus fills. Els anuncis 
comercials públics han de ser en francès; s'autoritza bilingüe només a ¡'interior, però a 
condició que la llengua francesa tingui net predomini (Llei 178, 1988). 

(5) El parlament del Quebec -Assemblée nalionale- té una sola.cambra, amb 125 diputats. 
El govern executiu el fonna el partit que ha tingut més escons. El cap del partit majorita~ 
ri esdevé primer ministre del Quebec i forma un Consei/ des ministres (25 carteres). Els 
quebequesos elegeixen també diputats i senadors a la Cambra dels Comuns i al Senat 
d'Otawa. L'any 1989.75 diputats dels 282 de tot el Canadà i 24 senadors dels 102, re
presentaven el Quebec. Encara aquest estiu, al costat de la bandera del Quebec, onejava 
la nostra senyera pels carrers de la capital; restes, certament, de la significativa visita 
oficial del President de la Generalitat de Catalunya. 

(6) La colonització francesa, iniciada amb l'expedició de Jacques Cartier, només s'afermà 
amb la fundació de la ciutat de Quebec, el 1608, per Samuel de Champlain, i la de Ville
Marie (després Montreal), el 1642, per Paul de Maisonneuve (missioner sulpicià). Que
bec és la capital històrica. Però el pes econòmic i demogràfic de Montreal s'ha fet sentir 
sempre. 

(7) Laval, nascut a Montigny (diòcesi de Chartres), va ser ordenat bisbe a París el 8-XII-
1658, amb el títol espiscopal de Petra, inpartibus (Cf. P. GAUCHAT, Hierarchia COI-
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La diòcesi de Quebec va ser eri
gida el 1674 i el primer bisbe fou el 
mateix Mons. Laval'. El govern brità
nic, el 1763 (Tractat de París), va au
toritzar la diòcesi catòlica de Quebec, 
però el bisbe s'havia d'acontentar 
amb el títol de superintendant ol the 
romish church. Tot al llarg dels segles 
XVII i XVIII hi hagué només aquesta 
única diòcesi. La revolució o guerra 
d'independència dels Estats Units afa
vorí els catòlics del Canadà, ja que 
van saber mantenir-se fidels a la mo
narquia anglesa. Llavors es va autorit
zar la fundació de dos seminaris, un a 
Quebec i l'altre a Montreal, dirigits 
pels sulpicians'. A començament del 
segle XIX, Quebec va tenir un gran 
bisbe: Joseph O. Plessis. Fou nome
nat el 1806 -ja era coadjutor des de 
1800-- i es convertí en líder de la resis
tència catòlica al Canadà, al mateix 
temps que palesava la seva lleialtat 
envers el govern britànic. Londres va 
apreciar aquest capteniment, sobretot 
quan la ciutat de Quebec (no així 
Montreal), en ocasió del conflicte amb 
els Estats Units, va defensar heroica
ment la seva vinculació a la Corona 
d'Anglaterra. La ferma i intensa acti
vitat pastoral de Plessis es va mantenir 
sempre dins la legalitat". Es van po-

der crear cinc vicariats apostòlics al 
Canadà. El 1819 Quebec esdevenia 
arquebisbat i el 1844 seu metropolita
na. Mentre als Estats Units, a la prime
ra meitat del segle XIX, només hi ha
via uns 10.000 catòlics, al Canadà ja 
n'hi havia uns 150.000, que van as
cendir a 465.000 el 1850. Aquesta 
forta presència de l'Església catòlica, 
insòlita a l'Amèrica no hispànica, ex
plica moltes coses. 

Tanmateix, la millor situació jurí
dica dels catòlics no assegurava pas 
una pastoral prou sòlida. A part de les 
grans distàncies i d'un hivern llar
guíssim (que constituïen una dificul
tat real), el catolicisme canadenc tenia 
poques vocacions i depenia dels reli
giosos que venien d'Europa, amb molt 
de zel i poca inserció diocesana. Els 
bisbes garantien la llibertat d'acció 
davant l'estat, però també evitaven 
escrupolosament que el clergat inter
vingués en la qüestió política. Grà
cies als catòlics del Canadà francès, 
doncs -i també a l'emigració irlande
sa a la regió dels Grans Llacs (tots dos 
grups caracteritzats per la forta na
talitat)-, el catolicisme superava el 
protestantisme en el conjunt del 
Canadà ". 

(8) El bisbe Laval (1674-1687) fundà el seminari el 1663, que anys després esdevindria 
universitat. Va dimitir el 1687 i morí el 1708 (Cr. R. RITZLER, Hierarchia Carho/ica V, 
Pàdua 1952, pàg. 326). 

(9) Al mateix temps, però, es nomenava un bisbe anglicà a Quebec, amb el convenciment 
que això contribuïa a anglicitzar els francocanadencs. 

(10) Cf. R. AUBERT, «La Iglesia catòlica y la Restauración: las iglesias de América», dins 
Manual de Historia de la ¡glesia VII (H. Jedin, ed.), Barcelona 1978, pàg. 305-308. 

(11) A finals del segle XIX els catòlics representaven el 40% de la població total del Canadà. 
La distribució era desigual: en xifres rodones, mentre al baix Canadà o Quebec quasi el 
90% de la població era catòlica, al Canadà superior o Ontàrio només ho era el 16%, i a 
Nova Escòcia el 24% (emigració escocesa): Cf. R. AUBERT, op. cir. , pàg. 774. 6S 



Fins al 1836 Montreal no va esde
venir bisbat". El Canadà francès era 
força poblat i amb una geografia molt 
dispersa. A la segona meitat del segle 
passat, es van fundar noves diòcesis: 
Trois-Rivieres (1852), Saint-Hyacinthe 
(1852), Rimouski (1867), Sherbrooke 
(1874), Chicoutimi (1878), Nicolet 
(1885) i Walleyfield (1892). Mon
treal, al seu torn, ascendia a arque
bisbat metropolità el 1886, cosa que 
permetia una organització eclesiàs
tica entorn de dues seus metropo Ii
tanes. 

Ja a la nostra centúria, es van anar 
creant altres diòcesis: Joliette (1904), 
Mont-Laurier (1913), Gaspé (1922), 
Saint-Jean-de-Québec (1933), Amos 
(1938), Baie-Comeau (1945), Saint
Jéróme (1951) i La Pocatière (1951). 
Encara, el 1963 es va fundar el bisbat 
de Hull i el 1973 el de Rouyn-Noran
da. També es va modificar l'agrupació 
en províncies eclesiàstiques. En efec
te, a les seus metropolitanes de Que
bec i de Montreal, s'hi han afegit en 
aquests darrers anys els arquebisbats 
de Rimouski (1946), Sherbrooke 
(1951) i, últimament, Gatineau-Hull 
(1990). 

Estructuració actual dels bisbats 

Actualment el Quebec compta amb 
25 diòcesis agrupades en 5 províncies 
eclesiàstiques. Hi ha 22 bisbats ter
ritorials, als quals cal sumar les dues 
diòcesis de ritus oriental: la dels 
grecs-me/kites i la dels maronites, i 
l'Ordinariat militar. 13 

Presentem la llista de les diòcesis 
actuals i de l'organització metropoli
tana en cinc arxidiòcesis. En el parèn
tesi n'indiquem la població": 

Arquebisbat de Québec (1.083.000 
habitants), bisbats de Sainte-Anne-la
Pocatière (89.500), Trois-Rivières 
(256.000), Chicoutimi (270.000). 

Arquebisbat de Montrea/ (2.200.000): 
Joliette (215.000), Saint-Jean-Longue
ui! (625.000), Saint-Jéróme (360.000), 
Walleyfield (200.000). 

ArquebisbatdeSherbrooke(305.500): 
Saint-Hyacinthe (375.000), Nicolet 
(186.000). 

Arquebisbat de Gatineau-Hull 
(250.000): Amos (110.000), Mont
Laurier (81.547), Rouyn-Noranda 
(58.539). 

(12) Creat el 13 de maig de 1836, el primer bisbe de Montreal fou Jean-Jacques Lartigue, 
sulpicià de 40 anys, que ja era auxiliar i vicari general de l'arquebisbe de Quebec pel 
districte de Montreal (1820-1836). A la mort de Lartigue (1840) el va succeir el seu co
adjutor, Ignace Bourget (1840~ 1876), la personalitat més sobresortint del catolicisme 
canadenc. De mentalitat molt conservadora, Bourget va saber explotar el nacionalisme 
antiliberal i, ajudat per religiosos que ell feia venir de França, va anar imposant en l'Es
glésia del Quebec una marcada línia ultramontana. El 1876 presentà la dimissió. Moria 
el 1885. 

(13) L' eparchia greco-melquita i la dels maronites, tenen totes dues la seu a Montreal. L' Dr
dinariat militar es localitza a Ottawa. 

66 (14) Per a les dades de població hem consultat l'Annuario Pontificio (1996). 



Arquebisbat deRimousld (160.000): 
Baie-Comeau (100.000), Gaspé 
(98.000)". 

Tots els bisbes estao agrupats i es 
reuneixen en l' Assemblée des évêques 
du Québec. Actualment en formen 
part de 35 a 40 bisbes. El 1996 hi ha
via 25 bisbes diocesans i 13 bisbes 
auxiliars, a part dels 10 bisbes emèrits 
o dimisionaris. 16 

El president de l'Assemblea Epis
copal del Quebec ho és per elecció. 
Actualment és l'arquebisbe de Sher
brooke 17 , Mons. André Gaumond. 
Tots els actuals bisbes diocesans són 
naturals del Quebec i francopar
lants. A Montreal, el cardenal Jean
Claude Turcotte és nascut a la ma
teixa ciutat. A Quebec, l'arquebisbe 
Maurice Couture és natural de l'ar
xidiòcesi. 

Conferència de bisbes? 

Els bisbes del Quebec no es van 
constituir en una Conferència Episco
pal pròpiament dita, sinó que vao cre
ar l'Assemblée des évêques du Qué
bec. El seu president m'assegurava 
que ho vao preferir així ja que hi tro
baven avaotatges, i que no desitjaven 
esdevenir una conferència episcopal a 
part de la de tot el Canadà. A l 'hora de 
donar-se una organització jurídicopas
toral per dur endavant la missió de 
l'Església en el seu país, van optar per 
un tipus d'institució que possibilités 
prendre decisions pastorals comunes. 
Aquesta fórmula va adoptar el nom 
d'Assemblea de Bisbes (o també: As
semblea Episcopal del Quebec), que 
ve a ser com una conferència episco
pal regional". De fet, l'Assemblea de 
bisbes del Quebec és una de les qua
tre assemblees episcopals regionals 

(15) També fonnen part de l'Assemblea de Bisbes del Quebec tres bisbats que parcialment 
abracen territori que no és quebequès o que les mateixes ciutats episcopals no hi estan 
situades, Reben el nom de Diocèse limitrophe, i són: Labrador-City (45.000 h. Era Vica
riat apostòlic del 1945-1987); Pembroke (131.000 h. Creada diòcesi el 1898); i Mooso
nee (22.000 h. Era Vic. ap. de 1938 a 1967). 

(16) L'any 1996, Quebec disposava de quatre bisbes auxiliars i Montreal de cinc. També 
tenien auxiliar els bisbats de Trois-Rivières, Chicoutimi, Saint-Jean-Longueuil i Saint
Jeróme. L'arxidiòcesi de Rimouskí tenia dos bisbes dimissionaris encara vivents i un les 
de Baie-Comeau, Mont-Laurier, Gatineau-Hull, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Joliette i 
Chicoutimi. 

(17) Sherbrooke va esdevenir ciutat episcopal el 1874. Molt a prop de la frontera dels EUA, 
a ¡'origen era una ciutat angloparlant; però avui és francòfona en un 95%. El nom actual 
de la ciutat fa memòria de John C. Sherbrooke, governador britànic. 

(18) En un article publicat el 1985, el canonista Dr. Jaume Riera defensava una fórmula molt 
semblant per a les diòcesis catalanes. Propugnava la substitució del nom Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), per d'Agrupació o Assemblea de Bisbes de les Diòcesis 
de Catalunya, més concorde -deia- amb la legislació canònica i amb la realitat pastoral 
d'avui, tot i no gaudir de les competències d'una conferència episcopal pròpiament dita. 
Cf. J. RIERA: «Les conferències episcopals, avuü}. dins Quaderns de Pastoral núm. 91-
92 (1985): 94-96. 67 



que constitueixen la Conférence des 
évêques catholiques du Canada 
(CECC). Consideren que aquesta fór
mula és funcional, realista i pràctica. 
Així, amb un marge d'autonomia su
ficient, mantenen un pes important en 
el conjunt de l'Església canadenca i, 
en no ser una conferència episcopal 
pròpiament dita, la Santa Seu hi té 
menys intervenció. 

Defineixen l'Assemblea Episcopal 
del Quebec com «un lloc de diàleg i de 
concertació, en què els bisbes s'aju
den mútuament en el seu servei al po
ble de Déu i a la societat entera. L'As
semblea afavoreix la comunió entre 
les esglésies locals, és a dir, entre les 
22 diòcesis catòliques de ritus llatí 
al Quebec, les dues diòcesis de ritus 
oriental i l'Ordinariat militam". 

Els objectius que pretenen amb 
l'Assemblea de Bisbes són descrits així: 

- assegurar la creació dels organis
mes apropiats, de coordinació i d'ac
ció de l'Església al Quebec; 

- oferir els serveis de sosteniment 
i concertació que els membres de 
l'Assemblea demanin; 

- col'laborar amb altres organis
mes eclesials o civils, al servei de 
l'Església o de la societat, i 

- establir lligams fraternals amb 
els representants d'altres esglésies. 

L'Assemblea plenària dels bisbes 
es reuneix generalment dues vegades 

l'any. En aquestes sessions estudien 
junts les necessitats pastorals d'avui i 
estableixen les prioritats comunes a 
totes les diòcesis. 

L'Assemblea actua entre les reu
nions plenàries per mitjà del seu Co
mitè Executiu. Aquest està integrat pel 
president, el vicepresident, el secreta
ri i quatre bisbes més elegits per l'As
semblea. (Els arquebisbes de Quebec 
i de Montreal en són membres pel 
càrrec.) 

També hi ha comissions episco
pals, que són les que tracten i actuen 
en àmbits diversos. Hi ha les comis
sions d'Afers socials, Comunicacions, 
Educació, Laicat, Ministeris Pastorals, 
Legislació-Administració-Tecnologia, 
Pastoral dels Autòctons, Teologia, etc. 

Els bisbes del Quebec han volgut 
comptar amb la cooperació de preve
res, laics i religiosos en aquestes co
missions. En efecte, estan integrades 
per un nombre aproximadament igual 
de bisbes i de co¡'¡aboradors i col'
laboradores que s'escullen per la seva 
qualificació especialitzada. Com que 
no es tracta d'una Conferència episco
pal pot ser més facil el paper dels ex
perts. La infrastructura de secretaria 
és a part, i sosté el treball de les comis
sions. lO 

El rol de les comissions és pro
posar a l'Assemblea, a partir de les 

(19) Publicació del Secrétariat de /"Assemblée des évêques du Québec, Montreal (Quebec) 
s.d. 

(20) La Secretaria General de l'Assemblea episcopal està integrada per uns deu membres que 
68 tenen CUfa de tot el treball tècnic i administratiu. 



orientacions assumides, els possi
bles projectes, accions i intervencions 
de l'episcopat o de l'Església en el seu 
conjunt. També ajuden que l'episco
pat quebequés tingui una presència 
significativa en els esdeveniments im
portants de l'Església o de la societat. 
També promouen l'intercanvi i la col·
laboració amb organismes que tenen 
finalitats semblants, tant en les diòce
sis com en la societat.'! 

Encara, aquesta Assemblea epis
copal disposa d'un organisme de re
flexió complementària que anomenen 
Comitè de prospective. Per ajudar el 
conjunt de bisbes en la seva missió 
pastoral, aquest comitè -que presideix 
un bisbe- reuneix experts reconeguts 
per la seva competència en els diver
sos sectors de l'activitat pastoral o 
social. 

És en el marc de l'Assemblea epis
copal que s'organitzen els secretariats 
de diàleg, cooperació i articulació a 
diversos niveJls. En primer lloc hi ha 
el comitè mixt bisbes i instituts de 
vida consagrada. Però també s' agru
pen col· lectius diversos: cancellers o 
cancelleres dels bisbats; responsables 
de MCS; directors d'ensenyament 
catòlic; de pastoral de les vocacions; 
d'administradors o ecònoms dioce
sans; de responsables de la formació 
del clergat; dels agents de pastoral 
laics; de la pastoral familiar; de la pas-

toral juvenil; de la pastoral social; del 
diaconat permanent, etc. També es 
coordina la pastoral més especialit
zada de col·legis, de professors de 
religió, de capellans i visitadors de 
presons, d'hospitals, de moviments 
laicals, entre altres. Així, l'activitat 
pastoral de cada església diocesana 
queda reforçada i lligada a nivell in
terdiocesà per tota l'Església del Que
bec sota la direcció de l'Assemblea 
dels Bisbes. 

La Conferència Episcopal 
Tarraconense 

Les diòcesis catalanes, sobretot en 
ocasió del darrer concili, han maldat 
per enfortir la seva coHaboració inter
diocesana, per tal de poder respondre 
millor als reptes que presenta la nova 
evangelització dels homes i les dones 
de la nostra terra. En aquest propòsit 
s 'han trobat múltiples entrebancs. 
Quina seria la fórmula jurídica més 
adequada per articular institucional
ment l'activitat pastoral dels bisbes i 
de les diòcesis que tenen la seu a 
Catalunya?" 

Hi ha raons, no sols de tipus pasto
ral, sinó àdhuc teològic, que avalen la 
conveniència de trobar una institucio
nalització a nivell de les esglésies de 
Catalunya. En efecte, segons el Con
cili Vaticà II la catolicitat s'expressa 

(21) Aquestes comissions tenen encara subcomissions, permanents o puntuals, per temes 
particulars: sigui l'educació de la fe d'adults o l'ajut a la informatització de les adminis
tracions diocesanes, p.e. 

(22) Vegeu la tesi que proposa Jaume Riera de passar d'una Conferència de bisbes a una 
Conferència d'Esglésies: cf. J. RIERA: «Vers una Conferència eclesial de Catalunya», 
dins Quaderns de Pastoral, núm. 111 (1989): 44-47. 69 



millor «en la varietat d'esglésies lo
cals que tendeixen a la unitat)), i, quan 
tracta de les aplicacions concretes de 
la col'legialitat, la constitució Lumen 
gentium exposa la conveniència que 
els bisbes d'un mateix lloc s'apleguin 
«en grups estables, orgànicament es
tructurats)) (LO 23), a fi d'obtenir una 
coHaboració múltiple i fecunda entre 
esglésies23 • 

El tema de la Conferència Episco
pal va ser protagonista en el nostre 
Concili Provincial. Es tractava de 
plantejar quina estructura jurídica ca
lia donar a la responsabilitat pastoral 
conjunta dels bisbes de les diòcesis 
que tenen la seu a Catalunya. Aquesta 
denominació que acabo d'escriure és 
prou rebuscada i, per ella sola, expres
sa la dificultat d'obtenir un criteri 
comú tant en l'opinió pública en gene
ral, com entre la gent d'Església de les 
diverses diòcesis. Els mateixos bisbes 
no tenien un pensament coincident i 
homogeni sobre la conferència epis
copal possible i desitjable. Ni abans ni 
després del Concili. 

Amb la reflexió més serena que 
permet la distància en el temps de 

les sessions conciliars de Sant Cugat, 
constato que en aquest tema l'arque
bisbe metropolità Ramon Torrella 
mantingué una posició moderada, rea
lista i possibilista, orientada a obtenir 
una major eficàcia pastoral conjunta. 
Breu: ell propugnava donar més força 
jurídica a la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), sense pretendre 
una conferència episcopal pròpia. Era 
coneixedor de la feblesa jurídica de la 
mateixa CET, però, també pensava 
que, ni l'estructura política del país 
(autonomia i nació, però sense estat), 
ni l'estructuració de l'Església catala
na dividida en dues arxidiòcesis", ni 
la mateixa legislació i praxi canònica 
actual no permetien anar més enllà. 
Això sí, desitjava que els bisbes de 
Catalunya poguessin avançar en el 
treball pastoral estructurat en comú, 
especialment necessari en aquells 
camps que depassen les possibilitats 
d'una diòcesi. 

En el Concili es va tractar aquesta 
qüestió amb apassionament, d'una 
banda, i amb por i poca claredat, de 
l'altra. La confusió va augmentar 
quan a la proposta d'una conferència 
episcopal pròpia s'hi va afegir la de 

(23) LaLG fa referència primerament als antics patriarcats, però també a altres agrupacions 
episcopals. Qualifica aquestes agrupacions com obra de Ja Divina Providència. Parla de 
lligams estrets entre diòcesis per raó de que l'Església-mare ha engendrat en la fe a les 
altres. Així es pot suposar que la nostra terra va rebre la primera evangelització a través 
de Tarragona i per això les esglésies diocesanes estan unides per vincles forts de caritat. 
de vida sacramental i de cooperació pastoral (cf. LG 23d). 

(24) La creació de l'arxidiòcesi de Barcelona per Pau VI, e11964, sotmesa directament a la 
Santa Seu, va trencar la unitat estructural de l'Església catalana, que recolzava en l'úni
ca Província Tarraconense. Tanmateix, val a dir, que des del mateix moment en que fou 
creat el nou arquebisbat, Barcelona va decidir continuar participant en el treball conjun~ 
tat de rEsglésia catalana i sempre ha volgut estar integrada a la CET, de la quall'arque~ 

70 bisbe de Barcelona n'és el vicepresident. 



tornar a una sola província 25 i, des
prés, la d'una regió pastoral". Final
ment, en el Concili, no pas sense pati
ment, es va arribar a un compromís 27. 

A la quarta ponència del CPT es va 
tractar el tema de la. unitat pastoral de 
les diòcesis catalanes i de la conferèn
cia episcopal. Va ser un dels temes del 
Concili més divulgats pels MCS i que 
va palesar la diferència de criteris en
tre els membres del Concili, al meu 
entendre perquè prèviament no havia 
estat prou estudiat i gens dialogat. 
Responia sobretot a un desig ben legí
tim, però poc aprofundit. Finalment, a 
les resolucions 138 i 142 ha quedat 
ben establerta la decisió de tenir una 
estructura orgànica de les esglésies 
diocesanes de Catalunya: 

«El Concili Provincial Tarraco
nense demana el compromís de man
tenir, assegurar i enfortir la unitat 
pastoral de les esglésies que tenen 
la seu a Catalunya, no pas per raons 
polítiques, sinó d'ordre eclesial i pas
toral... >I. El text continua amb quatre 

arguments: I) en cada església dioce
sana hi es present i operant l'Església 
de Crist; 2) no es tracta de constituir 
una superesglésia, sinó d'afirmar la 
necessitat de la unió de les diòcesis 
d'un mateix país; 3) unitat que ha de 
manifestar la catolicitat i la comunió 
amb el successor de Pere; 4) i tot això, 
per aconseguir una presència i un ser
vei pastoral més eficaços. La resolu
ció es considera prioritària." 

És a la Resolució 142 on es parla 
de la Conferència episcopal. El text 
conciliar ha quedat redactat així: «El 
Concili urgeix que les esglésies que 
tenen la seu a Catalunya aconseguei
xin una comunió interdiocesana i una 
acció pastoral més coordinada, i que, 
després d'estudiar les diverses possi
bilitats, segons la legislació eclesiàs
tica vigent (e! cànons 431-434; 447 i 
448), procurin trobar, d'acord amb la 
Conferència Episcopal Espanyola, la 
corresponent solució jurídica, amb 
vista a una acció evangelitzadora i 
pastoral més eficaç i a una presència 

(25) A l'aula, Mons. Pere Tena va tenir una intervenció iHumínadora sobre la comunió en
tre esglésies: La província eclesiàstica és una agrupació d'esglésies. mentre la conferèn
cia episcopal agrupa bisbes. Cal evitar l'error d'una superesglésia catalana per damunt 
de les esglésies diocesanes. Es tracta de trobar un organisme de comunió i coHaboració 
entre les esglésies que tenen la seu a Catalunya (Sant Cugat 2-4·95). 

(26) Una regió pastoral estaria constituïda per les dues províncies: la Tarraconense i la de 
Barcelona, aquesta amb diòcesis sufragànies o com a arquebisbat exempt. (Estrasburg o 
Mónaco són arquebisbats de recent creació i sense sufragànies.) 

(27) Després de diverses redaccions i de successives correccions de la famosa proposta 18 
de la IV ponència, que demanava una personalitat jurídica per a la CET, sense trencar amb 
l'espanyola, la presidència del concili propicià el compromís quan afegí aquest text a la 
proposta: «1 que els bisbes cref'n tot seguit una comissió que estuda i valori les diverses 
possibilitats i presenti les seves conclusions sobre laformajurídica adequada». Trenta· 
tres membres del concili, però, van mantenir una esmena que demanava avançar decidi
dament cap a una Conferència episcopal pròpia. 

(28) Resolució 138: cf. Concili Provincial Tarraconense 1995. Resolucions i missatge. 
Barcelona 1996. Capítol IV, llI, pàg. 96. 71 



eclesial més significativa a Catalunya, 
bo i mantenint la relació institucional 
amb la Conferència Episcopal Espa
nyola»". Aquesta Resolució porta el 
qualificatiu de prioritària i vinculant. 

Després de l'aprovació del Concili 
per la Santa Seu, amb la demora i les 
esmenes proposades, s 'ha posat encara 
més en evidència que convenia actuar 
assenyadament i matisar moltes afirma
cions. En efecte, segons la Nota explica
tiva prèvia, Roma autoritza el nom de 
Conferència Episcopal Tarraconense, 
utilitzat des de fa alguns anys, però tam
bé avisa que no és una Conferència prò
piament dita, que no té ni la naturale
sa ni les facultats de les conferències 
episcopals. En el futur s 'haurà d'adaptar 
al que es decideixi de conformitat amb 
la Resolució 142 que comentemlO• 

Ens caldrà fer un esforç d'imagi
nació. Per això pot ser útil que les es
glésies del nostre país observin altres 
iniciatives semblants de col-!aboració 
episcopal. Amb esperit realista i pru
dent, s'hauran d'exposar amb claredat 
els pros i contres. Hi ha fórmules que 
ja són inventades, i també podem propo-

sar-ne de noves, d'acord amb la nostra 
situació". Els bisbes del Quebec diuen 
que amb l'estructura d'Assemblea Epis
copal tenen prou marge d'actuació. 

El Dr. Torrella ha presidit la gran 
oportunitat de la nostra Església: el 
Concili provincial. El va convocar i 
l'ha dirigit amb bon ànim. Amb espe
rit integrador, ha exercit d'arquebisbe 
metropolità i de president de la Confe
rència Episcopal Tarraconense, i tam
poc no ha volgut deixar de banda l'ar
quebisbat de Barcelona. Ha seguit 
les petjades del seu antecessor, el 
Dr. Pont, que tant va fer per articular 
els organismes interdiocesans alesho
res possibles. En una època històrica 
ben diferent, ha marcat una línia ver
tebradora semblant a la del cardenal 
Vidal, amb un esdeveniment tan extra
ordinari com un Concili. 

A Catalunya, la Conferència Episco
pal Tarraconense està cridada a dur a 
terme el més alt servei per una pastora! 
ben conjuntada de les vuit esglésies dio
cesanes.'En l'hora crucial d'aplicació i 
desenvolupament del Concili, aquesta 
agrupació de bisbes serà suficient? 

(29) Aquest és el text definitiu de la polèmica proposta 18 de la 4a ponència del Concili. No 
s'aparta massa del proposat per la ponència: s 'ha substitutt «avancin decididament vers l'ob
tenció de la corresponent personalitat jurídica» per «procurin trobar; d'acord amb la Confe
rència Episcopal Espanyola. la corresponent solució jurídicm). També s 'ha evitat en aquesta 
Resolució l'expressió Conferència Episcopal Tarraconense, que era a la redacció presentada 
a l'aula i que, tanmateix, s'utilitza en altres resolucions. En canvi, la Conferència Episcopal 
Espanyola surt esmentada dues vegades en el mateix text de la Resolució 142 (Cf. Ibid, pàg. 98). 

(30) er. Ibid., pàg, 10: «Nota explicativa prèvia». 

(31) En unes declaracions, Mons. Jaume Trasserra diu: «En el Concili tarraconense s 'ha
via insistit en la necessària consolidació de la unió jurídica dels set bisbats de la Tarra
conense j el de Barcelona, Es va proposar també que, després del Concili, els bisbes cer
quessin el cami més adient per instrumentar aquesta qüestió, fins i tot mirant de trobar 
en altres llocs models a seguir, sempre d'acord amb la Conferència Episcopal Espanyo-

72 la» (Bo1etín Informativo. Universidad de Navarra, 22, 1996, pàg.3). 



· La calidad de vida del sacerdote y su 
repercusión en la pastoral de la Iglesia 
JOSÉ IGNACIO BLANCO BERGA, sacerdole de ZARAGOZA, biblista i psicólogo. 

Introducción 

La calidad de vida de los sacerdo
tes ha sido frecuentemente sinónimo 
del buen vivir. Aún sigue vigente el 
refran «vives como un cura», indican~ 
do, de esta forma, que una persona 
disfruta de un gran bienestar y una 
buena calidad de vida. No debe de ser 
tal, o, al menos, percibida como tal 
por el conjunto social cuando las lla
madas a las puertas de los seminarios 
se realizan con cuentagotas. Algo ha 
pasado en estos últimos años que afec
ta a la calidad de vida del clero y a la 
acción pastoral por ellos desarrollada. 
Los factores son intraeclesiales y ex
traec1esiales. En cualquier caso, la ca
lidad de vida se va reve1ando no por 
los factores extemos sólo sino por el 
modo cómo se afrontan los retos, difi
cultades y la propia forma de ser de 
los sacerdotes. Esta breve aportación 
trata de abrir alguna pista para la refle
xión tanto de sacerdotes como de se
glares. A todos nos toca afrontar, de 
forma conjunta, la misión que Jesús 
nos encomendó a todos y a la cual he
mos de prestar una atención primor-

dial puesto que es el proyecto que da 
sentido, y por lo mismo, calidad de 
vida a nuestra acción pastoral. Y 
qui en confunda calidad de vida con 
ausencia de problemas o de conflictos 
corre el serio riesgo de confundir la 
historia humana con un cuento de 
hadas. Lo estimulante y esperanzador 
es la capacidad que la fe en el Dios de 
Jesucristo nos da para descubrir los 
signos de Su presencia en las pro
fundas ambivalencias de la persona y 
sociedad humanas. 

1. Qué entendem os por calidad de 
vida 

Concepto muy de moda en la ac
tualidad, a mi juicio porque, en nues
tra cultura del primer mundo, vamos 
consiguiendo alargar la cantidad de 
años de vida. Este alargamiento esta 
haciendo aparecer otro tipo de ame
nazas a la vida que, hasta hace pocos 
años, no se presentaban porque la 
media de vida no lo permitía: demen
cia senil, etapas de jubi1ación laboral 
muy amplias, enfermedades como la 73 



de Alzeimer, serios trastorno s circulato
rios y otros que afectan a la movilidad 
del hombre, inutilidad para la vida labo
ral, así como la dificultad cuando no el 
rechazo al cultivo de la interioridad de 
la persona (espiritualidad en los creyen
tes) van haciendo surgir una preocupa
ción generalizada por la calidad de 
vida que, en el fondo, y aparte de su 
legitimidad, esconde un cierto miedo 
al sufrimiento, al dolor, a la enferme
dad y a la muerte. Y la angustia que 
produce este miedo no lo consiguen 
liberar todos los mecanismos socio
económicos que, a pesar de sus enor
mes esfuerzos por asegurar la mayor 
parte de los ambitos en los que la per
sona se mueve, se encuentran siempre 
e inevitablemente con la realidad de la 
muerte, por muy asegurada que esté 
(tanta por pólizas de seguros, como 
por policías o agentes de seguridad). 

En este sentida la calidad de vida 
consiste en el arte de afrontar la vida 
con sus Iimitaciones y posibilidades, 
manejar la complejidad de nuestro yo 
y su relación con el entomo de forma 
que podamos vivir la vida que nos 
toca vivir satisfactoria y felizmente. 

En la calidad de vida de cualquier 
persona influye la resolución de sus 
necesidades fundamentales (alimento, 
vestida, cobijo) y de sus necesidades 
hasicas (amar y ser amada, ser digno 
de confianza y poder confiar en los 
demas, sentirse valorada y poder valo
rar, sentirse útil y que cuenten con 
uno ... ). En un creyente, la resolución 
de estas necesidades, especialmente 
las basi cas, son ayudadas profunda
mente por la experiencia de saberse 

74 amada por Dios, digno de confianza 

por su parle, valorado por ÉI y útil en 
el corazón de Dios. Hasta el punto de 
que la fe puede consolidar estructuras 
antropológicas muy dañadas. Un sa
cerdote ha consagrada su vida a ser 
testigo y vehiculador del testimonio 
de su experiencia de encuentro perso
nal con Jesucristo y con el Dios de 
Jesucristo, de forma que ayude a otras 
personas a compartir esta experiencia 
gozosa y salvadora en una comunidad 
que es la Iglesia. 

2. La calidad de vida de los 
sacerdotes 

Por razones metodólogicas quiero 
advertir que mi aportación tiene en 
cuenta un modelo de persona que pro
cede del humanismo cristiana. En ese 
sentida, y bíblicamente puede ser con
firmada, la persona humana esta con
figurada por tres niveles:biopsíquico, 
existencial y espiritual. Hoy día el 
modelo platónico dualista (alma-cuer
po) se queda un poca estrecho para 
poder aproximarnos a la complejidad 
de la persona humana. El nivel bio
psíquica abarca las realidades que 
afectan al cuerpo y a la psique. El nivel 
existencial es aquél donde el hombre 
decide su libertad y el nivel espiritual, 
verdadero centro de la persona hu
mana, es el ambito donde se confi
gura la vida teologal (fe, esperanza y 
caridad). 

Y, puesto que las problematicas 
no son las mismas a todas las eda
des, dis tinga en la vida de los sacer
dotes tres grandes grupos: hasta los 
45 años; entre los 45 y 55; mayores 
de 55 años. 



2.1. Has/a los 45 años 

Físicamente este grupo tiene unos 
niveles de sa1ud semejantes a la pobla
ción en generaL Ray un grupo muy 
amplio que cuida mal su alimentación 
(irregularidad en los horarios, «pico
teos» en los bares que sirven de comi
da principal, exceso de comida y poco 
equilibrada). Activismo desenfrenado 
que suele degenerar en s/ress, bebida, 
tabac o, escaso o nulo ejercicio físico. 

Psicológicamente es un grupo, en 
general, fuígil, que carece de una de
cidida y fuerte identidad. Hijos de una 
sociedad permisiva, la consolidación 
del yo (en la que tiene un papel funda
mental la norma tanto humana como 
religiosa) queda muy a merced del 
deseo y, consiguientemente, tienen 
serias dificultades para amar a fondo 
perdi do, es decir, gratuitamente. 

Con respecto a la vivencia de la 
libertad (nivel existencial), da la im
presión de que la viven haciendo 10 
que les apetece (signo de adolescen
cia), retrasando así y, con frecuencia 
sine die, el paso a la juventud adulta 
que se produce no en un momento 
cronológico determinado, sino cuan
do el sujeto decide tomar su vida en 
sus manos. Solo a partir de este mo
mento se podra empezar a vivir el sa
cerdocio como una entrega libre a una 
Hamada de Dios, al servicio del mun
do desde la Iglesia. 

Pastoralmente este grupo se mues
tra, en general, con una buena vitali-

dad. Capaces de hacer muchas cosas 
quiza les falta unificación interior des
de la cual afrontar la diversidad de 
actividades. Faltan en este grupo ini
ciativas sobre aspectos fundamenta
les, como la formación de seglares y la 
atención a los alejados. 

2.2. Entre los 45-55 años 

Con alguna «gotera» a nivel físico. 
Cuidan mas los horari os, en general, y 
algunos ya tienen que iniciar un régi
men alimenticio por indicación médi
ca. Un buen número necesita pasti Has 
para dormir. Excepto algún caso aisla
do, no veo a este grupo con problemas 
serios de salud física. 

A nivel psíquico se va instalando 
entre los miembros de este gropo una 
sensación de apatia, tanto a nivel de 
vivencia personal como pastoral. En 
esta fase no siempre se ha resuelto la, 
así lIamada por J. Garrido, crisis de 
realismo' , en la cual 10 nuclear es 
asumir que los proyectos mejor ela
borados al comienzo de la vida mi
nisterial no se han cumplido y se 
tiene la constatación, consciente o 
inconsciente, de que no se cumpli
ran jamas. Esta realidad genera 
ansiedad, depresiones, pocas ganas 
de reelaborar un proyecto, oscureci
miento de la identidad presbiteraL 
La tentación es clara: buscar la libe
ración de esta ansiedad y/o angustia 
en compensaciones alternativas, 
siendo la mas frecuente la ins/ala
ción y la consiguiente falta de es
peranza. Pero, como advierte M. 

(I) GARRIDO, J. Adulta y cristiana. Ed. Sal Terrae. Santander, 1989, pàg. 36 75 



Galve2, no estan ausentes otras como 
<<la ansiedad por el trabajo, el placer 
de la comida, la acomodación al ri
tual cotidiano, las pequeñas aficiones, 
la evasión de responsabilidades nuevas, 
e/ases, obras, reuniones, grupitos ... ». 

Pastoralmente existe una actitud 
casi constante: laqueja por el abando
no de muchos fie les, especialmente 
jóvenes y de mediana edad. Sin pre
guntarse por la parte de responsabili
dad que nosotros mismos tenemos en 
esos alejamientos, tienden a echar 
balones fuera. La culpa es de la secu
larización ambiental, de las agresio
nes por parte del Gobierno de turno, la 
decadencia de la religión en la escue
la ... ¿No sení mejor hacer un ejercicio 
de discernimiento, en docilidad al Es
píritu Santo y en un clima de confian
za mutua Uerarquía y sacerdotes) para 
ver qué retos nos esta planteando esta 
situación? ¿O es que ya el Espíritu no 
actúa en nuestro tiempo? Habra que 
recuperar la capacidad visual para 
percibirlo. 

2.3. De 55 años en adelante 

Este grupo constituye la inmensa 
mayoría del clero diocesano en la ac
tualidad. La media de edad, a finales 
del año 1996, esta en los 59-60 años. 
Esta constatacÍón es indicativa de la 
tendencia que la acción pastoral va 
tomando en la actualidad. 

La mayor parte de ellos andan ya 
con los achaques propios de la edad 

(hipertensión, colesterol, úlceras gas
troduodenales, dolencias cardíacas, 
artrosis, reuma ... ). Me llama la aten
ción la proporción, relativamente alta, 
de sacerdotes que fallecen al comien
zo de esta etapa. Los que quedan se 
van cuidando mas. No obstante, tie
nen una gran fuerza de voluntad para 
seguir ejerciendo el ministerio a pesar 
de los achaques. Hay un buen número 
de sacerdotes de esta edad que tampo
co se cuidan, al meno s exteriormente, 
e incluso denotan una escasa higiene 
personal. 

Este grupo de sacerdotes ha apro
vechado el declive fisico para desarro
llar otros ambitos, especialmente el 
espiritual. Expresan un cierto miedo a 
entregarse a relaciones interpersona
les profundas en las que, por otra par
te, podrian ayudar a generaciones mas 
jóvenes (no solo de seminaristas o sa
cerdotes). Esta entrega y ayuda pro
fundas les permitiría comprender las 
vivencias de la gente mas joven para 
aportaries su experiencia. Por ello, no 
es dificil encontrarse sacerdotes ma
yores con cierto resentimiento hacia la 
autoridad y hacia el resto de sacerdo
tes y fieles. También en este grupo la 
actitud de queja permanente hace acto 
de presencia con mayor frecuencia de 
la deseada. 

A nivel pastoral, la inmensa ma
yoría de los sacerdotes de eSle grupo 
dedican fundamentalmente sus esfuer
zos al culto, al servicio de la recon ci
liación y algunos al acompañamiento/ 

76 (2) GALVE, M. La salud del clero. Separata de SURGE 50 (1992). Zaragoza, 1992, pàg. 157 



dirección espiritual. Tareas que les 
ayudan a sentirse útiles y dan sentido 
a su ministerio pastoral. Algunos, al 
replegarse sobre sí mismos, viven su 
sacerdocio con resignación (que no 
aceptación serena) y otras veces con 
amargura, 

2.4, Acerca de la vida espiritual 

Aquí no distingo edades. La salud 
espiritual del clero creo que es ambi
gua. Nos esforzamos por mantener un 
cierto lono espiritual con ayuda de la 
Iiturgia de las horas y de la eucaristía, 
La oración personal no falta, en térmi
nos generales y, evidentemente, cada 
uno busca su método mas adecuado. 

Corremos el riesgo, no obstante, 
de que el activismo nos impida culti
var la vida espiritual como vida con
ducida por el Espiri/u. Este ambito, 
que, a mi juicio, debe impregnar toda 
la persona del presbítero y su ministe
rio, a menudo se alimenta como un 
compartimento mas de la persona del 
sacerdote. Esto impide que la propia 
vida personal, pastoral y psíquica 
del sacerdote crezca armónicamente. 
Aquí radica, a mi juicio, la tentación 
en la que, gran parte del clero de toda 
edad, cae con frecuencia: buscar es pi
ritualidades a la carta que repercuten, 
necesariamente, en los demas ambitos 
que configuran la vida del sacerdote, 

Y no siendo malas en sí estas es
piritualidades, el hecho mismo de 
que vayan apareciendo diversificadas 
es un síntoma de una espiritualidad 
desgajada de la propia vida. En este 
sentido creo que la espiritualidad sa
cerdotal del clero diocesano esta en-

ferma, puesto que corre el riesgo de 
no alimentarse de la Palabra y Euca
ristía y de los gozos y tristezas de las 
personas a las que sirven. 

3. Repercusión en la acción pastoral 

3,1. La primera repercusión pro
viene del grupo mayoritario que con
figura al colectivo del clero actual. La 
media de edad se sitúa en el grupo de 
los mayores de SS años, como he indi
cado mas arriba, Esto hace que la ac
ción pastoral sea, en estos momentos, 
de mantenimiento: cuIto, sacramen
talizaci6n y dedicados, fundamental
mente, a la preparaci6n a los sacra
mentos, en muchos casos ayudados 
por seglares próximos a sus edades, 
La conciencia de que ya ¡¡enen Iodo 
hecho les impide alentar una esperan
za pastoral. La rapidez con que hoy las 
personas viven y las nuevas tecnolo
gias nos hacen vivir, ademas de las 
nuevas situaciones (padres que pre
sentan a los hijos a,bautizar sin dema
siado convencimiento, matrimonios 
separados, divorciados vueltos a ca
sar, crecimiento cero de la población, 
etc.) que requieren una nueva acción 
pastoral (que yo no me atrevo a lIamar 
nueva evangelización, sino evangeliza
ción a secas), facilita que los sacerdo
tes de esta edad se encuentren como 
fuera de lugar, Con una gran dosis de 
buena voluntad y de entrega pastoral 
atienden las parroquias como pueden 
y saben. 

3,2, El clero menor de 45 años, 
minoritario en la actualidad, tiene ante 
sí la no muchas veces esperanzadora 
perspectiva de que gran parte de la 77 
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responsabilidad pastoral recaeni sobre 
ellos no tardando mucho y con la con
ciencia de que seran muchos menos. 
Esta realidad, unida a la fragilidad de 
la que hablaba mas arriba, puede ha
cer que un sector de esta edad tienda 
a refugiarse en ciertas espiritualidades 
a la carta que no terminan de nacer 
del propio ejercicio ministerial; otro 
sector puede querer refugiarse en el 
cuito puesto que es lugar seguro y que 
controlan, cayendo, a meriudo, en un 
liturgismo que puede resultar esclavi
zante para los fieles y excluyente para 
quienes tienen la fe fràgil; el dialogo 
con los otros dos grupos de sacerdotes 
(de mediana edad y mayores) y la aco
gida efectiva y afectiva por parte de 
éstos son mas necesarios en este mo
mento que en otros; perder el miedo a 
los seglares y al mundo por parte de 
los sacerdotes jóvenes, haciéndose 
servidores de las comunidades y del 
mundo, es otro reto que, afrontado, 
ayuda a madurar y por ello a mejorar 
la calidad de vida. 

3.3. El clero de mediana edad (45-
55 años) ha llegado a experimentar la 
crisis mas dura de la vida que, como 
dije mas arriba, es la del realismo. Ya 
saben lo que da de si el ministeri o, la 
entrega y la respuesta tanto de la gen
te como de la jerarquia. Este realismo 
puede convertirse en pasotismo o en 
esperanza activa. Esta constatación 
permite comprender por qué un grupo 
de sacerdotes de esta edad tienden a 
instalarse en lo que ya han consegui
do e, incluso, se resisten a carnbiar por 
falta de esperanza, ya que no hay sig
nos claros de que sus aportaciones y 
esperanzas vayan a ser atendidas por 
la generación mayor de la que, en gran 

medida, forma parte la actual jerar
quia. Otro grupo acepta esta situaCÍón 
como un reto que no solo procede de 
la esperanza teologal de que es Dios 
quien lleva adelante la historia, la Igle
sia y su Reino, sino que ademas quie
ren responder a los propios retos de 
las personas y realidades que hoy nos 
estan tocando vivir: cómo aportar una 
vida según el Espiritu de Jesucristo a 
unas generaciones que tienen tan a
bandonada su interioridad y que estan 
buscando lo esencial: comprensión, 
comunicación, cariño, solidaridad, 
confianza, paz,justicia, amor ... ; cómo 
tomar conciencia de que el mundo es 
autónomo y es aceptando esa autono
mia de lo humano donde estamos lla
mados a ser testi gos de la Buena No
ticia de nuestra salvaCÍón; cómo hacer 
efectiva y afectiva la corresponsabili
dad de los seglares en la vida de la 
Iglesia sabiendo que no son cristianos 
de segunda clase; cómo trabajar por la 
comunión eclesial aceptando las pe
culiaridades de cada persona y cada 
grupo, sin caer en actitudes adolescen
tes de autoafirmación que excluye a 
otros ... Estos retos exigen una buena 
dosis de realismo y esperanza. Pero el 
afrontarlos como retos es signo de ma
durez que, viviéndolos como tales, favo
receran, sin duda, una mejor calidad de 
vida en los sacerdotes y, consiguiente
mente, en los fieles. Sin duda también 
repercutirà en la acción pastoral. 

4. Retos y posibilidades 

4.1. La aceptación de que los sa
cerdotes, como colectivo, no consti
tuimos un grupo de menor salud 
global que cualquier otro es un buen 



punto de partida para afrontar el 
presente y el futuro. Las inmensas po
sibilidades que, para el desarrollo de 
nuestra fe como experiencia de en
cuentro personal con Jesucristo, tene
mos creo que es necesario aprovechar
las para no hacer de la fe un sistema de 
seguridad, sino una palanca que nos 
proyecte a ofrecer a un mundo autosu
ficiente y, por ello, bastante enfermo, 
las posibilidades de humanizarlo. 

4.2. Nuestra sociedad actual y, es
pecialmente los sectores jóvenes, va
loran profundamente la interioridad, 
quiza porque ni la familia ni la escue
la aportan los medios de cultivaria. 
Adquirir muchos conocimientos no 
siempre da el conocimiento; traer hi
jos al mundo para satisfacer necesida
des de padres inmaduros no es solo un 
signo de egoísmo, sino un posible 
gran daño para muchos niños y jóve
nes. La capacidad de los sacerdotes 
jóvenes de potenciar la interioridad 
que ellos mismos valoran tanto es un 
reto para adentrarse en la experiencia 
del amor personal con Jesucristo y, en 
ÉI, con Dios padre. Estas experien
cias ayudaran, sin duda, a reestructu
rar a muchas personas, especialmen
te jóvenes, que han vivido sin padres 
cuando el sacerdote pueda serIo para 
ellos. El cultivo de la interioridad, 
mediante una espiritualidad que se 
nutra de la Palabra de Dios, ayudaní a 
la comunión eclesial entre sacerdotes 
y seglares. El aprecio por la Sagrada 
Escritura (Palabra de Dios y Tradición 
viva de la iglesia) favorecení que el 
encuentro con Dios sea posible y, algo 
mas importante, que sea liberador y 
estimulante para el mundo actual y las 
personas que lo componemos. 

4.3. Recuperar la conciencia de 
que el sacerdocio procede del bautis
mo, ayudara no solo a que los seglares 
se sientan partícipes del sacerdocio 
existencial de Jesucristo (como expre
sa bellamente la Carta a los Hebreos), 
sino que ademas nos ayudara a los 
presbíteros a tomar conciencia de 
que nuestro ministerio esta al servi
cio del pueblo de Dios y no para 
servirse de él. 

4.4. El celibato sacerdotal es legis
lación que la iglesia exige al candida
to al sacerdocio. No es éste el momen
to de discutir sobre él y seni bueno 
discernir las capacidades de cada can
didato. Pero renunciar a realizar un 
proyecto de pareja con otra persona y 
fundar una familia no quiere decir, en 
absoluto, que se nos impida amar y 
desarrollar una afectividad sana. Lo 
contrario sería obligarnos a no poder 
cumplir el mandamiento de Jesús de 
amarnos unos a otros. Amar a los fie
les, a cada uno como es, tener amigos 
con qui enes compartir alegrías y trís
tezas, construir un proyecto concreto 
en cada comunidad local que permita 
hacer realidad, aquí y ahora, el pro
yecto del Reino, orar con el Sefior con 
quien nos hemos comprometi do, son 
posibilidades reales de llevar una 
afectividad sana. Conviene advertir 
que el celibato es una actitud del cora
zón (<<Pues donde es/a tu riqueza, allí 
es/ara tu corazón». Mt 6, 21) Y no un 
cumplimiento de norma: ¿es mas fiel 
el que mantiene intacta su genitalidad 
que el que acumula algún millón en el 
banco? ¿es mas infiel el que tiene al
gún desliz que aquél que por prestigio 
pisa a cualquiera? ¿se puede ser testi
go del amor miserícordioso de Dios 79 



80 

tratando a los fieles como si fuesen 
posesión del cura? El discemimiento 
se hace necesario. 

4.5. Globalizar la acción pastoral 
empieza a ser no solo necesario sino 
también urgente. La actual atomiza
ción por sectores pastorales impide, 
frecuentemente, realizar la triple mi
sión de la Iglesia: evangelizar, cele
brar, compartir ... Y la misión es de la 
Iglesia, en la que hay sacerdotes y se
glares, no solo del sacerdote. Esta 
realidad, lejos de suscitar temor al 
futura supone, a mi juicio, un reto a 
afrontar. La formación de los seglares 
y la encomienda confiada de tareas a 
ellos es una buena base para que la 
oración por las vocaciones (todas pro
ceden del bautismo) ayude al Espíritu 
Santo a suscitar obreros para su mies, 
cuando la mies es el mundo y los obre
ros los discípulos de Jesucristo. Esta 
globalización de la acción pastoral 
ayudara a que el sacerdote radicalice, 
vaya a la raíz, de su identidad sacerdo
tal: obediencia filial de amor a la vo
luntad del Padre y solidaridad con los 
pecadores (Carta a los Hebreos). En 

unos momentos en que gran parte de 
la acción social ha sida asumida por 
las Entidades públicas de las Comuni
dades Autónomas, el sacerdote sera 
hombre de interioridad, dóci! al Espí
ritu y solidario, comprensivo y miseri
cordioso con quien sufTe. Su calidad 
de vida va a depender mucho de la 
atención a esta doble coordenada. 

Concluyo con las palabras de M. 
Galve, sacerdote y amigo que ha de
jado lo mejor de su vida en la aten
ción pastoral y médica a muchos sa
cerdotes: «todo lo que he dicho debe 
ser discutible, por lo tanto, limitado 
y fragi!. Debe también ser discuti
do» para que, entre todos, seamos 
capaces de afrontar, con esperanza, 
los retos que una sociedad tan ra
pidamente cambiante como la que 
tenemos, nos ofrece. Los cambios 
rapidos exigen espíritus firmes y fle
xibles a la vez. Los monolitos resisten 
los cambios bruscos, pera acaban 
siendo piezas de adorno; los juncos 
aguantan los cambios bruscos sin 
romperse y permiten la vida entre sus 
plantas. 



La pastoral penitenciària a casa nostra 
ANDREU OllVERAS, responsable del Secretariat diocesà de Pastoral penitenciària 
de Barcelona. 

I. La pastoral penitenciària a 
Catalunya 

1. La pastoral penitenciària a les 
diòcesis 

Les diòcesis de Catalunya han anat 
assumint aquesta realitat i, en conse
qüència, el desenvolupament i la im
portància de la pastoral penitenciària, 
sensibilitzades pels problemes socials 
de la pobresa, dels drets humans, i, es
pecialment, per la privació de llibertat. 

El dia IOde juliol de 1987 el De
partament de Justícia de la Generalitat 
i les diòcesis de Catalunya van firmar 
a Barcelona l'Acord-Marc sobre As
sistència Religiosa Catòlica en els 
Centres Penitenciaris de Catalunya. 
Aquest Acord no sols regula l'atenció 
religiosa als interns per part dels cape
llans i les persones idònies nomenats 
pels bisbes, sinó que també reconeix 
l'existència del voluntariat cristià en 
els centres penitenciaris. 

El Concili Provincial Tarraconen
se (gener-juny 1995), en el capítol ter
cer, La sol, licitud pels més pobres i 
margina/s, va aprovar la Resolució 

112 que tracta de l'atenció pastoral 
específica als presos. 

Diòcesi de Barcelona 

El 1982 es va crear el Secretariat 
Diocesà pels Marginats, dintre del 
qual es va anar formant el Grup de 
Presons que, fins al 1989, desenvolu
pà una tasca silenciosa en l'àmbit de 
la pastoral penitenciària 

El dia 10 de maig de 1989, l'Emm. 
Sr. Cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Narcís Jubany, creà el Departament de 
Pastoral Penitenciària dins del Secre
tariat Diocesà pels Marginats, també 
conegut com a SEPAP (Secretaria de 
Pastoral Penitenciària). 

El dia 30 d'abril de 1996, el Sr. 
Cardenal arquebisbe Ricard M. Carles 
va crear el Secretariat Diocesà de Pas
toral Penitenciària i establí les normes 
de la seva organització i desenvolupa
ment en l'àmbit diocesà. 

Diòcesi de Tor/osa 

A la Diòcesi de Tortosa, amb data 
6 de febrer de 1996, el Sr. Bisbe, Lluís 81 
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Martínez Sistach, creà el Departament 
de Pastoral Penitenciària com una vo
calia de Càri!as Diocesana. 

Diòcesi de Vic 

A la Diòcesi de Vic, amb data 24 
d'octubre de 1995, el Sr. Bisbe, Josep 
M. Guix, creà la Delegació Diocesana 
de Pastoral Penitenciària. 

El dia 12 d'octubre de 1996 aques
ta Delegació Diocesana de Pastoral 
Penitenciària va inaugurar les sotsde
legacions de Vic, Manresa i Igualada. 

2. Les Jornades de Pastoral 
Penitenciària 

a) Interdiocesanes: 
- El 27 de novembre de 1993 va 

tenir lloc a Barcelona la I Jornada de 
Pastoral Penitenciària de Catalunya, 
amb la participació de 130 persones, 
voluntaris, sacerdots i capellans de 
totes les diòcesis. 

La II Jornada va tenir lloc a 
Lleida el 26 de novembre de 1994. 
Van participar-hi 120 persones. 

- La III Jornada va tenir lloc a Tar
ragona el 18 de novembre de 1995. Van 
participar-hi un centenar de persones. 

- La IV Jornada va tenir lloc a 
Girona el 23 de novembre de 1996. 
Van participar-hi 98 persones. 

b) Diocesanes: 
A Barcelona s 'han realitzat set 

jornades diocesanes de pastoral peni
tenciària, des del 1989. 

A Tortosa s 'han realitzat dues jor
nades diocesanes, el 1995 i el 1996. 

3. Els agents de pastoral peniten
ciària 

- Els capellans dels centres peni
tenciaris de Catalunya són Il. 

- A tot Catalunya hi ha més de 300 
voluntaris que realitzen diverses tas
ques i activitats a les presons. 

La seva presència és reconeguda 
per l'Acord-Marc sobre Assistència 
Religiosa Catòlica als Centres Peni
tenciaris de Catalunya (lO de juliol 
de 1987). Aquest col, lectiu de vo
luntaris cristians actua integrat o 
coordinat per la Capellania de ca
dascun dels centres penitenciaris i 
està format per uns 300 a tot 
Catalunya. 

Actualment s'està creant un nou 
voluntariat, encara poc nombrós, que 
comença a treballar fora dels centres 
penitenciaris en la prevenció i la rein
serció en l'àmbit de diòcesis i, sobre
tot, de parròquies. 



4. Dades de la població reclusa 

Catalunya és l'única autonomia de l'Estat espanyol que té competències en 
matèria penitenciària. Concretament, la Generalitat es va fer càrrec de les pre
sons l'any 1984 (DOGC, núm. 410, de 24 de febrer de 1984). 

Actualment (29.11.1996) a Catalunya hi ha els centres penitenciaris se
güents: 

A) Centres Interns 

CP Homes Model, Barcelona 1.407 
CP Dones Wad-Ras, Barcelona 244 
CP Joves Trinitat, Barcelona 267 
CP Homes Brians, MartoreIl (Barcelona) 1.118 
CP Dones Brians 185 
CP Homes Quatre Camins, la Roca del Vallès (Barcelona) 1.266 
CP Ponent: homes 839 
CP Ponent: dones 41 
CP Girona 140 
CP Figueres 147 
CP Tarragona 290 
Secció oberta Lleida 1 64 
Secció oberta Barcelona homes 143 

TOTAL 6.151 

D) Població reclusa (29.11.1996) 

Preventius Penats Total 

Espanya 

Homes 9.958 29.323 39.281 
Dones 1.076 2.894 3.970 
TOTAL 11.034 32.217 43.251 

Catalunya 

Homes 1.140 4.495 5.635 
Dones 128 388 516 
TOTAL 1.268 4.883 6.151 
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n.Objectius de la pastoral peni
tenciària a Catalunya 

1. General 

Com ens diu el Concili Provincial 
Tarraconense: 

«Els cristians i la societat en gene
ral han de prendre consciència de la 
situació de les persones que són a la 
presó, de les causes que els han por
tat a delinquir i de les conseqüències 
que té el règim de presons actual».' 

2. Especlfics 

2.1. Àmbit de la prevenció 

- Cal la sensibilització de la so
cietat: Administració, institucions, enti
tats, per tal d'intensificar la tasca de 
prevenció en les àrees familiar, cultu
ral, habitatge, urbanística, laboral i 
sanitària. 

- Calla sensibilització de la nostra 
Església: parròquies, comunitats cris
tianes, moviments ... perquè el tema de 
la presó hi sigui present en la seva 
vida, especialment a les celebracions 
litúrgiques i a la catequesi, tal com ens 
demana el Concili què «insta tots els 
fidels que no es deixin portar mai per 
sentiments primaris d'odi o de ven
jança ( . .), alhora que proc/ama la 
Bona Nova de la conversió, del per
dó i de la vida».' 

2.2. Atenció als interns a la presó 

Cal fer present Crist i l'Església en 
el món de la presó: 

mitjançant l'anunci de l'Evange
li i ajudant-los a viure'l; 

- promovent la comunió eclesial 
entre els interns i les comunitats cristia
nes: diòcesi, parròquies d'origen, etc.; 

- facilitant als interns que ho de
sitgin la vivència religiosa mitjançant 
la celebració de l'Eucaristia, la recep
ció dels sagraments, etc.; 

- la Capellania de la presó ha de 
col, laborar amb la institució penitencià
ria per aconseguir els seus objectius a 
fi de normalitzar i reinserir els interns; 

- fomentant la tasca del volunta
ria~ j a iniciada, a les presons, i 

- orientant el voluntariat en la seva 
formació, coordinant-lo adientment 
en la seva acció, i, partint del treball 
que s'hi fa, revisar-lo sempre que 
calgui. 

2.3. Reinserció 

- Buscar, junt amb les administra
cions i amb altres institucions i orga
nismes, alternatives reals a la presó, 
especialment pel que fa als delictes 
relacionats amb la droga i contra la 
propietat. 

- Col'laborar amb l'Administra
ció, habilitant i gestionant, en l'àmbit 
parroquial, arxiprestal o diocesà, equi
paments d'acolliment per als presos 
en situació de permís. 

(1) Concili Provincial Tarraconense: Resolucions j Missatge, pàg. 81. Ed. Claret. Barcelona 
1996. 

84 (2) Concili: op.cit., pàg. 82 



2.4. Coordinació 

Cal potenciar la col'laboració i/o 
coordinació de la pastoral penitencià
ria en els àmbits següents: 

- Parroquial: implicació pastoral 
de les parròquies i disposició a aten
dre les seves necessitats i els seus sug
geriments. 

- Diocesà: amb el Secretariat de 
Pastoral Penitenciària de cadascuna 
de les diòcesis catalanes. 

- Autonòmic: creació del Secre
tariat Interdiocesà de Pastoral Peni
tenciària. 

III. Conclusions de la IV Jornada 
de Pastoral Penitenciària de 
Catalunya 

I. Cal refermar el compromís dels 
cristians en l'àmbit de les presons. 
Això exigeix una tasca de sensibilitza
ció de les comunitats cristianes, que 
trenqui certes resistències fruit del 
desconeixement d'aquesta realitat 
marginal. Aquesta tasca cal fer-la des 
d'una actitud dignificadora de la per
sona, de sincera gratuïtat i des del con
venciment profund de fer la voluntat 
salvadora de Déu i de fer un acte de 
justícia. 

2. Es fa palesa la necessitat d'una 
integració plena de la pastoral peni
tenciària en la pastoral general de les 
diòcesis, amb una vocació d'enriqui-

ment i coHaboració mútues. L'opció 
per als pobres i marginats ha de ser un 
objectiu preferent del conjunt de l'Es
glésia i la vivència coherent de la ca
ritat és la que la fa creible. En aquest 
sentit, la Resolució 112 del Concili 
Provincial Tarraconense ens ha de ser
vir d'impuls i de marc referencial. 

3. Com a pla d'actuació per acon
seguir aquesta integració, proposem 
la constitució de grups de pastoral 
penitenciària per arxiprestats, que 
agrupin totes aquelles persones impli
cades i sensibilitzades per aquesta 
realitat. Aquesta dinàmica requereix 
l'existència de secretariats diocesans 
de pastoral penitenciària que recullin, 
coordinin i animin aquesta pastoral. 
Finalment, creiem que caldria coordi
nar i potenciar les diferents accions 
diocesanes amb la creació d'un Secre
tariat Interdiocesà. 

4. L'acció conjunta de tota l'Esglé
sia es fa molt necessària també per 
donar una resposta coordinada als 
reptes cada cop mes urgents de la pre
venció i la reinserció social i laboral 
de les persones mancades de llibertat, 
especialment davant del nou marc 
legal penitenciari. Per això, cal que 
l'Església es doti d'espais i de comu
nitats acollidors d'aquestes persones, 
impulsi plans i aporti mitjans per rea
litzar accions que possibilitin la seva 
reinserció i cerqui la co¡.]aboració 
amb altres entitats. 
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L'experiència de les voluntàries de 
l'Hospital penitenciari de Terrassa 
lOll PÀRRAGA, de Justícia i Pau de Terrassa. 

L'any 1993 es va fer un pavelló 
penitenciari a l'Hospital de Terras
sa. AI Secretariat de Justícia i Pau es 
va parlar sobre això i sobre la possi
bilitat que algú en nom del Secreta
riat pogués visitar els malalts. Dos 
membres del grup vàrem adreçar
nos als serveis penitenciaris i de re
habilitació de la Generalitat, i vàrem 
demanar que se'ns autoritzés l'en
trada al pavelló. 

Ja el mateix setembre de 1993 te
níem l'autorització. No sabíem què 
podríem fer, desconeixíem totalment 
el món penitenciari. Només teníem 
clar que volíem donar suport mo
ral i caliu humà a un col'lectiu de 
gent que ens semblava que ho ne
cessitava. 

Des del primer dia que vàrem en
trar les nostres pors van desaparèi
xer en veure que érem ben rebudes 
pels malalts. De mica en mica vàrem 
comprovar que el que necessitaven 
era, sobretot, companyia, consol i 
fer petar la xerrada. 

El sol fet d'entrar gent de fora 
(no penitenciària) sense un interès 
concret, només per veure' ls i inte
ressar-se per la seva salut, ja els fa 

86 feliços. 

Actualment el grup el constituïm 
cinc dones. Ens hem anat autodeno
minant voluntàries visitadores. Els 
nostres objectius són senzills: anem 
a visitar els malalts com ho fan els 
familiars i amics. 

Cada dissabte a la tarda els fem 
una visita. Els portem uns quants ca
ramels, ja que és prohibit entrar qual
sevol altra cosa; parlem amb ells, amb 
cada un d'ells, els preguntem com es 
troben i si necessiten quelcom que 
nosaltres puguem fer. 

La gran majoria dels malalts i les 
malaltes es mostren molt agraïts, ens 
expliquen la seva vida sense que 
nosaltres els ho preguntem, i sem
bla ser que això els va bé. Al
guns ens demanen que fem alguna 
gestió, trucades, consultes ... i si està 
dins de les nostres possibilitats ho 
fem. 

Alguns estan molt malalts, en 
fase terminal. No sabem què dir da
vant d'aquesta situació. Nosaltres 
tampoc ho entenem, se'ns escapa el 
per què d'aquestes circumstàncies 
tan adverses, però som allà i procu
fem no judicar ningú. Intentem fer
Ios costat des de les nostres petitís
simes possibilitats. 



Quan amb algun malalt o malal
ta es crea una determinada relació 
d'amistat, alguna de nosaltres el 
continua visitant a la presó. Amb 
alguns també mantenim una relació 
per carta, i si és necessari parlar amb 
algun director O presentar una quei
xa de la seva part, també ho fem, per 
què no? 

És una tasca gratificant i doloro
sa alhora. Estic segura que totes cinc 
ens hem plantejat molts interrogants, 
dels quals desconeixem la resposta. 
També és possible que la nostra pre
sència a l'hospital no modifiqui gai
re la realitat, però ben segur que mo
difica els nostres cors envers aquest 
col'lectiu de benaurats. 

Què hauria i què no hauria de ser la 
Primera Comunió 
Carta-reflexió per viure i ajudar a viure als infants la celebració 

FRANCESC PARDO, director del CEP, rector de Sant Sadurní d'Anoia. 

Maig, juny í juliol tornen a portar any rere any les 
primeres comunions. I això significa per a molts 
agents de la pastoral un cert neguit per haver de 
comprovar, de manera continuada, que la quantitat 
d'esforços esmerçats no sempre es corresponen amb 
els resultats externs d'un esdeveniment que sembla 
tenir molt més de costum, festa i tradició que d'autèntic 
esdeveniment religiós. Cada u fa el que pot i cal 
esperar que Déu faci més que nosaltres. Aquí 
presentem unes reflexions que un rector de parròquia 
adreça a la família dels infants perquè entre tots 
plegats anem omplint de més sentit aquesta festa. 

1. La Primera Comunió hauria de 
ser una experiència cristiana 
important per a tota la familia i 
molt important per a l'infant 

1.1. La família, sobretot els pares, 
germans i avis, podeu ajudar que la 
Primera Comunió no sigui només una 

festa, sinó una festa cristiana per a 
tots. Per això: 

- Quan parleu de la Primera Co
munió que es noti que doneu molta 
importància a la celebració de la 
missa, al fet de combregar amb Jesu
crist; i menys al menjar, als regals, 
als vestits. 87 



- Digueu-li al vostre fill, a la vos
tra manera, que fer la Primera Comu
nió és un fet molt important per la seva 
vida. Ell per l'Església ja és conside
rat amb capacitat per començar a com
bregar. Pot conèixer, sentir-se estimat 
i estimar Jesús. 

- Feu-li descobrir, també, que 
combregar amb Jesucrist exigeix que 
s'hi assembli; que sigui millor -se
gons Jesús-, més servicial, més treba
llador, més afectuós, més sincer, més 
bon company, més solidari ... més cris
tià en definitiva. 

- Que tingui clar que des de la Pri
mera Comunió té un compromís nou: 
participar i combregar en l'Eucaristia 
dels diumenges. 

Si fa la Primera Comunió és per
què faci la segona, i la tercera .. i la de 
cada diumenge. 

1.2. Els mossens, els catequistes, 
ja els hem explicat què significa fer la 
Primera Comunió, però la vostra pa
raula no la pot substituir ningú. 

1.3. Uns diumenges abans de la 
Primera Comunió us aniria molt bé a 
tots participar a la missa en la qual 
l'infant farà la comunió. Això us aju
darà a conèixer les persones, l'am
bient, els cants, les pregàries, les parts 
de la missa; i us hi trobareu més com 
a casa vostra. Ells també s'acostuma
ran més a la celebració de la missa, i 
el dia de la comunió la podran viure 
més intensament 

1.4. També seria molt bonic i l'aju-
88 daria molt que féssiu amb l'infant una 

pregària breu els dies abans de com
bregar. Per exemple: Senyor Jesús, 
amic, d'aquí uns dies us podré rebre 
per primera vegada, ajudeu-me a pre
parar-me bé. Us estimo. Amén. 

1.5. Els pares i els infants us prepa
rareu per a la celebració d'una mane
ra especial, participant en la celebra
ció de la penitència. 

1.6. La festa familiar que prepareu 
que sigui una festa digna de la Prime
ra Comunió. L'ambient de festa no el 
donen els aliments, el menjar, el res
taurant... sinó el fet de trobar-se junts, 
l'afecte sincer, la bona convivència, i 
l'alegria perquè el nen o la nena ha 
començat a combregar. 

1.7. El dia de la Primera Comunió, 
durant la missa, estareu al seu costat, 
però que notin que valoreu i estimeu 
la missa. No hi participeu distrets o 
amb ganes d'acabar aviat 

1.8. Els pares heu de vetllar perquè 
l'infant participi normalment a la mis
sa del diumenge. Estaria molt bé que 
vosaltres els acompanyéssiu, però si 
no ho podeu fer, almenys vetlleu per
què s'acostumin a participar-hi. A la 
missa de les 12 del diumenge els in
fants troben un caliu especial, ja que 
la primera part de la missa la celebren 
adaptada a la seva mentalitat, a la ca
pella de la llar. 

1.9. 1 alhora, cal que continueu 
preocupant-vos perquè el vostre fill o 
filla creixi en la fe i es formi com a 
cristià/ana. Això significa que ha de 
continuar la catequesi, malgrat que a 
vegades li comporti un esforç. 



L'infant ha d'entendre, i ho pot 
entendre, que fer la Primera Comunió 
és un pas endavant en la seva vida. Ha 
de continuar creixent i vivint com a 
cristià. Ell no pot decebre Jesús i els 
altres cristians. Fer la Primera Comu
nió no és un punt d'arribada, sinó un 
pas endavant en la vida cristiana que 
cal continuar. 

1.1 O. La catequesi, la celebració 
del perdó, la preparació d'abans de la 
Primera Comunió, l'Eucaristia del 
mateix dia de la comunió ... desitgen 
oferir-li una experiència cristiana ade
quada a la seva edat. 

Que la seva Primera Comunió si
gui un motiu de goig per a vosaltres, 
pares, ja que significa que comencen 
a viure intensament el baptisme que 
els vau oferir de petitis. 

2. La Primera Comunió no hauria 
de ser un fet social, un tràmit 
religiós i només una tradició 

- Això passa si la Primera Comu
nió és la primera i l'última. 

- Això passa si aquest fet impor
tant que ens fa organitzar una super
festa no té cap continuïtat en la vida 

de l'infant: ni missa els diumenges, ni 
pregària, ni catequesi. És a dir, si des
prés de la Primera Comunió l'infant 
abandona la catequesi, no va a missa 
normalment, no té cap relació amb la 
parròquia, no té cap més experiència 
cristiana, no prega i no troba cap aju
da a casa. Aleshores més val que ens 
plantegem seriosament si ha de fer la 
Primera Comunió. 

- Això passa si la Primera Comu
nió del fill o la filla és un pretext per 
al lluïment, per a l'ostentació, per 
mostrar que podem més que els altres, 
per sobresortir. 

Tot això és contrari a l'Esperit i al 
sentit de la comunió que exigeix sen
zillesa, obertura a Déu i als altres, so
lidaritat. 

- Això passa si fem dels elements 
de la festa, el menjar, els regals, el 
vestit. .. el centre de la festa, sense do
nar relleu a la missa i a l'experiència 
religiosa cristiana de l'infant i de la 
mateixa família. 

- El vostre fill/la vostra filla té dret 
a exigir-nos i a exigir-vos que siguem 
coherents amb la nostra fe cristiana 
quan preparem la seva Primera Co
munió. 
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Mn. JOSEP CADEVALL i FUXET 
1952-1997 

Un pastor segons el cor de Déu 
JOSEP M. DOMINGO, prevere de Boreelona, actualment o Roma. 

«US donaré pas/ors com desitja el 
meu cor que us pasturin amb conei~ 
xement i amb seny» (Jer 3,15) 

Ja fa unes setmanes de la mort d'en 
Josep Cadevall i Fuxet, fill de Premià 
de Dalt, capellà de Barcelona, missio
ner a Xile i, com ha dit un gran amic 
seu: «per damunt de tot en Cade era 
l'amic de fothom». L'impacte que tota 
la seva vida deixa en nosaltres no ha 
fet més que començar. Sempre que 
mor algú tendim quasi espontània
ment a recollir més aviat allò positiu i 
sorgeixen els elogis pòstums, però es
tic segur que en el cas d'en Josep Ca
devall això no serà gens forçat ni per 
compromís, sinó que veritablement 
tots els qui I 'hem conegut en tenim 
ja des de sempre una impressió ex
traordinària, Poques vegades hi hau
rà tanta sinceritat i convenciment en 
els testimonis d'admiració, d'agraï
ment que la seva pèrdua ha suscitat 
en tantíssims que vam tenir la gràcia 

de tractaI:-lo. Moltíssima gent, ben 
diferent, aquí a Catalunya, a Xile, 
arreu on va passar un temps, on va 
ser present, tenen la certesa d'haver 
estat a prop d'una persona excep
cionaU de sentir-se agraïts i confo
sos per l'atenció i l'estima que ell 
ens havia dedicat. 

Ara no es tracta de fer la seva bio
grafia. Però en el marc d'aquesta re
vista de pastoral sí que podríem pro
var de resseguir algunes etapes de la 
seva trajectòria i intentar posar-hi al 
marge unes notes d'evangeli, La seva 
vida parla per ella mateixa i ens parla 
de Déu; en Cade, que no era de grans 
paraules, ha estat un gran evangelit
zador en tot el seu fer. «Tothom en 
parla bé» no és aquest un primer 
signe eloqüent? «Que brilli igual
ment la vostra llum davant la gent; 
així veuran les vostres bones obres i 
glorificaran el vostre Pare del ce!» 
(Mt 5,16), 
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1. Seminarista 

De ben jovenet ( II anys) en Cade 
entrà al Seminari Menor de la Conre
ria. Mai no posà en dubte el valor in
cipient d'aquell primer pas. Des de la 
nostra 1\unyania d'adults o des del 
canvi d'època que hem viscut" ens pot 
sorprendre la determinació vocacional 
que hi pot haver en un cor quasi d'in
fant «Si no torneu a ser com els in
fants, no entrareu pas al Regne del 
cel» (Mt. 18,3) i en Cade no deixà mai 
del tot d'ésser aquell noiet viu i bona fe, 
murri i bondadós, esportista i munta
nyenc, que s'expressava en la música 
i l'art, reservat en la confidència, cor
dial sense embafar, amb una pietat 
fonda i discreta. Una senzillesa que 
havia après naturalment dels pares, a 
la seva casa de Premià, prop del san
tuari de 1 a Mare de Déu de la Cisa. 

De la Conreria al Seminari Major 
a l'inici dels anys 70, vivint a les dife
rents residències: Convictori, Sagrera i 
Guinardó. Allà el vaig conèixer. Com
pany servicial, sempre atrafegat fent 
algun servei per als altres, còmode de 
tracte, perspicaç en les observacions 
sobre fets i persones, amb un humor 
desmitificador, per dir una paraula 
aleshores en voga. Enmig de les polè
miques, de les visions diferenciades 
pròpies de la convivència al seminari, 
el recordo com algú amb criteris pro
pis, que no exposava si no el punxa
ven i encara amb paraules breus, es
paiades, però molt dretureres, dites 
senzillament; clar en les seves opcions 
de pobresa, encarnació, radicalisme 
evangèlic, però mai feridor, sempre 
amb un dring de sinceritat, amistat i 
bondat que arribava més eficaçment 

que cap altre argument Aquesta bar
reja d'agudesa i bondat és un dels trets 
més fascinants de la personalitat d'en 
Cade. Així volia Jesús els seus enviats 
«astuts com les serps i senzills com els 
coloms» (Mt 10,16) 

En aquells anys va anar a fer la 
mili a Osca. Aviat el van fer caporal 
1 r. Ell que no volia manar, com sem
pre a fer-se càrrec dels altres. I a donar 
la cara. Preferia rebre ell els esbroncs. 
Patidor per tothom. Algun vespre 
s'havia presentat a la impensada al 
seminari, encara vestit d'uniforme i 
amb ell com sempre era una festa. A 
punt de jugar un partit de futbol o de 
fer una escapada a Premià amb els 
pares, aviat posats a fer un pa amb to
màquet per als companys improvisats 
que en Josep portava. 

El recordo també a la Facultat de 
Teologia. Els cabells llargs i una mot
xilla carregada de llibres i també 
d'originals materials de catequesi per 
a la parròquia de Sant Josep Oriol on 
col, laborava i on anava estenent la 
seva xarxa d'amics. Sabia barrejar-se 
amb tothom. No buscava amics per 
interès, sinó que els allunyats el tria
ven a ell perquè se sentien apreciats. 
Podríem dir que feia que tothom sen
tís que per a ell era important No bus
cava la popularitat sinó que donava 
estimació i així trencava les barreres 
convencionals: els cambrers d'aquell 
bar prop de la facultat o la parròquia, 
les noies i els nois que quedaven al 
marge en el grup de catequesi, els més 
patosos a les colònies ... Anys després, 
tot això ho exerciria intensament amb 
els nois delinqüents, i entre els més 
pobres de Xile. «Si estimeu els qui us 



estimen, qui us ho ha d'agrair?)} (Lc 
6,32); «Quan facis un banquet, convi
da-hi pobres, invàlids, coixos i cecs. 
Feliç de tu, llavors, ja que ells no te
nen res per a recompensar-te, i Déu 
t 'ho recompensarà quan ressuscitin 
els justos» (Lc 14,12). Quants amics 
sorpresa haurà trobat en Cade prop 
de Déu. 

2. Capellà a Cornellà 

Com a seminarista va estar a diver
ses parròquies del Baix Llobregat 
sempre amb la seva capacitat d'entrar 
en les persones, de deixar amics que 
pel seu estímul feien passos endavant 
en la vida i la fe. Al barri d'Incresa, a 
Molins de Rei, encara recorden bé 
aquell crack que de cop i volta va fit
xar per l'equip de futbol del barri (el 
futbol i el Barça foren una de les seves 
grans aficions. Des de Xile en seguia 
els resultats i mirava de fer entendre 
que no tot s'acabava amb l'heroi 
nacional Ivan Zamorano vestit de 
blanc. També era temible prenent el 
pèl als seus amics periquitos ... i quasi 
sempre els resultats li donaven bons 
arguments). Però més que per l'esport 
-que prou que hi fruïa- per ell això 
era sobretot una manera d'entrar en 
ambients diferents, més enllà del món 
estricte dels feligreso~ de sempre, 
de fer ponts cap als allunyats. Així 
mateix vivia el seu treball de fuster 
que compaginava amb altres serveis 
pastorals: un afany d'encarnació, de 
ser a peu pla amb la gent del poble i 
dels treballadors, i des d'allí, amb els 
fets i amb poques parames poder par
lar de l'evangeli. «M'he fet feble amb 
els febles per guanyar els febles; m'he 

fet tot amb tots per salvar-ne alguns, 
costés el que costés. Tot ho faig a cau
sa de l'evangeli, per poder-hi tenir 
part» (ICor 9,22). 

Serà a Cornellà on de mans del 
cardenal Jubany rebrà l'ordenació un 
calorós 14 de juny de 1980, en una 
atapeïda parròquia del Pilar al barri de 
Sant Ildefons (la mateixa que anys 
després acomiadaria un altre capellà 
també de fonda petjada i mort prema
tura, en Josep Torrella). Significatiu el 
poema de Salvador Espriu que va es
collir per convidar a l'ordenació. Sig
nificatiu de la seva sensibilitat catala
na i cristiana. Després ell mateix el va 
traduir al castellà per al seu comiat a 
Xile. I els dos textos consten en el re
cordatori de les seves exèquies: "Si et 
criden a guiar un breu moment ... el 
desvalgut i el qui sofreix per sempre 
són els teus únics senyors. Excepte 
Déu que t 'ha posat dessota els peus 
de tots». Tot el text és com una pre
monició del que seria el seu ministe
ri: breu, intens, humil, servidor fins 
al final. 

En aquest mateix estil visqué 
aquells anys formant part de l'equip 
de capellans de l'arxiprestat de Cor
nellà, integrant-se en el treball pasto
ral que es feia a la ciutat. Aquesta era 
una altra de les seves característiques: 
sabia formar equip, adaptar-se a unes 
iniciatives que estaven en marxa, tenia 
la senzilla i bona disposició de l'apre
nent que vol col· laborar a l'obra co
muna. S'avenia amb capellans i amb 
laics. Sobretot aquest tarannà seu tan 
planer el feia molt apreciat pels laics 
que en ell trobaven no un directiu sinó 
un company de camí, un germà entre 93 
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els germans. En aquest pla va treballar 
en les parròquies -al final seria rector 
del barri d' Almeda- també com a con
siliari de la JOC i en moltes altres ac
tivitats. Però aquesta seva capacitat 
d'adaptació no era fruit d'uns criteris 
amorfs. Exercia calladament la pa
ciència i la benignitat, però tenia cla
res les seves opcions i preferències. Sen
se trencar amb ningú sabia obrir-se 
nous camps de servei pastoral i així va 
dedicar-se amb tot el s~u gran cor a 
l'Obra de Reinserció Social de Delin
qüents (OBINSO), especialment a la 
residència d'Els Alps a 1 'Hospitalet de 
Llobregat (on va substituir Mn. Josep 
M. Palom, també prematurament con
sumit en plena maduresa). Qualsevol 
hora del dia i sobretot de la nit li era 
bona per tenir cura dels nois i no es 
planyia per anar-los a trobar on cal
gués. Els seus amics ja sabien que 
entrada la nit amb en Cade era fàcil 
acabar a la Rambla per fer-se càrrec 
d'algú. «Si un home d'entre vosaltres 
té cent ovelles i en perd una, no deixa 
les noranta-nou en el desert i va a 
buscar la perduda fins que la troba? l 
quan l'ha trobada, no se la posa a les 
espatlles ple d'alegria? ... » (Lc 15,4). 

3. Missioner barceloní a Xile 

Sis anys a Cornellà viscuts amb 
aquell desbordament de donació fins 
al punt de quedar en molts moments 
literalment sobrepassat. La marxa a 
Xile va ser com un nou començament. 
Fou l'etapa més llarga i intensa de la 
seva vida de capellà. Allà va trobar 
«su lugar en el mundo». Sobretot en la 
segona part de la seva estada, quan es 
desplaçava incansable amb un Toyota, 

ofrena d'amistat, per les immensitats 
del desert d' Atacama, i visitava els 
poblats camperols de la preserralada 
andina al llindar de l'altiplà de Bo
lívia. Al principi també va haver de 
passar la prova d'adaptar-se a les ca
racterístiques de la prelatura de Ca
lama. A Xuquicamata va atendre la 
parròquia i va saber exercir la seva 
paciència, bona cara i bon semblant 
amb tothom. A tots atenia amb el seu 
esperit d'encarnació, però també va 
trobar un ministeri ~apellà de la presó 
i de 1 'Hospital- que el posava en contac
te amb aquells que estan més al marge. 

Els capellans barcelonins missio
ners a Xile que com ell i amb ell han 
compartit aquest gest profund de ge
nerositat, d'anar a servir l'evangeli en 
una església que va creixent, els ma
teixos germans xilens, i tots els qui 
allà el van visitar són els millors testi
monis de la intensitat dels seus deu 
anys xilens. N'és també una petita 
mostra el text que va ser llegit en el 
seu comiat. En Cade no era de fer 
grans cartes, però són moltíssims els 
qui rebien d'ell preciosos missatges: 
les fotografies que tan pròdigament 
enviava amb uns comentaris breus al 
darrere, sempre incisiu, sempre ocur~ 
rent i insinuant la idea amb la seva lle
tra menuda, sempre cordial. Aquestes 
fotos SÓn el gran àlbum de la seva 
missió i vocació: el territori immens 
i magnífic, els colors de la muntanya 
de la matinada al capvespre, però so
bretot fotos de gent i amb gent: nens, 
joves, àvies, famílies. Celebracions, 
misses, pregàries, sagraments, <<.fies
tas patronales y bailes religiosos», 
àpats compartits a qualsevol llogarret, 
les reunions, els visitants ... Tot un uni-



vers de relacions, un cor ple de noms 
que era la gran agenda vital del Cade, 
la seva immensa parròquia. «No tin
guis por; continua parlant, no callis. 
Jo sóc amb tu i ningú no et posarà la 
ma al damunt. Tinc un poble molt nom
brós en aquesta ciutat» (Act 18, 10). 
En Cade sense por, sense parar, va 
col·laborar incansablement amb l'Es
perit per ajudar a plantar l'evangeli i 
l'església al nord de Xile. Un home 
totalment donat als altres en totes les 
etapes de la seva vida. Qui podrà recor
dar un no, un escaqueig a l 'hora de fer 
un favor? Serà molt dificil, impossible, 
trobar algú amb qui hagi tingut una en
ganxada o a qui li hagi clavat un moc. 

4). El retorn. El final 

No fa encara un any que havia tor
nat. Li va costar deixar Xile. S'enyo
rava o més ben dit tenia molt present 
aquelles terres i aquella gent i ells 
també el recordaven i s 'hi comunicaven. 
Però ja havia començat a fer forat a 
Martorell; s'ocupava de la capella de 
Crist Salvador al barri de Buenos Ai
res i tot just començava a anar al po
ble de Castellví de Rosanes. Sempre 
amb el seu aire simpàtic, detallista 
amb les persones, s 'hi fixava, les co
neixia, les endevinava ... començava 
un altre cop a omplir-se el cor de 
noms: al barri, les famílies, la parrò
quia, la catequesi, els grups de RdV 
de la JOC. Fins que el27 de gener en 
un desgraciat accident ens marxava 
pel camí que no té mai tornada. Des
prés de la sotragada i l'estupor, el dol 
sentit i esperançat del comiat, sostin
guts per la fe en la qual ell sempre es 
va recolzar i per l'exemple serè i co-

ratjós de la seva família, envoltats de 
tants amics i d'aquesta gran família de 
l'església de Barcelona que encoma
nava al Senyor un dels seus. 

44 anys intensament viscuts i apa
rentment arrabassat en plena madure
sa ara que havia tornat. Quin misteri! 
Però una vida així no és pas un fracàs 
ni resta inconclusa. Contemplant la 
seva trajectòria dues paraules de l'e
vangeli em tornen un cop i un altre: 
"El zel de la casa del Senyor el de
vorava» (Jn 2,17). En Cade de molt 
jovenet vivia intensament aquest foc 
d'estimar. D'estimar Déu. D'estimar 
el món i els homes i les dones con
crets. Llegiu el seu text:«Per què vull 
ser capellà? Per ajudar els altres (..) 
Crec en Jesús i en el seu fabulós mis
satge ... ». En el seu interior bategava 
un gran cor de creient, de capellà. Fa 
anys, en una missa crismal, el bisbe 
Jubany ens deia al presbiteri de Bar
celona: «Tracteu-vos bé entre vosal
tres, mireu el bo de cadascú perquè a 
l'interior de cada capellà hi ha-hi ha 
d'haver- un miracle de conversió i de 
fidelitat». En Cade ha estat per a la nos
tra generació un gran exemple de cape
llà. Ho era de cap a peus, de dins a fora. 
No es recolzava en l'aparença externa. 
El seu ministeri era existencial, la seva 
pastoral era feta de l'ofici d'estimar. 

Ara ens ha passat al davant en el 
misteri de Déu. l aquesta és l'altra 
paraula evangèlica que aquest fet 
m'evoca: «Veniu a mi tots els qui es
teu cansats i afeixugats, ijo us faré re
posar. .. » (Mt 11,28). Ell que s'havia 
fatigat tant, ell que el seu cor inquiet 
no el deixava mai tranquil i satisfet 
d'ell mateix, ara sí que ha trobat la pau 95 
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i el repòs que tant anhelava. En el pla 
de Déu, en Cade havia corregut la 
seva cursa, la seva vida havia estat 
vessada i ha deixat les amarres de l'úl
tim port. Un gran capellà de la nostra 
generació, un gran company ens ha 
passat al davant. No l'oblidarem pas i 
el seu exemple de pastor ens esperona. 
L'acció del pastor s'orienta a consoli
dar la salvació que ve de Jesús i a pro
vocar i sostenir el desig de vida i de 
felicitat. En aquest sentit, en Josep 
Cadevall ha estat un gran i bon pastor 

per a tots aquells que ha acompanyat 
en el seu «breu moment de guiar el 
miHenari pas de les generacions». 
Crec que així com l'hem d'encomanar 
en la pregària dolorida i confiada al 
Senyor, també li podem dir que ens 
encomani prop del Pare perquè sapi
guem ser dignes del testimoní que ens 
ha deixat. Segur que ell, amb aquell 
somriure còmplice i discret, amb 
aquell no donar-se importància, pro
testaria dient: «però si no cal que us 
amoïneu ... si jo ja estic bé». 

Per què vull ser capellà? 
JOSEP CADEVAll. 

M'agradaria dir-vos-ho amb po
ques paraules i senzilles. Quan de pe
tit vaig entrar al seminari, recordo que 
vaig contestar aquesta mateixa pre
gunta: «per ajudar els altres» ... I ara a 
una setmana de la meva ordenació 
encara no trobo una resposta millor. 

Amb el temps he anat descobrint 
com aquest ajudar en el fons no és al
tra cosa que: estimar, servir, donar
se ... als altres. També vaig adonant
me que a pesar de ser una cosa tan 
senzilla, no té res de fàcil. Em queda 
molt per aprendre ... però és una cosa 
que valia pena i vull fer-ho. 

I això no ho penso per casualitat, 
crec que hi ha molts motius. Un, és 
que veig com Jesús dedicà tota la seva 
vida als altres, sobretot als més pobres. 
Crec en Ell i en el seu fabulós missatge, 
i la idea de seguir les seves pe1jades per 
anar fent possible, ja ara, el Regne 

entre nosaltres, em fa il·lusió i crec que 
és una tasca com per dedicar-m 'hi a rea
litzar-la molt seriosament i totalment. 

Un altre motiu és que crec en l'ho
me i en les infinites possibilitats d'amor 
i d'entrega que té. I malgrat que tan 
sovint això ho oblidem o ens ho fan 
oblidar, qualsevol esforç per potenciar, 
valorar o fer-nos adonar de tan impor
tant com és realitzar-nos cada cop més 
com autèntiques persones, està al nos
tre abast i en les nostres possibilitats. 

També crec que podem i hem de 
comptar amb els altres i amb la força 
d'amor que hi ha en tots. Només així 
podem treballar, lluitar i avançar junts 
en aquest camí de seguiment a Jesús. 

Penso que ser capellà é's una gran 
oportunitat per dedicar-me a tot això. 

Espero poder i saber fer-ho. 



Ha sido y sera para muchos un AMIGO 
Mensoie leido en Coloma, Chile, en el acta de despedida, con motivo de su 
vuelta a Barcelona, en ¡unia de 1996. 

Julio de 1996. Llega a estas tierras 
nortinas, desde su Barcelona natal, 
¿Qué habní pensado de nosotros? Lo 
cierto es que muy luego se identificó 
con este pueblo que recibió con los 
brazos abiertos a este ¿curita?, que 
nunca lo pareció totalmente con sus 
parkas multicolores, con sus jeans, su 
aspecto entre hippie y artesano, entre 
Arturo Prat y sacerdote diocesano. 

Primero, llegó a los que primero lo 
acogieron: los jóvenes, ellos lo sintieron 
uno mas de ellos, inolvidables seran 
esas peregrinaciones a Ayquina, com· 
partiendo, conservando, cantando. 

Después se nos fue por un tiempo 
a Calama, como parroco de la Parro· 
quia San Pablo; unido a esto se dedi· 
có a la carcel, a cuantos habra devuel· 
to la alegria de vivir, a cumtos ayudó 
a salir de sus desventuras, a cuantos 
tendió su mano generosa para sacarlos 
de ese dolor. 

Pero si se puede definir de alguna 
forma el apostolado del Padre Pepe, se 
diría que fue el Gran Parraco de San 
Pedro de A/acama, ya que este servi
cio es el que lo distinguió con mayor 
relevancia en estas tierras desérticas. 

En su jeep recorrió todos los pue
bios del interior, nunca te olvidaran 
Camar, Talabre, Toconao, Peine, So
caire, Santiago de Río Grande, etc. 

Casi diez ailos de su vida dedicó 
este querido Padre a estos lugares, lle
vando a Jesús y su Amor, a su modo, 
sencillo, cariñoso, sin que por eso no 
fuera pro fundo. 

Dice la canción «cuando un amigo 
se va queda un espacio vado ... ». Creo 
que en esta frase se expresa el sentir 
de muchas personas, o mas bien, de 
todos los que conocemos al Padre 
Josep Cadevall i Fuxet, porque mas 
que un sacerdote él ha sido y sera para 
muchos un AMIGO. 

Un amigo con mayúsculas, ya que 
en él hemos sentido toda la confianza, 
el apoyo, la palabra justa o el oído aten
to y cariiloso de un amigo de verdad. 

Nos va a costar mucho Padre Pepe 
decirle adiós. Sabemos que sera dificil 
no sentir pena por este alejamiento, pero 
tenga por seguro que lo acompailara 
siempre todo nuestro cariño y gratitud. 

Sus pueblos del interior lo ¡¡oraran, 
Calama lo extrailara, pero Chuquica
mata seguira pidiendo al Jefepara que 
lo envíe nuevamente a estas tierras de 
sol y cobre que lo aprendieron a que
rer como uno de los suyos. 

Dicen que las personas Se aprecian 
. en todo su valor cuando ya no estan 
junta a nosotros. Ojala no pase esto en 
la despedida al Padre Pepe, porque no 
queremos decirle adiós, sino «Has/a 
siempre». 97 
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Quer;do D;08 ... 
Escrita leida en el funeral de Josep Cadevall, celebrada en Martorell 
el 7 de febrera de 1997 

Si hoy te das una vuelta por nues
tra comunidad de Crist Salvador no 
vas a ver buenas caras. A unos los en
contranis tristes, a otros resignados. 
Algunos, tal vez, estaran enfadados 
contigo. Todos nos hacemos preguntas, 
y muy pocas veces acertamos con la 
respuesta. 

Nos cuesta mucho entender por 
qué Cade no estaní ya mas entre noso
tros. Se nos hace muy difícil com
prender el por qué y el para qué de 
su muerte. 

Sí, ya sé que quizas no tengamos 
derecho a hacernos semejantes pre
guntas. A fin de cuentas, ¿quién es el 
hombre para pedir explicaciones a su 
Creador? ¿ Quiénes somos nosotros 
para preguntarte y examinarte sobre la 
vida y la muerte? 

Y, por otra parte, alguien podria 
pensar que, en el caso de Cade, qui zas 
no SOmos nosotros los mas indicados 
para hacernos estas preguntas. Total, 
sólo hacía unos meses que estaba en
tre nosotros y aún no habíamos llega
do a conocemos bien. 

Pero, ya ves, a pesar de todo, nos 
las estamos haciendo; y eso es porque, 
a pesar del poco tiempo que le cono
cimos, Cade supo transmitir ese don 
especial y particular de sacerdote; 

había una química especial que nos 
hacía conectar: 

- Cade sabía estar cerca en el mo
mento apropiado. 

Sabia escuchar. 
- Sabía interesarse por el trabajo 

de los demas. 
- Sabía comunicar en silencio, sin 

palabras. 

Y todos, que nos las prometiamos 
muy felices con su venida, nos hemos 
quedado huérfanos de su presencia. 
Ha dejado un vacío que no acertamos 
a llenar. 

En el fondo reconocemos que so
mos cómodos. Necesitamos de al
guien que nos empuje, a veces con pa
labras, a veces con su sola presencia, 
y que nos haga ver que podemos hacer 
mejor las cosas. 

¿Qué te vamos a explicar de noso
tros mismos que tú no conozcas? 

El egoísmo es algo que esta siem
pre presente en nuestras vidas, por eso 
cuando alguien desprendido se acerca 
a nosotros, nos damos mas cuenta 
de ello. 

También nos hiciste rebeldes. El 
hombre, cuando no entiende algo, es 
normal que se rebele contra ello. Se le 
hace difícil entender la muerte y se 



rebela contra ella, y a veces también 
contra Dios. 

También esto lo tenías previsto, y 
por eso nos has dado el don de la fe. 
Sólo con los ojos de la fe podemos 
entender cosas como estas. Sólo vien
do con los ojos de la fe podemos tener 
esperanza. 

Por eso nuestro grito de esperanza: 
«¿Por qué le has dejado morir?», te 
preguntamos como Marta y María; 
«¿Por qué nos has abandonada»?, te 
preguntamos como el mismo Jesús en 
la cruz. 

Qué equivocados estamos. Noso
tros pensando que nos has hecho los 
reyes de la creación, que has puesto 
to do a nuestros pies, que podemos 
dominar el mundo, que nada se nos 

puede resistir ... , y ya ves, una cosa 
como esta nos deja hechos polvo: 

- no acertamos a comprender el 
por qué; 

- nos da miedo preguntarnos cómo; 
- no sabemos explicar para qué 

sirve este sacrificio y este dolor. 

Escucha, Dios, nuestro grito, que 
es un grito de esperanza. 

Esperanza porque creemos. 
Esperanza porque, a pesar de todo, 

queremos creer. 
Esperanza porque, a pesar de todo, 

necesitamos creer. 
Esperanza porque, a pesar de todo, 

estamos convenci dos de que podemos 
creer. 

Esperanza, porque queremos apren
der bien la lección que Cade nos dejó. 

Ayúdanos, Dios, te lo pedimos. 
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MARIA FLORS SIRERA FORTUNY 
Voluntària laica assassinada a l'Àfrica 

Un lector barceloní de Quaderns 
de Pastoral, Antoni Fortuny i Feliu, 
ens fa arribar aquesta nota: 

Amb la basílica de Santa Maria de 
Valldeflors plena de gom a gom, l' ar
xiprest de Tremp, Mn. Josep M. Feixa 
i Alós, va descabdellar l'homilia que 
us faig arribar, en la missa funeral que 
va tenir lloc el passat 2 de febrer en 
memòria de Maria Flors Sirera. 

L'escaiença oportuna del text e
vangèlic de la Candelera, la frescor de 
la parla d'accent ponentí, i el tarannà 
de bon pastor que traspuava del seu 
fer, des d'aquell «estimades autori
tatS» bonhomiós i lacònic alhora, fins 
a l'Amén final, crearen damunt el cor 
unum de l'assemblea un esperit dens i 
palpable que planava sobre tothom. 

La senzillesa del llenguatge, direc
ta i frescal -d'altra banda, la que de
mana l'audiència d'un diumenge- fa 
pujar la comunicació, si considerem 
que aquest home, nat a la Franja 
(Castanesa) ha passat els millors 
anys de la seva joventut com a missio
ner a l'OCSHA, a Colòmbia. 

Aquesta és l'homilia: 

Des de petit, jo disfrutava sentint 
explicar o llegint coses d'unafamília 
que va viure ara fa 2. 000 anys. Era 
d'un poblet, apletat al pendent d'una 
muntanya de Galilea. El pare es gua-

nyava la vida com a artesà de la fus
ta; la mare portava la casa que en 
aquell temps era prou pesat. No hi 
havia neveres, ni rentavaixelles, ni 
aigua corrent i menys calenta. Cada 
matí havia de moldre el blat per cou
re 'I sobre les brases i anar a buscar 
l'aigua a lafont pública. 

Formaven un matrimoni que s'es
timaven molt, complidors dels seus 
deures religiosos i obedients sempre a 
la voluntat de Déu. 

El seufillfou concebut d'unafor
ma bastant original: per obra de l'Es
perit Sant. Però això només ho sa
bien ells dos. La gent el veia com un 
noi normal, fill del fuster i de la Maria. 

De totes maneres, la seva primera 
infància fou un xic agitada, amb pas
lors i reis d'Orienl que els van afeli
citar, i amb els soldals del Rei que el 
cerquen per malar-lo. Sorl que l'Àn
gel de la Guarda els va avisar i van 
lenir temps d'emigrar a un país es
tranger abans de l'arribada dels 
soldats. 

Després la cosa es va apaivagar. 
Se 'n tornaren al seu poble i la hislò
ria ens diu que el nen era obedient als 
seus pares i que anava creixent en edat, 
en coneixement i en l'amor de Déu. 

Tot amb tot, als 12 anys els en va 
fer una que els deixà desconcertats. 101 
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Van anar a celebrar la Pasqua a Jeru
sa-Iem i se 'ls va escapolir. Quan el 
troben, era al Temple escoltant la ca
tequesi que feien els doctors de la 
Llei, explicant els llibres bíblics, l 
quan la mare el repta, ell els dóna una 
resposta que no entenen. Per què em 
buscàveu? No sabeu quejo he d'estar 
per les coses del meu Pare? 

Dels anys següents la història no 
ens diu res, Sembla que durant aquest 
temps va morir el seu pare í que ell 
portava el negoci defoster per mante
nir-se amb la seva mare, 

Però quan complí 30 anys diu a la 
seva mare que ell sent la crida de Déu 
i que, d'ara endavant, es vol dedicar 
a parlar de Déu i a millorar la situa
ció dels pobres i dels pecadors perquè 
el Pare vol que tots siguin feliços ara 
i després de la mort, 

Això li reportà l'oposició dels po
derosos: del poder religiós que trafi
cava amb el temple; del poder cultu
ral que traficava amb la Llei de Déu, 
acomodant-la als seus interessos; del 
poder polític dels saduceus i dels he
rodians que vivien opíparament esca
nyant el poble indefens, l varen acon
seguir fer-lo clavar a la creu, 

Però la seva victòria només durà 
un dia i mig: des del divendres a la 
tarda fins al matí del diumenge, quan 
el sepulcre que és la presó del mort 
s'esbotza perquè no pot resistir la for
ça vital d'aquell màrtir, que morí per 
amor als homes, però que ressuscità 
pel poder diví que hi havia en ell, l des 
d'aleshores esdevé la llum, l'espe
rança i la salvació de tots els qui 

creuen en ell i segueixen les seves 
petjades, 

El perfil captivador d'aquesta fa
mília de Natzaret l'he vist reproduït en 
moltíssimes famílies dels pobles i les 
comarques en què he exercit el meu 
ministeri, 

Darrerament he tingut la sort de 
conèixer-ne una que té moltes línies 
paral'leles amb la de Galilea, Les se
ves arrels s'alimenten, per part de la 
mare, en els poblets, serenys com al
zines, del Montsec, i per part del pare 
en les terres d'Artesa i de l'altiplà de 
Meià, 

El seu pare, Francesc, també ha 
estat un artesà; no de la fosta, com 
Josep, sinó de lafarina, l la mare, que 
porta el nom de la Concepció Imma
culada de la mestressa de Natzaret, ha 
estat com tantes dones de poble, una 
mestressa tot-terreny: esposa, mare, 
educadora, mestressa de casa i col, 
laboradora en el negoci familiar. 

Entre els seus fills, molt assenyats, 
n 'hi ha una que ha estat motiu de 
goig, com tots els fills, però que ha 
fet que una espasa de dolor traves
sés l'ànima de la mare i de tota la 
família, com ho fou Jesús per Maria, 
i per motius molt semblants, 

Perquè com Jesús, més o menys 
als 30 anys, va dir a la seva família 
que deixava, momentàniament, la 
seva professió i se n'anava voluntària 
a servir els germans més necessitats, 
l quan va acabar el primer servei hi 
havia el gran drama humà dels Grans 
Llacs que encara afecta centenars de 



milers de víctimes, sobretot de Ruanda 
i el Zaire. I també s 'hi va oferir. No per
què fos una aventura, sinó perquè era 
una dona per als altres, com també ho 
fou Jesús. Són ben semblants les acti
tuds de tots dos. Jesús, abans de la Pas
sió, va dir: «Pare, si es possible, que 
passi de mi aquest calze. Però que es 
faci la vostra voluntat». La M Flors, 
abans d'anar a Ruanda, va dir: «Tinc 
por, però s 'ha de fori). Té por, és natural 
en qualsevol persona; però, s 'ha de fer. 
Perquè és valenta; perquè l'amor que la 
mou és més fort que la por a la mort. 

La resta és història recent. His
tòria que de moment és història de 
diaris, de revistes, ràdios i televisions. 
Però jo crec que haurà de ser també 
història de llibres. En la família hi ha 
bons escriptors. Jo us demano que feu 
una biografia de la M Flors., màrtir 

de Jesucrist en la persona dels més 
desgraciats de la terra. 

I encara una altra coincidència: 
com Jesús mor violentament als 33 
anys, perquè aquells que són esclaus 
de l'odi no suporten els qui són capa
ços de viure i de morir per amor. 

I la darrera similitud: Jesús, des
prés de morir a la creu es converteix 
en centre i capdavanter d'una Nova 
Humanitat. La M Flors, a partir del 
seu martiri al Calvari de Ruanda, ha 
esdevingut admiració, exemple i ànim 
per a tot el món, especialment per a 
tots els homes i les dones que intentem 
treballar per una humanitat més jus
ta, més fraterna i més cristiana. 

Que el Bon Déu en sigui lloat. 
Amén! 

Josep M. Feixa i Alòs 
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Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsal 

Els laics: tema per als capellans més 
joves 

La Delegació General per a l'A
postolat dels Laics, que coordina les 
delegacions de Pastoral de Joventut, 
Pastoral Obrera, Pastoral de Pobles i 
Comarques i Pastoral Universitària, 
va organitzar unes Jornades sobre el 
ministeri dels capellans amb els 
laics: missió, teologia, espiritualitat i 
mètodes, els passats 4, 5 i 6 de febrer 
a la Casa de les Escolàpies d'Arenys 
de Mar. 

Aquestes Jornades anaven adreça
des «de manera especial, però no ex
clusiva, als capellans més joves i a 
aquells que estan en l'etapa diaco
na!», i amb la finalitat de voler «aju
dar a aprofondir i discernir quin és el 
ministeri específic dels capellans 
amb els laics; com es pot exercir 
la seva corresponsabilitat; els movi
ments de laics, especialment els d'Ac
ció Catòlica; com aprendre a exercir 
el ministeri en aquest important camp 
pastoral; a què ens crida Déu en 
aquest moment; com treballar amb 
vista al fotur de la diòcesi; i com ens 
podem ajudar els uns als altres». 

Les Jornades estaven centrades i 
estructurades amb 6 conferències, 
dues per dia. El primer dia, dedicat 
als laics, obria les Jornades el teòleg 
Josep M. Rovira Belloso, sobre la 
Teologia dellaicat, i continuava la mi
litant de la GOAC, Tica Font, amb Els 
moviments laica/s. El segon dia, que 
estava dedicat a l'Acció Catòlica, te
nia una primera conferència a càrrec 
de Rafael Serrano, secretari general 
de l'Acció Catòlica Espanyola, sobre 
el tema L'Acció Catòlica: Història, 
Vaticà !I, Christifide/es Laici, Laics 
cristians: Església en el món, Concili 
. Tarraconense. Seguit per la conferèn
cia d'Antonio Cartagena, director de 
la Comissió Episcopal d'Apostolat 
Seglar de la Conferència Episcopal 
Espanyola, sobre la Fonamentació 
teològica de l'Acció Catòlica. Final
ment, el tercer dia, que estava dedicat 
més al món dels capellans, anava in
troduït per la conferència del bisbe de 
Mallorca, Teodor Úbeda, sobre Cape
llans i evangelització, i s'acabava amb 
una conferència final a càrrec de l'ar
quebisbe de Barcelona, el cardenal 
Ricard M. Carles, titulada Capellans, 
laics í moviments. 

Un grup important de consilia
ris joves -de diversos moviments es
pecialitzats d'Acció Catòlica (JOC
JOBAC, MUEC, JARC i d'altres)-, 
que es reuneixen habitualment al Cen
tre d'Estudis Pastorals (CEP), i que 105 



van assistir massivament, resumien i 
valoraven d'aquesta manera les Jor
nades: 
«Les ponències es valoren en general 
positivament. Rovira Bel/oso feu una 
síntesi dels documents Christifideles 
Laici, de la Tertio Millennio Adve
niente i d'alguns documents del Con
cili Vaticà 11. Ttca Font destacà la pre
sència del laic en l'Església i en la 
societat, donà una visió dels movi
ments laicals i assenyalà alguns rep
tes del diàleg parròquia i moviments. 
Rafael Serrano va fer un testimoni de 
la seva militància en l'Acció Catòlica 
de Madrid, i va subratllar el lligam 
entre la parròquia i el moviment, i 
també va explicar de manera clara i 
detal/ada la realitat de l'Acció Catò
lica. Antonio Cartagena va fer una 
ponència molt maca i entenedora 
-també sobre l'Acció Catòlica-o El 
bisbe Teodor Úbeda va apostar per 
l'Acció Catòlica i per la confiança en 
els laics i en la seva presència evan
gelitzadora. Finalment, el cardenal 
Carles vafer una lectura espiritual de 
l'apostolat seglar i les seves implica
cions per als preveres. En els diàlegs 
posteriors a cadascuna de les ponèn
cies es detectà un to positiu. Les Jor
nades han ajudat a valorar l'Acció 
Catòlica com a eina evangelitzadora 
i de pastoral. Potser el que hi ha man
cat és un aprofundiment sobre la seva 
metodologia i pedagogia. Va haver-hi 
algunes veus contràries al que es 
proposa a Barcelona des del Cansel/ 
Episcopab). 

Potser una de les novetats que es 
va anunciar arran d'aquestes Jornades 
és la voluntat ja decidida de crear a la 

106 diòcesi l'Acció Catòlica General, com 

una extensió que vagi més enllà dels 
moviments d'Acció Catòlica especia
litzada, tal i com es preveu en les re
solucions del Concili Provincial Tar
raconense (números 28 i 29). Així, allí 
mateix es va anunciar i es va fer públi
ca una llista de capellans que forma
ran una comissió gestora per a la crea
ció de l'Acció Catòlica General. Els 
consiliaris de Barcelona que esmentà
vem anteriorment en feien aquesta 
valoració: «Des del Departament de 
Pastoral Juvenil del CEP ens adonem 
que és incert el camí que prendrà en 
un futur l'Acció Catòlica a l'Arque
bisbat de Barcelona, ja que la comis
sió de preveres que l 'ha d'impulsar és 
massa variada i dispar com per aglu
tinar un projecte clar i definit, en la 
/ínia dels documents aprovats per la 
Conferència Episcopal Espanyola». 

U Autònoma amb el bisbe de Chiapas 

El famós bisbe de Sant Cristòbal 
de las Casas, de la regió mexicana de 
Chiapas, Samuel Ruiz, va estar uns 
pocs dies a Barcelona invitat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
que el va investir doctor honoris cau
sa. Cosa que ell va acceptar en nom 
d'els sense veu de la seva terra. Du
rant la seva estada a Barcelona va ser 
rebut pel president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, i pel cardenal Ricard M. 
Carles. Samuel Ruiz va néixer el 1924 
i va ser nomenat bisbe de Sant Cris
tóbal de las Casas quan tenia 35 anys, 
ara fa 38 anys. Coneix perfectament i 
estima entranyablement la realitat 
dels indígenes que viuen a la selva 
de Chiapas. Va ser un seguidor dels 
esdeveniments que van produir la re-



volta zapatista el 1994, quan els in
dígenes, dirigits pel subcomandante 
Marcos, van reclamar una sèrie de 
millores socials i el reconeixement 
dels seus drets. De bon principi el bis
be Ruiz es va oferir per promoure les 
negociacions entre la guerrilla zapa
tista i el Govern mexicà. Va impulsar 
la creació de la Comissió Nacional 
d'!ntermediació en el conflicte i, mal
grat la desconfiança del Govern, n'és 
actualment el seu president. 

Per fer-nos més una idea de la si
tuació que es viu en aquests moments 
a la diòcesi de Chiapas, només arribar 
Samuel Ruiz a Barcelona, el dissabte 
8 de març, es va assabentar que dos 
jesuïtes co¡'¡aboradors de la seva diò
cesi havien estat detinguts per l'exèr
cit-policia mexicà acusats de promou
re clandestinament la revolució. Ruiz 
va assegurar des d'aquí que l'acusació 
no era de cap de les maneres certa, que 
ell sabia perfectament on estaven els 
seus capellans i que en comptes de 
preparar la revolució en un extrem de 
la regió estaven a l'altre extrem en una 
reunió diocesana. Als pocs dies els 
dos jesuïtes van ser posats en llibertat. 
Però a nosaltres ens va servir per viu
re uns dies la tensió d'un bisbe i la 
realitat d'una diòcesi on la pau i la 
justícia no són cap adjectiu sinó uns 
substantius necessaris per poder viure 
dignament. 

Aquestes paraules són les que més 
va utilitzar Samuel Ruiz en el seu dis
curs d'investidura a l'Autònoma, en 
què va assegurar que sense justícia no 
hi hauria mai pau en aquella zona de 
Mèxic i va apostar per una nova rees
tructuració sociopolítica que permeti 

la participació dels indígenes en la 
construcció d'una societat millor. La 
situació actual per Ruiz «és fruit del 
sistema neoliberal, que en la pràctica 
ha demostrat ja la seva inoperància». 

Pel que fa a l'Església a Chiapas, 
Samuel Ruiz va repetir moltes vega
des el procés d'inculturació que ha fet 
i que continua fent l'Església en aque
lla zona de Mèxic, i va insistir que 
«l'Església és més universal com més 
local es torna». Una eclesiologia fo
namental que molt sovint s'oblida sota 
la idea d'un fals universalisme que, 
més que sumar, resta. 

El bisbe de Chiapas ens va deixar 
un interrogant final quan va afirmar 
que «la situació que viu en l'actuali
tat la diòcesi i Iota la zona de Chiapas 
és molt pitjor ara que el 1994 quan 
va esclatar la revolta zapatista». Què 
passa doncs amb la informació? Va 
ser tot un bum informatiu que després 
ha perdut l'interès? Sort que va venir 
'Don Samuel'! 

El Fòrum (<Vida i Evangeli» amb 
Pere Casaldàliga 

Aquest any el Fòrum «Vida i Evan
geli», record políticament correcte 
d'aquell històric Fòrum «Home i 
Evangeli», es va celebrar per tretzena 
vegada, però per primera vegada es 
va fer al Col'legi Joan XXIII de 
Bellvitge (a l'Hospitalet del Llobregat), 
el 8 i 9 de marc, abandonant l'habi
tual Col.legi de La Salle de la Bona
nova. El lema d'enguany era Drets 
humans: Què n'has fet del teu germà? 
i tenia com a eixos principals del fò- 107 
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rum les dues ponències. Una (el dis
sabte al matí) a càrrec del jesuïta i pro
fessor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, José Ignacio Gonzalez 
Faus, titulada Els drets humans, una 
crida en el món i en la comunitat cris
tiana. l, l'altra (el diumenge al matí), 
titulada Camins i propostes en la llui
ta pels drels humans, a càrrec de qua
tre convocants del fòrum: Montserrat 
Coll, Mercè Solé, Andreu Trilla i 
Àlex Masllorens. En els espais del 
matí i la tarda del dissabte també se 
celebrà l'habitual Multifòrum, amb 
taules rodones, tallers i cançons. 

Els convocants del fòrum respo
nien a la pregunta bíblica «Què n'has 
fet del teu germà?» afirmant que cal 
«recordar la responsabilitat que te
nim perquè tothom, a tot arreu, sense 
excepció, pugui viure plenament,fra
ternalment, la seva dignitat com a 
persona, filla de Déu, tant en la so
cietat com en la mateixa Església». 

I en aquesta mateixa línia va ser 
també la intervenció de Pere Casal
dàliga, bisbe català a Sao Fèlix do 
Araguai (al Mato Grosso, Brasil), que 
a través d'un vídeo va enviar un mis
satge a tots els assistents al fòrum. 
Amb rotunditat afirmà Casaldàliga, 
com a resum del seu pensament sobre 
la justícia: «En la necessitat tot és de 
tothom! La pitjor guerra que hi ha 
avui dia en el nostre món és la misè
ria, perquè allà on hi ha gana no pot 
haver-hi pau. 1 tampoc hi ha pau on 
hi regna la injustícia sociab>. Casal
dàliga també va recriminar que la nos
tra societat ba entès perfectament «els 
drets civils, socials, econòmics, cultu
rals, i exigeix els drets humans; però 

encara no ha començat amb els drets 
dels pobles». 

També, el passat divendres 14 de 
febrer, l'etern candidat al Premi Nobel 
de la Pau, Pere Casaldàliga, va rebre 
el Premi per la Pau 1996 de l'Asso
ciació per a les Nacions Unides a Es
panya (ANUE) per la seva dedicació i 
compromís amb els pobles indígenes 
del Mato Grosso brasiler. Aquest acte, 
que no es va celebrar amb la seva pre
sència sinó amb la dels seus familiars 
de Balsareny, tingué lloc a Manresa, 
capital de la comarca del Bages, d'on 
és fill Pere Casaldàliga, que actual
ment té ja 68 anys i en porta més de 25 
al Brasil. Des que va marxar no ha tor
nat més a Catalunya, en part per por 
que les autoritats del Brasil no li per
metin l'entrada de nou al país, tot i 
que diverses vegades ha fet algunes 
caminhades per Sudamèrica i es va 
veure obligat a fer una visita ad limi
na a Roma (per contrastar algunes 
opinions). 

Els Amics de la Ciutat amb mossèn 
Pere Ribot 

Els Amics de la Ciutat van pro
moure un homenatge a mossèn Pere 
Ribot, en motiu dels seus 89 anys, que 
es va celebrar el dimecres 19 de febrer 
al Palau de la Generalitat i que va ser 
presidit pel mateix Jordi Pujol, el qual 
va glossar la figura humana i patriòti
ca del poeta i capellà del Montseny. 

L'acte es va iniciar amb unes pa
raules del bisbe auxiliar Joan Enric 
Vives que va recordar la seva vessant 
eclesiàstica. El poeta Àlex Susanna va 



fer després una valoració literària de 
tota la seva obra i el presentà com un 
personatge intermedi entre genera
cions. En l'acte es va lliurar a mossèn 
Pere Ribot un llibre amb el recull de 
diverses adhesions manuscrites de di
ferents personalitats catalanes. Mos
sèn Pere Ribot va néixer a Vilassar de 
Mar, el 1908, va ser ordenat el 1933 i 
va exercir de capellà a Cabrera, Cape
llades i Sant Adrià de Besòs (al final 
de la guerra). Fins que des del 1941 i 
durant més de 55 anys ha estat el 
rector de la parròquia de Riells del 
Montseny, des d'on va mantenir una 
autèntica resistència cultural catalana 
durant tot el franquisme. Té prop 
d'una cinquantena de llibres de poe
sia, dels que destaquem: Laetare, 
Llengua de foc, L'ombra dels Ires, La 
pedra en la veu i Llevat d'amor. 1 un 
únic llibre en prosa Montseny (1957), 
sobre el paisatge i l'entorn del massís. 
Ribot ha estat guardonat amb el Premi 
Jaume I i viu actualment en una resi
dència a Girona. 

Montserrat celebra 50 anys de 
l'entronització de la Mare de Déu 

L'abadia de Montserrat va presen
tar i va començar ja els actes de com
memoració del cinquantè aniversari 
de l'entronització de la Mare de Déu, 
amb el lema Maria, honor' de tols els 
pobles. Indirectament, l'any 1947, 
aquell acte va ser com una primera 
reivindicació de la identitat nacional 
catalana després de la guerra civil i 
va aplegar aleshores més de 40.000 
persones, mostra del moviment social 
que va generar el sufragi popular del 
tron de plata de la marededéu i de la 

restauració del seu cambril. Actual
ment Montserrat té dos milions i mig 
de visitants cada any. 

Els actes centrals d'aquest cin
quantenari seran aquest mes d'abril, 
els dies 26 i 27, amb la gran Vetlla 
-que durarà tota la nit- i -l'endemà
la festa de la Mare de Déu de Mont
serrat i alhora del cinquantenari, però 
que també s'estendran al llarg de tot 
l'any. El passat 19 de març -dia de 
Sant Josep-, es va reobrir l'ermita de 
la Santa Cova on va ser 'trobada' la 
marededéu i que es va haver de tancar 
després dels incendis de l'estiu de 
1994 i dels forts aiguats del desembre 
de 1995. I també aquell mateix dia els 
Ferrocarrils de la Generalitat van po
sar novament en funcionament el funi
cular d'accés al camí de la Cova que 
també fa anys havia quedat inutilitzat 
per una esllavissada de terra. 

Com ja és habitual en el tarannà de 
Montserrat, totes aquestes reformes 
també repercutiran en una col, lecta 
d'acció social i vers el Tercer Món. En 
la passada restauració de la teulada i 
dels alts finestrals de la basílica es va 
fer una coHecta destinada a ajudar els e
di ficis malmesos en alguns barris de 
Barcelona per l'aluminosi. Aquesta ve
gada l'ajuda serà per un monestir bene
dicti que hi ha a Ruanda i també per a 
d'altres co¡'¡aboracions missioneres. 

Jean Vanier, el fundador de L'Arca, 
al CEP 

El fundador de les comunitats de 
L'Arca, Jean Vanier, va aprofitar la 
seva estada a Barcelona, a primers de 109 



març, per fer una conferència al Cen
tre d'Estudis Pastorals (CEP) sobre 
Construir sense marginar. Un testi
moni amb el rerafons joiós de les 
Benaurances, en què va expressar el 
resum del seu missatge d'avui i de 
sempre: «És clar que els dèbils neces
siten d'un més fort i és clar que els 
forts també necessiten dels més dè
bils. I això és ja el principi de la 
comunitat». 

Les comunitats de L'Arca tenen la 
finalitat d'integrar persones amb dis
minucions psíquiques, amb l'objectiu 
d'integrar-los també en la societat. El 
seu fundador, Jean Vani er, és un laic 
que va deixar la seva carrera militar i 
les seves càtedres a les universitats de 
Toronto i París per crear dues obres 
dedicades a les persones que són mar
ginades per culpa de la seva disminu
ció psíquica. D'una banda, hi ha les 
comunitats de L'Arca, que és on con
viuen els disminuïts psíquics amb 
d'altres persones que els faciliten la 
seva integració mútua. I d'altra banda, 
hi ha les comunitats Fe i Llum, que és 
un moviment per a famílies amb fills 
disminuïts. A Catalunya hi ha dues 
residències de L'Arca (una a Tor
dera i l'altra a Moià) i les comunitats 
Fe i Llum ja s'han implantat a les 
diòcesis de Barcelona, Tarragona i 
Girona. 

Una Guia turística de la Catedral 

El Museu Diocesà de Barcelona 
amb la col-laboració de la prestigosa 
editorial de postals monumentals d'ar
reu d'Espanya, Escudo de Oro, ha 

110 publicat un llibre de gran divulgació 

intitulat La catedral de Barcelona, 
traduït a sis idiomes. L'autor del text 
és el canonge de la catedral i arxiver 
Josep M. Martí Bonet, delegat del Pa
trimoni Cultural de l'Arquebisbat de 
Barcelona, i les 270 fotografies són de 
Joan Cebollero. El llibre que ha estat 
el fruit de dos anys de treball és l'ini
ci d'una nova col-lecció per presentar 
el patrimoni artístic de l'Església 
barcelonina 

Aquesta guia turística de la Cate
dral de Barcelona va encapçalada amb 
el poema de Mossèn Jacint Verdaguer, 
La seu de Barcelona, conté diversos 
itineraris per visitar la Catedral i dóna 
moltes explicacions del simbolisme 
i de la identitat dels seus diversos 
elements. En la seva presentació, el 
bisbe auxiliar Jaume Traserra va 
recordar que la catedral és un dels 
monuments barcelonins més popu
lars i que prop de quatre milions de 
persones la visiten cada any. Per 
tant, és un dels llocs de Barcelona 
més concorreguts per turistes i per 
ciutadans. 

I també moltes coses més._. 

Jon Sobrino: També va estar a Bar
celona el jesulta Jon Sobrino i va fer 
una conferència a la parròquia de San
ta Maria del Pi sobre Jesús de Natza
ret interpel·la l'Església actual. Jon 
Sobrino és l'únic supervivent de la 
comunitat de jesultes de la UCA, Uni
versitat Centro Americana a El Salva
dor, quan van ser assassinats dues do
nes i cinc jesuïtes, juntament amb el 
seu director, Ignacio ElIacuría, el no
vembre de 1989. 



El pare Apel·les: També han remogut 
les aigües tranquil'les de la diòcesi les 
intervencions televisives del famós 
pare Josep Apel'les de Santolaria. Les 
seves pallassades han arrencat una 
desautorització de la mateixa Confe
rència Episcopal Espanyola i, poste
riorment, l'arquebisbat de Barcelona 
també ha fet pública una nota en què 
critica la seva actuació i li demana 
-novament- que s'abstingui de parti
cipar en els debats televisius. El pare 
Apel'les, que ha lograt inquietar tots 
els sectors eclesials amb les seves in
tervencions (els d'una banda incomo
dats perquè vesteix de la mateixa ma
nera com van ells, i els de l'altra pels 
continguts ultraconservadors que gosa 
afirmar), va estudiar al Seminari Me
nor de Barcelona (on diuen que era 
realment molt intel'ligent), després no 
va poder continuar a Barcelona i va 
anar al Seminari de Tortosa, d'on 
també va ser foragitat. Finalment va 
ser ordenat per l'Institut Crist Rei Sum
me Sacerdot, de Florència (Itàlia), que 
en el seu moment va acollir alguns 
dels seguidors del bisbe excomunicat 
Marcel Lefebrvre i que ara també es 
desentén de les actuacions d'aquest 
tele predicador quincallaire. Com tot 
fenomen televisiu, tinguem paciència 
i esperem que passi perquè -si Déu 
vol- això durarà poc, com tot el que 
produeix la televisió de poca qualitat, 
i res no afectarà la nostra seriositat. 

Les misses en català: Un dels altres 
conflictes que hem patit a Barcelona 
va ser el de les misses en català, 
aquesta vegada provocat pel nunci de 
la Santa Seu a Espanya, Lajos Kada, 
que va manifestar a la revista Vida 
Nueva la seva preocupació per la poca 

atenció pastoral als castellanoparlants 
a Catalunya. Sembla que l'última pa
raula la va tenir el bisbe auxiliar Joan 
Carrera quan va constatar que «a 
Barcelona es fan cada diumenge unes 
4.000 celebracions en català, 1.834 
en castellà i 220 de bilingües». Sem
bla que la proporció és bona i que la 
preocupació i atenció de la nostra Es
glésia local en els barris on hi ha més 
afluència de castellanoparlants és més 
que òptima, i no feia cap falta aixecar 
problemes allà on no n'hi ha. Amb tot, 
les relacions amb la nunciatura no 
crec que hagin quedat massa bé, pels 
dos extrems. 

El dèficit del bisbat: Segons l'agèn
cia de notícies Europa Press -no en 
tinc cap més informació-la Delegació 
Diocesana d'Economia ha presentat 
les dades econòmiques del 1996 i 
tenim només un dèficit de 191,2 
milions. La qual cosa és molt positiva, 
perquè l'any passat corrien unes xifres 
del dèficit de l'arquebisbat de Bar
celona molt més altes. Sembla que la 
principal font de dèficit ha estat la ne
cessària inversió en la creació de 
nous temples i que es tracta d'un dèfi
cit que previsiblement s'anirà eixu
gant amb el temps. Els ingressos del 
1996 han estat de 1.748 milions i les 
despeses de 1.975,2 milions. 

La Passió d'Esparreguera: Els ac
tors de La Passió d'Esparreguera van 
començar la temporada del teatre 
d'una manera molt original i en un 
lloc molt insòlit, el Museu d'Art Con
temporani de Barcelona (el MAC
BA). La fredor del nou museu -un 
palau blanc que estarà sempre per ves
tir- contrastava amb la calidesa i la 111 



112 

vivor d'una representació entranyable 
i quasi ancestral. En els diversos ra
cons del museu s'hi representaven les 
diverses escenes del drama sacre. En 
La Passió d'Esparreguera, que és una 
representació que dura tot un dia (matí 
i tarda seguit), bi intervenen unes 500 
persones del poble. 

El Crist de Salardú: Per tal de poder 
ser mostrada en l'exposició Catalunya 
restaura que actualment es presenta a 
la Pia Almoina de Barcelona, es va 
mig restaurar la figura i la Creu del 
Crist de l'Església de Sant Andreu de 
Salardú (Val d'Aran). La restauració 
d'aquesta talla romànica del segle 
XII va anar a càrrec del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Sant 
Cugat del Vallès. En un principi es va 
creure que a l'interior de la creu hi 
havia un petit espai o relicari on podia 
haver-hi un tros -una estella- de la 
mateixa creu de Crist, el lignum cru
eis, però després d'investigar-ho bé 
sembla que el relicari estava buit i 
sols van trobar-hi unes petites restes 
blanques que poden ser d'un teixit 
molt deteriorat o bé d'un tros de pa 
consagrat. Després de l'exposició se 
seguirà amb la restauració d'aquesta 
històrica creu. 

Els budistes i els musulmans: Un 
segon centre de culte i meditació per 
als budistes de Catalunya s 'ha obert 
ara a Sabadell, al carrer de Concepció 
Arenal, amb el nom de centre Fer
ch5ling. Va ser inaugurat pel lama 
Drubgyu Tempa, que és el gurú budis
ta a Espanya i màxim responsable de 
l'extensió del budisme al nostre país. 
L'altre centre es va inaugurar l'any 
passat en una masia del Garraf. Men-

trestant els musulmans també han 
obert, ara amb millors condicions que 
abans, un lloc de pregària -petita 
mesquita- al carrer Hospital de Bar
celona. La nostra ciutat i la nostra diò
cesi esdevindrà cada vegada més mul
ticultural i multireligiosa. 

Girona 
JOAN CARRERES i PÉRA, 
corresponsal 

La cadira de Carlemany 

N o s'amaga a ningú que, malgrat 
els esforços d'aplicació del Concili de 
la Tarraconense, la diòcesi de Girona 
sembla pastoralment encallada. Els 
motius són múltiples i van des de l'alt 
índex d'edat dels agents de la pastoral 
fins a una seriosa crisi vocacional, 
passant per un progressiu cansament i 
desiHusió. 

És cert, doncs, que ens estem mi
rant el melic, tot donant voltes damunt 
de l'eix canònic mentre creix la dis
tància entre l'església í el món, que 
parla un altre llenguatge? S'espera, en 
paraules de Joan XXIII, un aggiorna
mento que no s'acaba de veure ni amb 
els textos conciliars a les mans? 

D'una banda, es té la sensació 
d'un cert encallament. Tal vegada per
què s'espera amb expectació un canvi 
en la direcció coHegiada de la pasto
ral diocesana; es tracta d'un canvi ja 
anunciat (cal tenir en compte el delicat 



estat de salut del vicari general, Este
ve Andreu i Geremias) que, potser, a 
hores d'araja s'ha efectuat. Recordem 
que en el moment d'escriure la cròni
ca, actua de pro-vicari general Jaume 
Julià i Vidal-que és també vicari epis
copal de la zona de Girona- i fonnen 
l'equip diocesà el vicari episcopal de 
la zona de l'interior, Miquel Ramió i 
Feliu, de la zona de l'Empordà, Enric 
Sala i Villegas, i de la zona de la cos
ta, Lluís Solà i Triadú. 

Cal remarcar que a més de les vo
tacions que han efectuat els preveres, 
a través del Full Parroquial, el mateix 
bisbe monsenyor Jaume Camprodon 
s'adreçà als fidels i els convidà a ex
pressar per carta els seus criteris. 

D'altra banda, es fan coses. Com a 
novetats que entren de ple dins l'àm
bit pastoral, esmentem l'entrada a 
Internet, amb les sigles Bisbat de 
Girona, d'una sèrie d'informacions 
sobre moviments i institucions i els 
textos del Butlletí i del Full Parro
quial, aquest darrer remodelat amb un 
disseny nou i noves coHaboracions, i 
el rellançament dels col'legis dioce
sans de Bisbat de Girona amb una 
nova proposta educativa. 

Pasqua Jove-97. «Jo sóc aquest 
pobre» 

Amb aquest tema, inspirat en el 
tercer capítol del Concili Provincial 
Tarraconense, la joventut cristiana de 
Girona respongué un any més a la cri
da efectuada des de la diòcesi per ce
lebrar la Nit Pasqual, en la seva XXI 
edició. 

Amb una assistència de més d'un 
miler de joves -nois i noies-la Pasqua 
Jove manté de bon tros el número I en 
el rànquing de trobades juvenils orga
nitzades des de les instàncies diocesa
nes gironines. 

De l'origen i el significat pastoral 
d'aquesta celebració, presidida pel 
bisbe de Girona, en parlàrem a bas
tament l'any passat (Quaderns de 
Pastoral núm. 152), i no cal insistir
hi. Simplement, remarcar que des
prés d'una àmplia roda geogràfica 
es torna al lloc on s'inicià l'any 
1976: el Santuari-Col'legi de la 
Mare de Déu del Collell. Ja ho deien 
els nostres avis: «no és boig qui a 
casa torna». 

Homenatge al Dr. Josep Maria 
Cases i Deordal, bisbe emèrit de 
Sogorb-Castelló 

El dilluns 7 d'abril tingué lloc a la 
catedral de Girona una celebració eu
caristica amb motiu del XXV aniver
sari de l'ordenació episcopal del Rv. 
Mons. Josep Maria Cases i Deordal, 
que tingué lloc en aquesta mateixa 
catedral basílica (6.2.1972). 

Nascut a Santa Eulàlia de Riupri
mer (Osona, 26.12.1919), el Dr. Ca
ses residí des de molt jove a Blanes, 
estudià al Seminari Diocesà de 
Girona on rebé el presbiterat 
(19.3.1943) i durant molts anys en 
fou professor -i posteriorment di
rector espiritual-. Exercia aquest 
càrrec quan fou nomenat bisbe de la 
diòcesi de Sogorb-Castelló de la 
Plana (16.11.1971). 113 



Bisbe emèrit de la diòcesi esmen
tadades del 14 d'abril de 1996, el Dr. 
Cases viu actualment retirat a Fortià, 
molta prop de Figueres, i té cura de la 
comunitat de religioses Clarisses. 

Des d'un punt de vista pastoral, el 
Dr. Cases és recordat a Girona, sobre
tot, per l'empenta que donà a l'Obra 
Diocesana d'Exercicis Espirituals i, 
sobretot, perquè fou a Girona on fun
dà els Equips d'Oració, moviment es
piritual de reflexió i convivència estès 
arreu de l'Estat espanyol. 

Càritas, en lluita oberta contra la 
drogoaddicció 

«Acollim diàriament un grup de 
joves entre les 9 del matí i les 6 de la 
tarda, als quals oferim activitats edu
catives i terapèutiques coordinades 
per un equip que compta amb profes
sionals de la salut, la psicologia i l'as
sistència social, i amb la inestimable 
col'laboració de voluntaris que realit
zen altres activitats formatives i lú
diques amb ells, compartint el seu 
temps i vivències de forma gratuïta i 
desinteressada». 

Amb el títol Un camí d'esperança 
per als drogodependents, a finals de 
1995 es creà a la ciutat de Girona el 
Centre Català de Solidaritat, una ini
ciativa conjunta dels serveis de Cà
ritas d'arreu de les diòcesis catalanes. 

En una primera fase, al costat ma
teix dels serveis centrals de Càritas, 
exactament a la Pujada de la Mercè, es 
creà el Centre d'Acolliment, on s'ofe-

114 reix en plena etapa de consolidació un 

programa terapèutic als joves -nois i 
noies- afectats. 

Acomplerta la fase d'acolliment, 
en aquests moments s'inicia la segona 
fase: el programa de rehabilitació en 
la comunitat terapèutica. Is' estan po
sant ja les bases de la tercera i última 
fases del programa: la reinserció. 

«Des d'aquí -s'informa en el Full 
Informatiu núm. 6, corresponent al 
mes de març de 1997- volem fer una 
crida a gent de parròquies. professio
nals sanitaris, treballadors socials i 
persones sensibilitzades que coneixeu 
famílies amb aquest problema, perquè 
les ajudeu a posar-se en contacte amb 
nosaltres. Us recordem el nostre telè
fon (972) 21 7625/204980. És una 
col'laboració que us demanem perfer 
arribar més lluny aquest camí d'espe
rança que el Centre Català de Solida
ritat ofereix al drogodependents». 

Nou disseny del Full Parroquial 

Coincidint amb el Diumenge de 
Pasqua, el Full Parroquial de Girona 
ha estrenat un disseny nou i, com he dit 
abans, s 'ha incorporat a Internet amb les 
sigles www.palahi.eslbisbat!full.htmll 

Amb el mateix format (4 pàgines 
de 27,5 x 21 cm) i el mateix preu (20 
pessetes exemplar), s'hi han efectuat 
una sèrie de canvis per tal de fer-lo 
més àgil i llegívol, tant pel que fa a 
les iHustracions com a les col·labora
cions i compaginació. En aquesta 
nova etapa, a més dels articles de fons, 
conté les següents seccions fixes: edi
torial signada pel bisbe, L'Evangeli, 



Memoràndum, La màxima, L'acudit 
d'en Pep, Documents de la fe, L'absis 
i Notícies de casa. 

En el veterà Full Parroquial de 
Girona, cal tenir-hi en compte tres ca
racterístiques: I) a diferència d'altres 
bisbats catalans, el Full Parroquial de 
Girona s'edita únicament per a la diò
cesi; 2) és la publicació setmanal de 
més tiratge a Girona (uns vint-i-cinc 
mil exemplars); 3) es troba ja a l'any 
setanta-dosè de la seva publicació, el 
30 de març duia editats, exactament, 
3.622 números. 

Els col'legis diocesans: un nou pro
jecte educatiu 

AI bisbat de Girona resten actual
ment tres col'legis diocesans, amb 
més de 800 alumnes matriculats du
rant el curs 96-97: Col'legi Sant Josep, 
de Sant Feliu de Guíxols (365); Cen
tre Prats de la Carrera, de Palafrugell 
(304), i Col'legi Santa Maria del Co
llell, el més conegut (152). 

Amb el títol Caràcter propi s'ha 
editat un fullet programàtic destinat a 
divulgar en cinc punts les propostes 
educatives d'aquestes escoles dioce
sanes, elaborades a partir de la lli
bertat d'ensenyament i seguint les 
orientacions de l'Escola Crístiana de 
Catalunya i del Bisbat de Girona: 

1. La nostra visió cristiana de 
l'educació. 

2. El nostre model de gestió. 
3. La nostra escola (caràcter propi). 
4. La nostra comunitat educativa. 
5. Alguns trets bàsics de la nostra 

acció educativa. 

«El contingut d'aquest document 
-afirma el bisbe de Girona en el pre
àmbul explicatiu- és important, de 
molta transcendència. Es tracta de les 
línies mestres que condueixen el treball 
educatiu de les escoles diocesanes. 

»En el ventall de propostes educa
tives que la societat pot oferir, l'ofer
ta dels cristians hi té també el seu lloc. 
El dret dels alumnes i de llurs pares a 
l'hora d'escollir un model de vida és 
anterior a qualsevol institució, l'estat 
inc/ós. 

» Amb la presentació del seu ca
ràcter propi, les escoles diocesanes, 
sense voler entrar en competició, pre
tenen fer un servei valuós als edu
cands i als seus pares, a fi que davant 
la pluralitat d'opcions puguin escollir 
lliurement el model d'home i de so
detat que creuen més encertat». 

Solsona 
PEP VilA, corresponsal 

A ple vol 

Ja som a ple vol. Després d'escal
far motors amb les predicacions i els 
fulls parroquials, ja són noranta-nou 
els grups de treball que reflexionen 
sobre el document Què diu el Concili 
a l'Església de Solsona. La pista d'ater
ratge serà 1'Assemblea Diocesana. 

Es pot assegurar que en aquest tre
ball s'hi posa molta ¡¡'lusió, però tam
bé sorgeixen dificultats serioses. Una 
d'elles és que alguns grups no poden 115 



tenir la presència del sacerdot que els 
acompanyi a l'hora de la reflexió i els 
encoratgi. El Sr. Bisbe a través de la 
revista Solc escriu als capellans per
què facin mans i mànigues per ser pre
sents en els grups. La majoria de grups 
constaten que tenen dificultats a l 'ho
ra de concretar els objectius. 

El Consell Presbiteral davant d'a
questa realitat proposa: 

- fer servir la temàtica conciliar 
en les predicacions a l'Eucaristia 
dominical; 

- de tant en tant, per tal de trencar 
la rutina, publicar algun tipus de fullet 
propagandístic que es faci ressò del 
Concili i que animi a treballar; 

- dur a terme experiències conjun
tes en l'àmbit d'arxiprestat o zona; 

- tenir ben present el Concili en 
tota la vida de l'Església, i 

- escoltar la veu dels religiosos i 
les religioses. 

L'Assemblea Diocesana 

La celebració de l'Assemblea Dio
cesana, quan falta un any, està estruc
turada de la manera següent: 

Ja etapa: 

A. Treball de grups (què diu el 
Concili a l'Església de Solsona) fins a 
finals de juny de 1997. 

B. Garbellada de totes les aporta
cions dels grups i priorització seguint 
els tres punts indicats pel Sr. bisbe: a) 
discerniment de la nostra Església da
vant del Concili; b) necessitat i prima
cia de l'evangelització, i c) millor or-

116 ganització dels recursos de la pastoral. 

Aquesta feina la farà la Comissió de 
Continguts durant el mes de juliol de 
1997. 

2a etapa: 

A. El resultat d'aquest treball de 
garbellada i priorització retornarà als 
grups, arxiprestats, zones, sectors (de
legacions) i altres possibles grups (im
plicats directament o no en treballs 
d'Església), perquè ho mirin amb sim
patia i opinin sobre la possibilitat de 
tirar endavant unes quantes propostes 
concretes. S'hi destinaran els mesos 
d'octubre a desembre. 

B. La Comissió de Continguts re
brà el resultat i proposarà unes conclu
sions o uns compromisos concrets 
d'actuació futura. 

3a etapa. Conclusió: 

El dia 14 de març de 1998 es pro
clamaran solemnement aquestes con
clusions o compromisos concrets en 
un acte que prepararà la Comissió 
Organitzadora que pot consistir en: 
eucaristia, acte públic de proclama
ció (audiovisual, còmic il'lustratiu 
dels compromisos), etc. 

Per dur a terme aquest projecte 
s 'han format les comissions se
güents: Promotora, de Continguts i 
Organitzadora. 

Noces d'or sacerdotals 

Com és costum al nostre bisbat, el 
dia de la missa crismal vàrem retre 
homenatge als sacerdots que celebren 
les noces d'or sacerdotals. Els sis ho
menatjats d'enguany han tingut algu-



na vivència especial al llarg de la seva 
vida. Varen ser el darrer curs que va 
poder entrar al Seminari de la guerra, 
concretament al curs 1935-1936; va
ren ser els primers capellans que va 
ordenar el bisbe Tarancón el 1947. I 
ara encara són al peu del canó, una 
mica nafrats però constants i decidits. 
Ells són els qui com Sant Pau poden 
dir: «hem lliurat un bon combat ... ». 
Aquesta idea de lluita i resistència la 
trobem ben expressada en les paraules 
del Celdoni, que era el porter del Se
minari; bo i parlant amb un grupet de 
seminaristes sobre els canvis que ha
via ofert la societat, comentava: «els 
qui hem hagut de sofrir la guerra i el 
Concili, és ben estrany que encara si
guem vius! ... ». 

Amics, companys, veterans, per 
molts anys! 

Tortosa 
JOAN A. MARTíNEZ i GARCíA, 
corresponsal 

Un llibre llargament esperat 

El president de l'Excm. Capitol 
catedralici, el canonge Manuel Garcia 
Sancho. ha estat autor i editor del lli
bre Sacerdots diocesans fidels fins al 
martiri. Diòcesi de Tortosa 1936-
1939. El llibre, que ha estat editat si
multàniament en castellà i en català, té 
cinc-centes pàgines en les quals docu
menta la mort violenta dels més de 

300 sacerdots diocesans en la revolta 
de la guerra civil de 1936. 

Per a la coberta del llibre s 'ha ele
git un dels murals que a la capella del 
seminari nou va pintar Obiols, on un 
àngel amb grans ales, com li agrada
ven pintar al gran muralista català, 
condueix els sacerdots màrtirs que, re
vestits dels diversos ornaments litúr
gics, porten una palma a les mans. 

Cada capítol és encapçalat per la 
fotografia de cada parròquia de l'anti
ga diòcesi de Tortosa, que s'estenia 
d'Almenara a l'Hospitalet de l'Infant, 
i de Morella a Vinaròs, amb les da
des sociològiques i pastorals de cada 
comunitat parroquial. Tot seguit hi 
consta el nom de cada sacerdot assas
sinat amb les dades personals i dels 
luctuosos fets. Vol ser un recull de 
dades taxatives, donades per testimo
nis del mateix poble on van succeir els 
fets o per testimonis oculars. AI final 
hi ha 14 apèndixs encapçalats per 
l'oració ñmebre que el canonge Ma
nyà va pronunciar en el funeral col·
lectiu dels sacerdots màrtirs el 3 de 
l' 11 del 39, al temple catedralici d'on 
el canonge Manyà era magistral. Clou 
la secció dels apèndixs l'estadística 
del clergat diocesà el 1936. Dels 525 
que figuren en llista 298 porten la cre
ueta davant del seu nom que vol dir 
que foren assassinats. Tortosa va és
ser, amb els quasi 300 sacerdots morts 
violentament, una de les diòcesis més 
martiritzades. Cal tenir en compte que 
alguns dels sacerdots, que essent del 
bisbat de Tortosa exercien circums
tancialment el seu ministeri fora de la 
diòcesi, no figuren en la llista, com 
per exemple el canonge Xavier Garcia 117 
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Blasco, de Vilafamés, que va morir 
assassinat junt amb el bisbe Polanco, 
de Terol, a Pont de Molins, prop de 
Figueres. 

El llibre l'ha prologat el bisbe 
Lluís Martínez Sistach, amb una in
troducció de l'autor que presenta la 
diòcesi el 1936 i una consideració 
general sobre la persecució religiosa. 

Enceten el llibre com a dedicatòria 
unes paraules del Papa Joan Pau Il: 
«Cal que les esglésies particulars fa
cin tots els possibles per no perdre el 
record dels qui han sofert el martiri». 
L'església tortosina ha aixecat acta de 
memòria dels nostres màrtirs i encara 
que a la sagristia de la catedral hi hagi 
una gran làpida amb els noms de tots 
els sacerdots assassinats, cal que el 
document escrit tinga una divulgació 
amb la memòria dels fets i això és el 
que el llibre del canonge Manuel 
García Sancho intenta complir. La 
diòcesi de Tortosa i les parròquies se
parades a la diòcesi de Castelló, que 
van formar part de la nostra, estic se
gur que agrairan aquest gran servei de 
memòria històrica perquè, com diu el 
bisbe amb les paraules de l' Apocalip
si, amb les quals el nostre Bisbe clou 
el pròleg, aprenguem «què diu l'Espe
rit a les esglésies» (Ap. 2, 7). 

Tortosa, trampolí de la promoció de 
bisbes 

Fa tan sols 6 anys acomiadàvem el 
bisbe Ricart M. Carles que fou promo
gut a arquebisbe de Barcelona. Ell te
nia arrels a Tortosa perquè els 20 anys 
de pasturatge li donaven carta de tor-

tosinisme i tots estàvem molt satis
fets que Tortosa, que havia estat a 
l'edat mitjana una de les primeres ciu
tats de Catalunya, fos ara almenys la 
proveïdora de la seu de Barcelona, cap 
i casal del Principat. 

Ara, després de cinc anys de regir 
la diòcesi tortosina, el bisbe Lluís 
Martínez Sistach passa a la metropo
litana i primada com Arquebisbe de 
Tarragona. El dimecres sant, a la mis
sa crismal, s'acomiadarà del presbite
ri diocesà amb la concelebració litúr
gica i un dinar de germanor a la casa 
diocesana d'espiritualitat situada al 
barri del Rastre. El dia 6 d'abril amb 
un pontificat a la catedral s' acomiada
rà dels fidels de la diòcesi. Es faran les 
ofrenes representatives dels diversos 
arxiprestats de la diòcesi i una col, 
lecta extraordinària que, per voluntat 
del bisbe acomiadat, serà per a Càritas 
i per a la residència diocesana d'an
cians. Els sacerdots i fidels li volen fer 
obsequi d'un bàcul i un calze com a 
record del seu pas per Tortosa, amb els 
quals podrà entrar el proper 13 d'abril 
a prendre possessió de la seu de 
Tarragona, la primada. Nosaltres ens 
alegrem que el bisbe Lluís hagi fet 
camí passant pel bisbat de Tortosa 
com a trampolí cap a l'arquebisbat de 
la veïna diòcesi metropolitana. Li de
sitgem molta sort per poder arrelar en 
aquella diòcesi i governar-la pastoral
ment per molts anys. 

Una llevantada més 

Els pagesos sempre tenen por de 
les llevantades fora temps. Tortosa, de 
tant en tant, sofreix la llevantada de 



l'amenaça de la separació del que li 
queda de la província de Castelló a les 
comarques dels Ports de Morella, de 
l'Alt i el Baix Maestrat. Aquestes lle
vantades generalment les provoca la 
gent de fora del bisbat, que tracta les 
coses de l'Església amb un criteri ja
cobí del poder polític com a únic arbi
tre de tot. Ja moltes de les reacomoda
cions en altres bisbats, provocades per 
l'últim concordat, estaven tenyides 
d'aquest esperit. El Regne sempre ha 
volgut fer unitat religiosa del territori 
polític que la monarquia borbònica li 
va assignar en la distribució provin
cia!. L'antiga diòcesi de Tortosa va 
quedar òrfena de poder polític i mai 
no va ser la quarta província valen
ciana ni la tercera aragonesa ni la 
quinta província catalana, i tot i ser 
terra fronterera, va quedar sempre al 
caprici del trossejament útil que a la 
monarquia li convenia per al centralis
me importat de la veïna França i que 
va crear els problemes que encara avui 
arrosseguem. 

Aquesta vegada qui va aixecar el 
remolí va ser el diari Levante, de la 
capital del Regne, secundat pel clergat 
de l'arxiprestat del Baix Maestrat, se
gons rumors. La premsa tortosina se'n 
va fer ressò, vegeu el setmanari Ebre 
(divendres 7 de febrer de 1997) i el 
Diari de Tarragona (dimecres 5 de 
febrer de 1997). El més novedós de la 
llevantada, i mai més ben dit, és que es 
deia que la mitra de Castelló atiava el 
foc de sota mà responent a la petita 
porció de clergat, que volent arribar a 
ser del bisbat de Castelló com la seva 
terra promesa, van anar a parlar amb 
ell. Tant el bisbe Pont i Gol com Ca
ses Deordal van ser sempre molt pru-

dents en la matèria, perquè coneixien 
a fons el problema; esperem que les 
enraonies que involucren al nou bisbe 
de Castelló siguin falses. 

El trasllat del bisbe Lluís a Tarra
gona ha apaivagat la llevantada, pot
ser esperant veure qui serà el nou 
bisbe de Tortosa, per atiar les brases 
soterrades circumstancialment bu
fant al vent d'una nova oportunitat. 

Aquestes rufagades sempre neixen 
d'interessos polítics més que d'inte
ressos pastorals i eclesials, per això 
sempre vénen del camp civil. Esperem 
que el nostre presbiteri, ni que siguin 
pocs, no es deixi embadalir per pro
meses extraeclesials. 

La Casa de Cultura i Solidaritat 
Guillem Rovirosa 

AI carrer del Vall, núm. 38, s'ha 
obert una casa de cultura i solidaritat 
dedicada a Guillem Rovirosa. L'ànima 
no ha estat ni una ordre religiosa ni el 
bisbat, sinó que ha estat el Moviment 
Cultural Cristià que prové de l'antiga 
HOAC, però que són gent jove que 
tenen un alt sentit d'Església i de la 
seva responsabilitat laica!. Ells han 
posat el muscle, el cor i la butxaca. 
Llibres a un preu molt econòmic, 
vídeos, conferències, fòrums i de
bats són una tasca permanent en els 
seus programes. 

Tenen clar que són laics i també 
tenen clar que, són Església i és per 
això que a la inauguració van invitar 
el bisbe a beneir el local. La conferèn
cia inaugural la va donar Gómez del 119 
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Castillo que és un laic, antic militant 
de l'HOAC. 

L'estil divergeix dels moviments 
clàssics d'església: S'anuncien en for
ma de pamflets i grafittis, com està de 
moda. Són fills del seu temps i de tant 
en tant surten al carrer i instaHen la 
paradeta de llibres i productes de ne
teja, amb els quals es financen, amb 
cartells anunciadors. Al carrer d'En
carbó hi ha un gran rètol en forma 
críptica que la gent s'atura a desxifrar 
i amb grans lletres diu; «Aturat! Algú 
ha de començar!». 

Moises Mato i la seva esposa Olga, 
Xavier Borràs i la seva nòvia Maricel 
són els qui, dia rere dia, es guanyen la 
vida en un centre de teatre que es diu 
Colegri i hi esmercen el seu temps de 
lleure, i els cèntims que els sobren per 
viure els dediquen al Centre de Cultu
ra i Solidaritat Guillem Rovirosa. 

Trencar el gel i fer clientela una 
gent que no tenen padrins polítics ni 
ideològics ni religiosos no és cosa fà
cil, i molta gent no s'acaba de creure 
que van amb el cor a la mà. L'eloqüèn
cia dels fets i del temps pot desglaçar 
la fredor de la sospita i convocar la 
gent de bona voluntat que, decebuda 
de moltes coses, necessita trobar per
sones autèntiques. De moment ho 
estan resistint amb la fortalesa dels qui 
saben bé el que fan. 

Ha mort mossèn Llatge 

La mort sobtada de Mn. Llatge, 
rector de la parròquia de Traiguera, va 
commoure el clergat tortosí. 85 preve-

res van assistir al seu enterrament el 
dilluns 17 de febrer a les quatre de la 
tarda, quan les campanes tocaven a 
morts i el mort era Mn. Daniel, que el 
diumenge no va poder fer el segon toc 
de campanes per a la missa perquè es 
va sentir malament després d'haver 
tocat el primer toc, i quan va arribar el 
metge ja era mort. Un atac fulminant 
de cor va acabar amb la vida del pre
vere de 56 anys que en feia quatre que 
s 'havia operat del cor, cosa que li per
metia treballar amb normalitat. El Sr. 
bisbe, Lluís Martínez Sistach, va pre
sidir la celebració que fou solemnitza
da per l'orfeó traiguerí. La majoria 
dels feligresos, que van omplir a ves
sar el temple parroquial, feien córrer 
la llàgrima del dolor perquè havien 
perdut el sacerdot que durant 27 anys 
havia servit la parròquia amb fidelitat. 

A més a més del rector de la parrò
quia, moria el director i fundador de la 
Revista Traiguera, que va ser la tribu
na d'unitat cultural de tot un poble on 
tothom hi tenia cabuda, creients i no 
creients. Durant molts anys la revista 
ha estat simultàniament la consciència 
municipal i parroquial d'una comuni
tat que antigament sempre estava en
frontada i ara sabia viure amb una 
respectuosa convivència democràtica 
que Mn. Daniel havia anat ensenyant 
des de la publicació mensual que ell 
va fundar i va dirigir fins a la mort. La 
revista, majoritàriament en català, era 
l'única publicació de la zona, que su
pervisa l'Església, que es publicava 
en la llengua del poble. 

L'alcalde del poble al final del fu
neral va prendre la paraula en nom de 
la corporació municipal per acomia-



dar Mn. L1atge com un ciutadà il· 
lustre de la vila de Traiguera i amb 
paraules sanglotades pel dolor i l'emo
ció va agrair l'assistència a tots els qui 
es van aplegar per retre l'últim home
natge a Mn. L1atge. 

La parròquia de Traiguera plorarà 
per molt de temps el seu rector i enca
ra trigarà més a proveir-se'n, ja que la 
diòcesi està en moment de trànsit a 
l'espera un nou bisbe, que no sabem 
encara qui serà, i si les coses esdeve
nen com fa 5 anys enrere, en l'altre 
trasllat episcopal, en tenim almenys 
per un any. 

Un llibre sobre les nostres terres 

Les terres de l'Ebre estan en un 
bon moment. Es publiquen,monogra
fies de tot tipus sobre la temàtica prò
pia d'aquestes terres. 

El dissabte 15 de març, a la sala de 
conferències del Museu de l'Ebre, que 
està sota el nou pont del miHenari, es 
va presentar el llibre Catalunya també 
té sud, de Xavier García. La novetat 
d'aquesta publicació rau no sols en el 
fet que l'autor no és d'aquestes terres, 
(Xavier García és de Vilanova i la 
Geltrú), ni en el fet que la mirada amo
rosa de les terres de l'Ebre està englo
bada dintre dels problemes actuals de 
tot Catalunya, sinó que l'originalitat la 
trobem quan dedica un bon tros de les 
seves 245 pàgines als sacerdots que 
els anys seixanta van ser un factor di
namitzador del fet social i cultural en 
els grans problemes d'aquestes terres 
quan ningú, o ben pocs, dels prohoms 
dels partits polítics actuals s 'hi bellu-

gava. Figuren els noms de Mn. Joan 
Masip, Honorat Badenes, Josep M. 
Sàez, Josep Gonell, Joan Martínez, 
Miquel Redorat, Cristòfol Sunyé, i al
tres .... i sobretot s'esmenta moltes ve
gades el canonge Manyà, que de la 
mà de Mn. Joan Masip va conèixer 
Xavier García fa molts anys. 

En un temps en què valorar quel
com que estigui vinculat a l'Església 
és retrògrad, que Xavier Garcia hagi 
tingut el coratge de valorar amb gran 
llibertat d'esperit un bon grapat de 
sacerdots de les terres del sud té un 
mèrit que li agraïm. Ara, com alesho
res, l'autor no ha doblegat el coll a la 
censura, llavors imposada per la dicta
dura i ara imposada per la moda d'un 
progressisme anticlerical i sectari. 
Gràcies a Déu encara hi ha gent que, 
malgrat tot, és lliure. 
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Vic 
JORDI CASTELLET, corresponsal 

Després del Concili de la Tarraco
nense, el bisbat de Vic ha vist reflorir 
moltes de les iniciatives dutes a terme 
anys abans. És així com realitats molt 
variades de la pastoral han rebut una 
bona empenta a partir dels anhels que 
el recentment celebrat Concili va re
conèixer i va encaminar cap a una 
millor tasca pastoral en bé de l'Evan
gelització. 

Com a mostra, i entre moltes altres 
iniciatives, podríem citar el nou caire 
dels moviments d'Acció Catòlica; la 
renovació de l'acompanyament de pa
relles i la coordinació entre les institu
cions d'atenció als més pobres i mar
ginats. 

Els moviments d'Acció Catòlica 
(CPT 26-29). Cal destacar els aniver
saris que se celebren enguany pel que 
fa als moviments evangelitzadors en 
medi obrer. La GOAC diocesana fa un 
recordatori del seus cinquanta anys 
mitjançant una sèrie de cinc conferen
cies i debats -una per mes, des de de
sembre a abril-, a Manlleu, amb el tí
tol Entre la realitat i la utopia. Els 
ponents han estat de primera fila i han 
acomplert amb fidelitat el seu objec
tiu: reflexionar i fer reflexionar sobre 
la realitat del món obrer avui per do
nar-li una resposta apropiada. 

D'igual manera, la JOC, la branca 
jove de militants obrers, celebrava el 
seu vint-i-cinquè aniversari el passat 

octubre, també a Manlleu. El punt de 
partida, aquí, era diferent ja que es 
tractava d'una represa després de l'en
sulsiada de principis dels 70. El punt 
de partida era, doncs, més proper i, 
per això mateix, ple de joia, pel fet de 
poder-se retrobar històrics dels princi
pis del moviment amb els que en for
men part actualment. 

I un tercer subjecte d'aquest repàs 
pels moviments especialitzats ha de 
recaure en el nou impuls pres pel MI
JAC diocesà des de fa un any i escaig. 
El fet que el Concili Tarraconense re
forcés novament els moviments i els 
donés el seu protagonisme -no tan 
gran com molts voldrien, però- tingué 
un efecte immediat en aquest movi
ment de la quitxalla dins de l'Acció 
Catòlica. En un moment en què es de
bat l'oportunitat o no de la simple afir
mació de Moviments d'Acció Catòli
ca, el MIJAC emprèn de nou el vol. 
Encoratjat, això sí, per una nova línia 
de consiliaris, encapçalats per Jaume 
Fontbona, de Barcelona, que han aju
dat a la revisitació de les intuïcions de 
fons d'aquest moviment i a la seva 
formulació. Aquest és un moviment 
que vol i afirma que els nanos també 
han de ser protagonistes en el medi en 
què es trobin i no tan sols espectadors 
o consumidors. 

És per això que, a nivell diocesà, el 
MIJAC ha pres nova força. Així, s'ha 
articulat recentment un equip de tres 
consiliaris -amb Vicenç de Paz com a 
delegat- que coordinen les tres zones 
del bisbat: l'Anoia, el Bages i l'Osona
Ripollès per intentar anar plegats. Igual
ment, s'han pres de manera seriosa les 
jornades de formació dels animadors. 



Una d'aquestes, la de l'Anoia-Bages, 
tingué lloc els dies 18 i 19 de gener, a 
prop d'Artés. L'altra, per l'Osona-Ri
pollès, s'esdevingué el 9 de marc, a 
Vic. Aquesta darrera tingué com a 
persona convidada un militant de la 
GOAC, Joan Vera, que ajudà a pensar 
sobre la identitat i el compromís del 
militant en la societat a partir del mo
viment, del centre o des del grup 

Sembla, doncs, que hi ha una veri
table inquietud per donar un nou im
puls als moviments d'Acció Catòlica 
que fomenten el protagonisme del mi
litant en el seu medi i que l'ajuden a 
fer-se autònom. Això vol dir fornir-li 
els elements necessaris perquè ell ma
teix pugui jutjar les situacions davant 
les quals es troba. A partir d'aquí, la 
persona ha de ser capaç d'emetre un 
judici, un posicionament. 

És aquesta la grandesa del movi
ments apostòlics d'Acció Catòlica que, 
si bé nO podem dir que siguin grans 
realitats en el nostre bisbat, sí que hem 
d'afirmar que es tracta de grans reali
tats que promouen l'educació i la for
mació cristiana integral, fonamenta
des en un coneixement i aplicació de 
l'evangeli en el cada dia, a partir del 
mètode de la Revisió de Vida (RdV) i 
de l'Estudi d'Evangeli (EdE). Es trac
ta d'una manera pròpia de formar ca
dascú en la llibertat i l'acompanya
ment personal, segons el que la vida 
mateixa demana i proposa, i sempre 
davant l'Evangeli. 

L'acompanyament prematrimonial 
de parelles (CPT 33-36). El delegat 
diocesà de pastoral familiar, Climent 
Rodergas, encapçala també amb afany 

renovador l'embranzida presa per 
aquesta delegació a fi de realitzar un 
acompanyament i una formació més 
eficaç per a les parelles que es prepa
ren per al matrimoni. Per això la dele
gació ha organitzat, al llarg del curs, 
una sèrie de trobades per a l'acolli
ment de parelles en els diferents arxi
prestats. L'esforç valIa pena per coor
dinar aquest servei en una diòcesi de 
tan mala comunicació com la nostra. 

Sabem que, avui més que mai, es 
donen a la nostra societat factors molt 
diversos que influencien els joves a 
l'hora d'emprendre el camí cap a la 
vida de parella. Massa sovint es dei
xen emportar per les modes, per la 
manca de compromís, pel provem-ho 
i després ja ho veurem ... La delegació 
de pastoral familiar, tot recollint la vi
vència que les mateixes parelles por
ten en elles mateixes i els nous projec
tes que posen al davant, vol donar un 
alè cristià a aquesta nova etapa de la 
vida, per veure-hi com Crist es fa pre
sent en aquest repte i compromís que 
significa el matrimoni. 

La coordinació de la pastoral social 
(CPT 80). Aquesta resolució priorità
ria del Concili s 'ha vist ràpidament 
concretada al nostre bisbat a partir 
d'una comissió gestora -animada per 
Joan Raurell- que ha posat en marxa 
la coordinació dels serveis que, des de 
l'Església, es fan als més pobres i ne
cessitats. Entitats com Càritas, Pasto
ral Obrera, de la Salut i Penitenciària, 
Mans Unides, Justícia i Pau i Sant 
Egidi es troben des d'ara en una coor
dinadora, de la qual el bisbe Josep M'. 
n'és el president. És d'esperar que 
els diferents serveis que es donen a les 123 
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persones que ho necessiten a la nos
tra diòcesi siguin cada vegada més 
fidels i propers a l'evangeli. Com 
Jesús de Natzaret, que ens insta a ser 
pobres entre els pobres. Segur que la 
nostra Església i la nostra societat sor
tiran beneficiades d'un tracte evangè
lic de les necessitats dels més pobres 
de la societat. 

Urgell 

PAU MARQUÈS i SORT, corresponsal 

1. Betània, la caritat esdevinguda 
justícia 

I de març de 1997. 
El bisbe copríncep ha beneït els 

pisos del complex Betània. Gràcies a 
l'Església, entitats bancàries, Càritas i 
al Patronat de la Fundació s 'ha fet la 
festa. 

La nació andorrana ha fet festa 
gran. No podia ser d'una altra ma
nera. Gràcies a l'esforç i a la sen
sibilitat humana i espiritual dels 
responsables eclesiàstics i civils, en
capçalats pel bisbe Joan, pel cap 
de govern, pel president de la Fun
dació Betània i pel president de 
la Càritas andorrana, s'inauguraren 
els dos blocs d'habitatges de Betà
nia. 35 habitatges al primer i 24 al 
segon. 

El nom de Betània sembla el més 
adient. És el record d'una família que 

obrí portes i cor per acollir el primer 
desheretat de la història, que fou Crist, 
que no va tenir ni un lloc on reposar el 
seu cap, quan els ocells tenen llurs 
nius i les guilles els seus cataus. Per
seguit i acorralat, aquella Betània amb 
els seus moradors era el bàlsam que 
necessitava el seu fatigat cos i l' an
goixa de seu esperit fort i feble a la 
vegada. 

Un dels reptes de la nostra societat 
és trobar i oferir un habitatge on les 
noves generacions puguin desenvolu
par la vida de parella i de família. Sag
na el cor en veure tants joves que no 
poden independitzar-se dels pares i 
fruir d'una llibertat que s'ha d'anar 
ajornant per falta d'una feina segura i 
a causa d'una despesa molt considera
ble per a l'habitatge, a la qual la ma
joria no pot fer front. 

Per això, la iniciativa del bisbe i 
del Patronat de la Fundació Betània, 
amb la coHaboració dels bancs, és 
digna de tot elogi. En aquells habitat
ges hi ha sang, suor i llàgrimes de 
moltes persones que han renunciat a 
interessos, tal volta ben justos i licits, 
a compte d'una solidaritat que enno
bleix el qui té el coratge de practicar
Ia. Mentre hi hagi gent que, com el gra 
de blat, s'enterra i mor per brotar a 
una nova vida, el món no s'enfonsarà. 
Dins el cor humà, no tot és egoisme 
estèril, sinó que s'hi troba, i més del 
que ens pensem, una florida d'arrel 
altruista, capaç de canviar-nos en oa
sis de joia, pau i benestar. 

El bisbe ha dit al poble andorrà: 
«Hem tancat una etapa però conti
nuarem donant resposta a les necessi-



tats socials que ens ho demanin». Sr. 
Bisbe, que Déu l'escolti. 

2. Presentació de la Ratio 

13 de març de 1997. 
El bisbe auxiliar de Barcelona, 

Mons. Joan-Enric Vives feu a casa 
nostra la presentació del Pla de Forma
ció Sacerdotal per als Seminaris Majors. 

L'aital obra compta amb el bene
plàcit i aprovació de totes les altes 
jerarquies, tant a nivell d'Església 
Universal com també de la nostra 
Conferència Episcopal Espanyola. 

Tècnicament perfecta, donada la 
visió que té de l'Església, avui per 
avui, de com ha d'ésser la vida i el 
ministeri presbiteral. Aquest entendre 
el prevere d'avui sota l'inamovible 
prisma en què se'ns presenta, respon a 
les exigències del clergat i a les espe
rances que hi tenen els nostres tèligre
sos i totes les persones de fe i de bona 
voluntat que encara queden? Qui tin
gui la responsabilitat, si és capaç, que 
ho contesti. 

Fent un ràpid recorregut per l'ín
dex, el bisbe ens presentà la necessitat 
d'una formació específica per al can
didat. No es pot oblidar que el nostre 
món, on ens ha tocat viure, és aquest i 
no en tenim un altre, és altament crí
tic amb una Església a la qualli costa 
posar en pràctica dins la seva mateixa 
gent els valors humans, aglutinats en 
la veritat, la llibertat i la consciència 
responsable. Del que entén perfecta
ment i predica de portes enfora, no se 
n'acaba de sortir amb la gent de din-

tre. I això és motiu de forta perplexi
tat. Suposo que algú tindrà el valor 
d'anar al davant del carro i no a re
molc de forces immòbils. 

La identitat del capellà diocesà se
cular ha d'estar per damunt d'altres 
camins que l'Església ofereix i accep
ta. Som, ho hem d'ésser, els capellans 
de tots sense exclusions ni capelletes. 
Amb tot respecte per als altres caris
mes, nosaltres intentem barrejar-nos 
amb tothom per camins polvorosos i 
ciutats asfaltades. Cap ambient ni 
grup marginat no ens pot ser aliè. La 
vida del Crist ens hi esperona. 

La formació humana, la formació 
espiritual, la formació inteHectual, la 
formació pastoral i la formació comu
nitària han de ser els eixos on girin 
tots els esforços per preparar homes 
totalment consagrats i conscients de 
les seves mancances, com també de la 
seva grandesa de sentir-se fills de Déu 
i germans universals de tot home 
sense excepció. I si en fem alguna, 
que sigui per al mes pobre, oblidat 
i marginat. 

Això que és tant bonic de dir-ho, 
seria paper moll, sense cura exigent i 
a la vegada comprensiva i acollidora. 
Sense direcció espiritual, sense trans
parència i diàleg ho tindrem tot molt 
negre. Els 13 anys del nostre Semina
ri no es poden reduir a la mínima ex
pressió, sobretot quan sembla que 
no hi ha massa camins oberts per 
entrar amb tots els respectes al 
Sancta-Sanctorum dels candidats. 
Sé que és una matèria dificil, però 
cal afrontar-la si no volem fer-nos 
responsables de vivències i actua- 125 



cions de les quals tots en pagaríem 
les conseqüències. Sense treball, sa
crifici i maduresa, no tindrem els ca
pellans que Déu vol i el nostre món 
necessita. 

3. Rectors de santuaris a Meritxell 

Andorra, 3 de març de 1997. 
U n grup de setanta rectors de 

santuaris dialoguen sobre la manera 
de treure el màxim profit de les con
centracions als nostres santuaris. Per 
bé o per mal, han passat els temps en 
què les campanes convidaven a la 
pregària, la reflexió i la conversió. 
No hi havia massa alternatives. 
Avui, els esports de neu i de mun
tanya han ofegat les concentracions 
de fe, de súplica i sobretot d'espe
rança enfront dels mals físics, ma
terials i morals que a tots sense ex
cepció ens angoixen i limiten. I per 
damunt de tot, en la recerca de la 
pau amb majúscula que tots tant ne
cessitem. 

Barcelona, Girona, Tortosa, Vic, 
Solsona, Lleida, Tarragona, Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Urgell hi eren re
presentades. 

S 'hi arriba com a turistes. Gràcies 
a l'acolliment per part dels responsa
bles, s'obrarà el miracle que se'n tor
nin com a pelegrins? Segons la sensi
bilitat dels rectors, farà que sigui un 
dia d'esbarjo sense més complica
cions, o una jornada de profunda re
flexió i conversió. La més interessada, 
junt amb el seu fill, és la Mare que 
sempre té un cor obert i uns braços 

126 acollidors. 

Mossèn Lluís Barbal, delegat epis
copal de santuaris, fou qui en nom de 
la Diòcesi donà la benvinguda a tots 
els rectors. Junt amb el mossèn Ramon 
Rossell, amfitrió de la trobada i res
ponsable de Meritxell, feren una des
glossa de centenars de santuaris i 
ermites a tot el llarg i ample de la nos
tra geografia. 

No podem passar per alt l'apor
tació del poeta del nostre Bisbat 
d'Urgell, mossèn Manuel Pal, can
taire d'aquestes nostres terres mun
tanyenques, que amb passió, inspira
ció i vocació ha fet estimar la Mare de 
Déu. 

Hi eren presents els màxims repre
sentats del Govem andorrà. A l'audi
tori del Palau de Gel d'Andorra hi 
hagué una cordial vesprada, ben par
ticipada per tots els assistents. 

La conferència històrica fou pro
nunciada pel benedictí Don Cebrià 
Baraut, historiador del Bisbat d'Ur
gell. Fou un concís i aproximat resum 
de la història de l'espiritualitat de 
Meritxell. Mossèn Blai Fortuny pre
sidí la concelebració al santuari de 
Meritxell. 

4. Trobada d'escolans 

Seminari d'Urgell. 8 de març de 
1997. 

És la tercera trobada que es fa. 
Sembla que va arrelant encara que 
sense massa entusiasme, pel que es 
pot veure. Enguany s 'hi han fet pre
sents un grupet d'escolanies, presidi
des per una religiosa. La discrimina-



ció entre nens i nenes no és pas ben 
acceptada per molts sectors. Els que 
porten molts i molts anys a les espat
lles del servei pastoral i litúrgic saben 
que les nenes tenen una sensibilitat 
especial per la responsabilitat, que no 
sempre es troba en els nens. El proble
ma sorgeix a mesura que es van fent 
grans. Arriba la discriminació. Mas
clisme i feminisme xoquen i ambdós 
se'n ressenten. No sembla massa facil 
la solució. 

Escolans avui, capellans demà. És 
molt bonic dir-ho, però la realitat és 
totalment una altra. El nostre Semina
ri Menor no pogué subsistir. No tenim 
cap seminarista, ni petit ni gran de 
casa nostra. Colòmbia ens ha donat un 
bon cop de mà per fer front a la man
ca de vocacions. Pot ser la solució, 
sempre que l'esperit de servei i auste· 
ritat, que comporta humilitat, transpa· 
rència i sacrifici, estiguin presents en 
llurs vides. Queda molta feina per 
l'Esperit Sant. .. i pels responsables, 
que el deixin treballar .... 

5. Mans Unides 

Al coHegi La Salle tingué lloc el 
sopar de dejuni. Fou el dia 12 de març 
de 1997 amb motiu de la XXXVIII 
campanya contra la fam en el món. 
Mans Unides presenta i denuncia la 
misèria material, espiritual i moral de 
què és víctima el tercer món. Sense 
una solidaritat generosa, fruit de la 
vivència que tot home és el meu ger· 
mà, poc es podrà fer. La responsable 
de Mans Unides a la Seu, Carme Cer
queda, després d'oferir la visió d'un 
vídeo d'aquells que frapen tota cons-

ciència per poca sensibilitat que es 
tingui, feu una acurada i documentada 
exposició de l'ajuda que es portarà 
a terme a Nicaragua. Enguany es 
farà una aportació d' 1.500.000 ptes. 
per bastir uns habitatges i altres ser· 
veis socials a la comunitat de El 
Almendro, de Río de San Juan, a 
Nicaragua. 

Tots aportàrem el nostre granet 
de sorra. Els nens i les nenes del I r 
d'ESO ens oferiren un repertori de les 
seves cançons. Tot plegat, un sopar
llengüet i un got d'aigua perquè no 
oblidem que mai no podrem desen
tendre'ns dels nostres germans ne
cessitats. 

AI principat d'Andorra es feu l'ex
posició Quinze anys de Mans Unides 
a Andorra. La presidenta, Carmela 
Sellart, acompanyada per tots els 
membres de la Junta, donà la benvin
guda a tots els invitats. Un acte simpà
tic, i profund a la vegada, fou la impo
sició d'un pin al bisbe Joan, que amb 
poques paraules sintetitzà, com sols 
ell sap fer, tot el que volia dir aquell 
pin: «L'emblema agermana univer· 
salital (el món) amb solidarital (les 
mans) i sintetitza el manament nou de 
Jesús». 

La presidenta comentà els llibres 
que resumeixen els 15 anys d'història 
de Mans Unides. El bisbe Joan recor
dà la Mare Maria i la vinguda de la 
Coral del Senegal a AlNA. 

Mossèn Ramon Sàrries, vicari de 
Pastoral, digué per a Informacions: 
«L'exposició, a més d'informar per la 
bona feina feta, a la vegada forma, 127 
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instrueix, catequitza. " perquè d'esti
mar no n 'hi ha mai prou». Una diada 
per no oblidar. 

Els joves, viva esperança de Mans 
Unides d'Andorra. El cine-fòrum, que 
mereixia més assistència que la que 
tenia, fou un revulsiu de les conscièn
cies d'aquell jovent net, generós i 
entusiasta per viure l'entrega i la so
lidaritat sense concessions. La vet
llada amb Un lugar en el mundo 
d'Adolfo, amb José Sacristin, valia 
la pena! 

Mossèn Manel Pal, delegat episco
pal dels Mitjans de Comunicació del 
bisbat d'Urgell dirigí el cine-fòrum de 
Un lugar en el mundo, film que dóna 
testimoni d'alguna manera de l'efi
caç tasca de compromís amb el ter
cer món. La sensibilitat del film va 
fer que una noia resumís la tesi del 
film amb la frase «L 'home que traeix 
els seus ideals no pot mirar-se al 
mirall». 

Compromís amb tot i amb tots fou 
el missatge que el director del fòrum 
va voler que frapés en el cor d'aquell 
generós jovent. Alguns d'ells el pro
per estiu aniran al tercer món un mes 
de les seves vacances, amb l'única fi
nalitat de ser útils servint. 

Lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal 

Ara, desmembració també d'obres 
d'art! 

Després de la desmembració for
çada i contra natura (segons la meva 
opinió) de determinades parròquies 
del nostre bisbat com ara, entre d'al
tres, les de Benavarri, Tolva, Pont de 
Montanyana, Areny, Montanuy, For
cat, Bono, Aneto, etc. hem vist allu
nyar-se els nostres mossens. Alguns 
sembla que no gosen deixar-se veure 
amb la cara alta i sense vergonya quan 
vénen a Lleida, suposo que no és un 
fet generalitzat i es tracta tan sols d'un 
cas amat. 

Ara, amb algunes parròquies més, 
que s'hi afegiran aviat, com les parrò
quies d'Altorricó, Tamarit de Llitera, 
A1campell, Camporrells, Castillonroi, 
Fraga, Saidí i Torrent de Cinca, el nos
tre bisbat restarà bastant reduït. 

Però nosaltres, els mossens, mili
tants i consiliaris, no enyorem res; con
tràriament al que certs diaris han fet 
creure a l'opinió pública. Si de cas al
guns ens lamentem perquè creiem que 
aquests germans, fidels nostres, de par
la comuna i de casa nostra, no seran 
atesos en la seva identitat de llengua a 
l'hora de trametre i celebrar la fe, a la 
litúrgia i catequesi parroquials. 

El nostre bisbe Ramón, i amb ell 
tots els qui més directament hi 'han 



d'intervenir, aquesta temporada ha 
hagut de rebre una nova tempesta pe
riodística de desqualificacions injus
tes i informacions parcials. Concreta
ment em refereixo al fet que ara es 
demanen obres d'art del Museu dioce
sà de Lleida vers Barbastre-Monsó. 
Com podreu suposar una qüestió que 
és assumpte intern de l'Església ha 
estat envaïda pels partits i les autori
tats autonòmiques, sobretot d'Aragó. 

És clar, hi ha diferents maneres de 
veure les coses. Des d'allà i des d'ací 
no es veu igual. Fins i tot, el diumen
ge 16 de març varen presentar-se a les 
portes del bisbat de Lleida una vinte
na de joves de la xunta jovenalla de 
Monsó, amb una pancarta que deia 
Mandamiento 11: no expoliar obras 
de arte. El nostre bisbe Ramón ens ho 
explicava el dia del recés sacerdotal i 
afegia: <<no S 'havia confessat mai de 
res d'això i no ho pensava fen). 

Gràcies al Museu diocesà de 
Lleida aquestes obres d'art no han 
anat a parar a mans particulars durant 
tants de segles. S 'han de treure del 
fons comú diocesà d'art, un mateix 
tresor ètnic i religiós que ha estat unit 
durant més de 800 anys? Maneres di
ferents de veure les coses! 

Cal una compensació econòmica 
de Lleida vers Barbastre-Monsó? El 
fons de la qüestió disputada seria eco
nòmica? Els últims anys, el fons eco
nòmic diocesà ha invertit molts mi
lions per poder rebre les subvencions 
que la Diputació aragonesa invertia 
més generosament que la que oferia la 
Generalitat. En les obres d'arranja
ment de les parròquies de l'Aragó po-

lític, però eclesialment de Lleida, la 
diòcesi havia d'aportar el tant per cent 
que mana l'Administració i que repre
senta una quantitat molt elevada per 
als pressupostos eclesials. 

Mentre això es donava, les parrò
quies catalanes no podien rebre res 
perquè el reduït pressupost diocesà 
destinat a obres anava encaminat via 
parròquies d'Aragó. La cosa deu ser 
molt complexa. Les parròquies ca
talanes no gosàvem demanar res per 
aquest motiu. Pensàvem: si es poden 
arreglar els temples d'Aragó de la 
mateixa diòcesi lleidatana, estrenyem 
el cinturó nosaltres en senyal de comu
nió de béns amb els germans d'allà. 

Sort que sempre hi ha veus que fan 
eixamplar horitzons: un mossèn de 
Sigena, el de la vila del famós mones
tir sanjoanista, objecte d'una disputa 
molt forta a causa de la venda feta le
galment per les monges propietàries 
que viuen a Barcelona, deia: «El mi
llor tresor a preservar de Sigena són 
les religioses». Gràcies! 

Un altre senyor, des de Fraga, deia: 
«La Diputació d'Aragó demana que 
es guardi aquest tresor artístic i no 
guarda ni vetlla prou i es deixa perdre 
l'altre tresor de la llengua d'aquests 
pobles de la seva autonomia». Gràcies! 

Com veieu, tenim accents dife
rents! 

I Roma? Què farà? Com que és tan 
lluny! Últimament sembla que dema
na al bisbe de Barbastre-Monsó que 
presenti una documentació acreditati
va de propietat. I com ho farà si els 129 



museus internacionalment no es po
den dividir? Déu hi faci més que no
saltres. I que Salomó divideixi la cria
tura per segona vegada sense que cap 
mare gosi parar el cop. 

Que es faci el que convingui, però 
no restem dividits o enfrontats per co
ses alienes a l'Evangeli i a l'amor de 
Crist. Aquest podria ésser el pitjor 
parany en què podríem caure. 

Animadors de joves del món rural 

Ara nosaltres, des del món rural, 
ens plantegem com respondrem als 
joves dels nostres pobles que tenen 
reptes nous a l'hora de descobrir el 
Crist. Aquest és el gran tresor a vetllar 
en aquesta hora del nostre Concili. 

Per primer cop, la JARC diocesa
na ha convocat una trobada oberta 
d'iniciadors, consiliaris i animadors 
possibles de grups de joves del món 
rural. Ha estat un cap de setmana de 
cel a Miravall, que és aquell mas, co
lònia o alberg diocesà tan acollidor 
prop de Juneda. Concretament, fou el 
22 de febrer; ens vam trobar 32 agents 
de pastoral juvenil., responsables de 
centres d'esplai o de colònies, cate
quistes de confirmació, militants de la 
JARC i consiliaris clergues o laics. 
Ens hem dit d'entrada: «El món rural 
o l'evangelitzem nosaltres o aquesta 
tasca restarà per fer!». 

Per primer cop en l'àmbit diocesà 
aquesta trobada ens ha deixat un bon 
regust perquè ha obert la finestra ecle
sial d'alguns dels nostres catequistes 
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Tres monografies de joves que es
tan fent camí al costat de grups de la 
JARC han encetat el cap de setmana. 
Les monografies, que han vingut de 
tres indrets diocesans distints (la 
Margalida, de Ciutadella; en Joan, de 
la Selva del Camp, i en Jaume, de 
Sudanell), han provocat l'abocament 
de les nostres dificultats i encerts so
bre la taula. L'olla ha bullit, i força ... 
Després Pere Dalmau, de la JARC de 
Tarragona, ha enriquit el debat: 

Què hem descobert? 

1. Hem vist que no teníem clar a 
què iniciem. 

2. I que teníem diferents conceptes 
a l'hora d'iniciar a la fe i que ho fèiem 
amb metodologies diverses. 

3. Hem vist que tots volem evange
litzar, però ho fem en trens de dife
rents horaris però és la mateixa via. 
Volem dir que és la mateixa Església i 
que no ens podem oblidar els uns dels 
altres. Tots coHaborem en una matei
xa tasca eclesial. 

4. Per tant, hem descobert que hem 
de fer més pinya sense baixar el sostre 
i això dins de cada parròquia, arxi
prestat i diòcesi. I també dins de cada 
col, lectiu. 

5. Que hem de fer més interioritza
ció nosaltres mateixos per saber on 
anem. 

6. Que hem de saber què oferim als 
joves després del nostre acompanya
ment des de l'esplai o les colònies, 
catequesi de joves i confirmació. 

7. Que la JARC hauria de ser la 
manera normal del caminar cristià ju
venil rural. Allò de l'AC al món rural, 
que hauria de ser presentada d'una 
manera normalitzada. Cosa que ja es 
fa en alguns llocs. 



8. Que hem de creure cada dia, i 
això d'una manera vivencial, que amb 
nosaltres hi va Jesús. I això ho hem 
d'alimentar en la comunitat eclesial 
del poble. 

9. També alguns consiliaris hem 
descobert que no hem de restar prota
gonisme als joves. Que la JARC la 
porten ells com a laics. 

i O. Que si alguns no convoquen 
quan ho han de fer, que no ens estra
nyi si hi fan d'altres. La Paraula na 
resta encadenada. 

Deu n'hi do el decàleg que en va 
sortir, oi? 

El sopar i els dos moments de pre
gària han fet caliu i han amanit la tro
bada del dissabte, de tal manera que 
alguns que en un primer moment ha
vien pensat anar a la «disco» ho van 
deixar córrer quan el foc estava encès. 
A algun dels qui més treballen al tros 
de casa seva la son li podia més que la 
seva moral. Sols era un! 

Tots ens hem pogut adonar en la 
revisió posterior (sobretot els consi
liaris i la Coordinadora Diocesana de 
la JARC) que la Paraula de Déu no 
resta encadenada per cap estructura. 
Ni del moviment, ni dels mossens, ni 
de la parròquia, etc. 

En Jesús, seminarista que ha optat 
pel món rural, ha aixecat la llebre 
aquesta del Senyor. Vull dir que ha 
llançat aquesta frase en majúscules: 
«La Paraula no resta encadenada!». 
Això ens ha esperonat i ens ha fet 
parar les orelles espirituals per no 
badar. Allò que sabíem per Sant Pau: 
«l'Evangeli s'obre camí amb força», 

també avui ho hem experimentat una 
vegada més quan menys ens ho espe
ràvem. 

Trenquem Iimits diocesans? 

Les diòcesis de Lleida i Tarragona 
tenim una muntanya molt adient per a 
recessos, perquè té una història imme
morial d'ermitans i ara d'ermitanes. 
Aquesta muntanya és el Montsant. 

Doncs bé, enguany s'han trobat 
una colla de catequistes d'ambdues 
diòcesis per fer-hi un recés. 

Gràcies a mossens amics que acos
tumen a sortir algun dilluns a fer ca
mes per aquestes muntanyes, ara s 'ha 
organitzat un cap de setmana tot el dia 
a l'Ermita de Sant Joan de Codolar 
(Cornudella), amb alguns o algunes 
de les catequistes de les parròquies 
que serveixen. En total eren trenta. 

Per què no tenim dret d'arribar ací 
amb aquells i aquelles que fan serveis 
a la fe? No organitzem cada diòcesi 
els recessos mensuals per als mos
sens? Doncs, per què no fer-ho amb 
els laics que són les forces vives de les 
nostres comunitats? 

Ells i elles anuncien Crist, cada 
setmana, a nens i nenes que vénen 
dejuns sovint de l'experiència de Déu. 
Ens havíem dit: podríem organitzar-
10 sobre la pregària i els nostres ca
tequistes. 

Nosaltres, dos o tres mossens, i un 
claretià molt valent que ens guia en les 
nostres excursions, teníem posada so- 131 
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vint la mirada llunyana vers la Siurana 
de l'Esperit (per als escoltes de Cata
lunya), o de la sultana mora per als 
amics de la història, o del refugi d'àli
gues per als excursionistes. 

Allí, en aquelles terres, hi viu fa 
anys la Montserrat Domingo, ermita
na d'arrels lleidatanes. Ella ha fet 
l'acolliment en aquell marc geogràfic 
imponent entre xiprers, roques i si
lenci. 

Vam arribar amb cotxes particu
lars, a les 11 del matí del dissabte vi
gília de Rams, i vam començar amb 
unes laudes cantades entre roques, silen
ci i un sol agrait. Ens havíem presentat i 
tots junts ens explicàvem: per què pre
guem? Com preguem els catequistes? 

1. Hem visi: 
Una riquesa i varietat d'itineraris 

espirituals en la vida de pregària. 

2. Eljuijar: 
Mn. Vicent, de la parròquia de 

Cornudella, ha fet la iHuminació del 
veure amb una aportació sobre la pre
gària de Jesús a l'Evangeli, que ha 
estat enriquida amb pinzellades de la 
Tradició dels Pares i místics. 

La Montse també hi ha posat la 
seva cullerada molt rica i que ha obert 
finestres espirituals a tots els presents. 
Una mitja hora de reflexió per grups 
naturals ha estat molt assaborida per 
fer amistats. Tots convocats per a 
l'Eucaristia, allí, en una taula de la pla
ça sota la mole del Montsant, acabà
vem els moments que segueixen a la 
comunió amb una acció de gràcies de 
les coses descobertes, que eren moltes. 

La família amiga de la Fonda del 
Racó ens pujà un dinar adient que ens 
vàrem servir nosaltres mateixos al 
menjador de la casa de l'ermita. La 
Montse ens va servir, com si fos la 
germana gran, la seva tisana feta 
d'herbetes del Montsant. Fou ací a 
Sant Joan, sota el roquissar, on vam 
alimentar el nostre esperit. 

Com diu Josep Carner en un vers 
que presideix la plaça: 

Per qui ets blanca, oh blanca ermita, 

en el terra sens peifum? 

al damunt de tu gravita 

un silenci ple de llum. 

Certament, vàrem rebre molta 
blanca llum per al nostre caminar es
piritual. Una catequista em deia: «So
vint tenim la sensació que estem soles 
a la nostra parròquia rural. O pensem 
que no es fa enlloc tot això de la ca
tequesi i ara veiem que som molts i 
moltes. i que els problemes són els 
mateixos i les vivències semblants. I 
que cal aprofundir més i més en el que 
portem entre mans. Tots fem carni 
espiritual i és bo poder-lo compar
tir amb aquells que tenim un servei 
semblant a l'Església». 

A diversos bisbats de Catalunya 
tenim enguany l'objectiu de l'acolli
ment, oi? Aquesta és una manera con
creta d'organitzar-nos l'acolliment, 
adient per als qui fem acolliment a 
d'altres més petits. La riquesa i l'ani
mació espiritual i humana ha estat 
molt variada. Tot baixant i tornant als 
pobles respectius ens dèiem: <<ja tenim 
força per aguantar la palma del diu-



menge de Rams». De segur que no 
serà l'últim recés que farem! 

3. Actuar: 
Tothom se l 'ha emportat ben pen

sat en el seu cor. Però ja està resolt, 
com a col, lectiu, que la Quaresma 
vinent estem determinats a repetir 
l'experiència i eixamplar el cercle. 

Una bosseta de popurri bosquetà 
feta per la Montse ba estat la recor
dança, acompanyada del llibre Per 
què (i com) prego?, coHecció Emaus, 
Centre de Pastoral Litúrgica). 

Mallorca 

SEBASTIÀ SAlOM, corresponsal 

La participació en el Sínode 
Diocesà 

Les dades sobre el nombre dels 
grups i de les persones inscrites en 
el segon curs del Sínode ofereixen 
alguns punts de reflexió. Per exem
ple: 

El curs passat hi havia 514 grups 
inscrits. Enguany se n'han inscrit 441, 
és a dir, 73 menys. 

El curs passat hi havia 5.576 per
sones inscrites Enguany n'hi ha 5.055, 
és a dir, 521 menys. 

Però curiosament hi ha 20 grups 
nous i 467 persones que s 'han inscrit 
en aquest segon curs per primera 
vegada. 

Per tant, segons aquestes dades, 93 
grups (és a dir 73+20) i 988 persones 
(és a dir 521 +467) que participaren en 
el primer curs del Sínode no han reno
vat la seva inscripció. 

Per altra part, la Secretaria del Sí
node assegura que ha distribuït més de 
5.500 exemplars del fullet de la sego
na ponència, que és el text de treball 
dels grups sinodals. 

Aquestes dades mereixen una 
anàlisi: 

1. Es pot assenyalar com a positiu 
el fet que, en el segon curs, s 'hagin 
incorporat al Sínode 20 grups nous i 
467 persones per primera vegada. 

2 Crida l'atenció, com a fet nega
tiu, que en el segon curs 93 grups i 988 
persones no hagin renovat la inscripció 
de la seva participació en el Sínode. 

Es poden apuntar algunes possi
bles causes: 

1. Hi ha grups que en el segon curs 
i per qüestions pràctiques, sobretot 
d'entre els parroquials, s'han fusionat. 

2. Sembla que hi va haver alguns 
grups que es van inscriure al primer 
curs amb la il'lusió de tot comença
ment, però que després en realitat no 
acabaren de funcionar. 

3. Hi ha grups que continuen estu
diant la segona ponència, però sense 
formalitzar la seva inscripció: alguns 
tal volta per despreocupació (no cre
uen en la burocràcia dels papers) o per 
simple descuit. Uns altres com a re
acció de protesta perquè consideren 
que les seves aportacions a la prime
ra ponència no varen ser tingudes en 
compte. 133 



Hi ha unes altres dades que són 
prou significatives del moment actual 
de l'Església. Per exemple, les dones 
inscrites en el Sínode representen el 
66 % i els homes el 33 % restant Les 
edats més presents són entre 51 i 60 
anys. Les professions més represen
tades són les mestresses de casa, se
guides dels jubilats i dels estudiants. 
El servei més freqüent que els inscrits 
presten a l'Església és el de cate
quistes. 

Un nou delegat diocesà d'Apostolat 
Seglar 

En la meva crònica anterior publi
cada el passat mes de desembre in
formava de la presència, cada vega
da més nombrosa, de laics en els llocs 
de responsabilitat de les delegacions 
diocesanes. 

Continuant en aquesta línia, acaba 
de ser nomenat pel bisbe un nou dele
gat d'Apostolat Seglar en la persona 
de Jaume Oliver Jaume, catedràtic de 
Pedagogia de la Universitat de les 
Illes Balears. El Sr. Jaume Oliver és 
conegut, sobretot durant aquests 
darrers anys, pel seu treball en la 
Comissió General del Sínode Dioce
sà de la qual n'és un dels seus dotze 
membres. 

La seva responsabilització com a 
cap de l'Apostolat Seglar de Ma
llorca coincideix amb la celebració 
del Sínode Diocesà, que haurà de te
nir necessàriament com un dels seus 
fruits la presa de consciència de la 
missió del lai cat en l'Església. Coin
cideix també amb el fet que, en 
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Espanyola i de l'Església germana 
de Catalunya, s'ha despertat la ne
cessitat de crear un moviment laical 
de base que tingui com a mètode el 
de revisió de vida dels moviments 
especialitzats i com a objectiu la i1'
luminació des de la fe de les realitats 
temporals. 

La Delegació d'Apostolat Seglar a 
Mallorca coordina també la Comissió 
de Pastoral Universitària, el Secreta
riat de Pastoral Juvenil, anomenat 
Joves d'Església, dos moviments 
educatius importants que són l'es
plai i l'escoltisme, els moviments 
especialitzats, i una vintena d'altres 
moviments d'Església de textura molt 
diferent. 

La tasca és àrdua i no sempre fàcil 
si es volen marcar unes pautes clares, 
i després se n'ha de fer un seguiment 
adequat. Però ja era hora que tota 
una Delegació d'Apostolat Seglar 
tingués un seglar com a primer res
ponsable. 

Les confraries de Setmana Santa 

Com cada any, en apropar-se la 
Setmana Santa, sorgeixen les con
fraries com bolets de temporada que 
després tornen a desaparèixer fins a 
l'any vinent. I les confraries entren 
adesiara en conflicte amb algun rec
tor de parròquia, o amb la comissió 
diocesana d'art que no els autoritza 
una determinada imatge. Ja és tradi
cional que cada any. a mitjan Qua
resma, l'Associació de Confraries 
de Palma organitzi una concentració 
de totes les confraries de l'illa. 



Enguany, el bisbe ha pres la ini
ciativa de convocar tres trobades per 
als responsables de les confraries (a 
Manacor, a Inca i a Palma), per mirar 
de reconduir aquesta realitat, que 
poc a poc sembla que va fugint de 
les mans de l'Església oficial i es va 
convertint, segons l'opinió d'alguns 
-i és bo que sigui aixi, diuen ells- en 
una manifestació de caire purament 
cultural. 

Menorca 
JOAN BOSCO FANER i BAGUR, 
corresponsal 

1. Cases d'acollida 

Aquests dies passats, mirant el 
Diari de Menorca i el Full Dominical, 
no us puc negar que m'he sentit orgu
llós de ser cristià catòlic, de ser mem
bre d'una església que a Menorca i des 
de l'acció de Càritas és capaç de mou
re a altres entitats (ajuntaments, Con
sell Insular, voluntariat...) i crear cases 
d'acollida a Maó, Ciutadella i Sant 
Lluís. També a Ferreries, el grup de 
Càritas manté gestions constants 
amb l'Ajuntament que, si algunes 
d'elles s'arriben a dur a terme, hau
ran aconseguit de ver i millor alguns 
dels qui són els més pobres d'entre 
nosaltres. 

A Menorca, l'any 1996 han fun
cionat dues cases d'acollida. A Maó 

l'edifici és propietat del bisbat, amb 
cabuda per a tretze persones i un men
jador social per a setze. A Ciutadella, 
la casa disposa d'unes instal'lacions 
municipals, amb una capacitat per a 9 
persones. En total, l'any 1996 entre 
Ciutadella i Maó s 'han atès 111 casos 
(79 homes i 22 dones). Crec que és 
interessant saber que dels 53 ingres
sos que va registrar la Casa de Ciu
tadella l'any passat només 9 eren 
transeünts, gent que no tenia casa. 
La resta van ser persones que, per 
mor de problemes socials o fami
liars, es van veure obligades a refu
giar-se temporalment a la casa 
d'acollida. 

La casa d'acollida és nonnalment 
l'últim recurs que tenen algunes dones 
que han estat maltractades, toxicò
mans, malalts mentals, persones amb 
problemes familiars i de convivència, 
ludòpates, gent en situació d'atur ... 
Quan es diu això, crec amb convicció 
que entre tots hem d'intentar crear 
unes famílies que siguin cau d'afecte 
i escola de principis. 

2. Xifres sobre la població escolar a 
Menorca 

2.1. Educació primària 

Hi ha 16 col'legis públics (no 
comptant els rurals) i 7 concertats. La 
població escolar és de 4.798 alumnes 
(centres públics) i 1.556 alumnes 
(centres concertats). Els alumnes dels 
centres concertats -primària i secun
dària- reben ensenyança religiosa 
catòlica. 135 
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Xifres significatives (%) referent a 
/' alumnat de religió 

Curs lr 2n 3r 4t 5è 6è Totals 
Maó 55,8 58,2 58,6 55,8 54,5 58,2 55,3 
CiutadeHa 43,5 39,5 39,7 30 26,6 21,9 33,5 
Interior 56,6 65,1 68,5 64,1 59 48,9 60,1 

2.2. Educació secundària 

Hi ha sis centres públics d'ESO i 
batxillerat (Maó, Ciutadella i Alaior) 
i un altre públic, que sols imparteix 
ESO (Ferreries). Els set centres con
certats de primària imparteixen ja en
guany el primer d'ES~. Total d'alum
nes en els centres públics: 3.716. Total 
d'alumnes en els centres concertats 
-primer d'ESO i octau de l'antiga 
EGB-: 682. 

Xifres significatives (%) referent a 
l'alumnat de religió 

Curs lr 20 3r 4t 
lr 20 
batx. batx, Totals 

Maó 28,6 17 30,1 29,3 45,3 13,1 28,8 
Ciutadella 9,7 6,6 15,4 5,6 12,4 3,9 9,5 
Interior 27,6 27,3 34 35,6 21,5 14,5 28,4 

2.2.1. Anotacions i refiexions 

Aquest curs 96-97 hi ha més alum
nes de religió a primer que a segon en 
les tres zones escolars. Ens és una 
bona notícia. Les xifres més altes les 
trobem al primer de batxillerat dels 
centres de Maó: Joan Ramís (58%) i 
Pasqual Calbó (43%). Les més baixes 
al Josep M. Quadrado, de Ciutadella 
(2,6% a 2n d'ESO i 3,3% a 2n de 
batxillerat). 

Valor l'augment del 3,1 % en els 
centres de Ciutadella. Tot i així, em 

deman: A què són degudes xifres tan 
baixes? No és a causa del professor, 
que és competent i valorat entre els 
alumnes. Ni tampoc per simultanejar, 
crec, catequesi i escola. A altres po
bles es va a catequesi i no es tenen els 
mateixos resultats. Confiem en el 
respecte que mereixem per part del 
claustre de professors i en la bona dis
ponibilitat de les famílies cristianes en 
educar segons un sentit transcendent 
de la vida. I que no ens manqui la i1.
lusió i la feina ben feta de professors i 
alumnes, i una legislació més consen
suada. 

3. Cap a la meta final de l'Assem
blea Diocesana 

El dia 7 de gener d'enguany, el 
Bisbe va firmar les normes sobre 
l'Assemblea Diocesana de Menorca 
per a l'etapa diocesana. El document 
està redactat en quatre folis. La Presi
dència de l'Assemblea correspon al 
Bisbe, que la pot delegar en el vica
ri general quan ho cregui convenient. 
Els membres de la Comissió Organit
zadora són els del Consell de Pastoral 
i altres que aquest nomeni, i podran 
organitzar-se en una comissió perma
nent i equips de treball. 

El dia 27 de setembre de 1997 es 
farà un recés per iniciar el treball, que 
s'organitzarà en sessions plenàries 
cinc caps de setmana, una per a cada 
bloc: 

1. Evangelitzar: 24, 25 i 26 d'octu
bre de 1997. 

2. Santificar: 28, 29 i 30 de novem
bre de 1997. 



3. Servir: 23, 24 i 25 de gener de 
1998. 

4. Organitzar-se: 27 i 28 de febrer 
de 1998. 

5. Sessió complementària, si cal: 
20,21 i 22 de març de 1998. 

La clausura de l'Assemblea serà 
dissabte de l'Àngel, 18 d'abril de 
1998. Participaran en l'etapa diocesa
na de l'Assemblea: 

1. Tots els preveres de la diòcesi 
del clergat secular i regular. 

2. Tots els membres del Consell 
Pastoral Diocesà. 

3. Dos/Dues religiosos/es per Con
gregació present a la diòcesi. 

4. Un representant laic per delega
ció diocesana present en el Consell 
Diocesà de Pastoral. 

5. Un representant de cada grup 
que ha treballat l'etapa parroquial de 
l'Assemblea i hagi entregat el resum 
dels quatre blocs de treball. L'elecció 
d'aquest representant es farà per vota
ció secreta. 

Els grups, a hores d'ara, presenten 
les conclusions del quart i últim bloc 
de treball: organitzar-se. I ho fan amb 
satisfacció perquè han tingut prou vo
luntat i paciència per contestar les pre
guntes fetes, que han estat moltes, i 
perquè deixen de fer una tasca que, a 
no pocs, els ha costat força. Molts 
grups manifesten el seu desconeixe
ment de la feina que fan el bisbe, les 
delegacions i els consells diocesans. 
Segurament, no tot és culpable al seu 
interès. Hi ha delegacions i consells 
que no passen de ser pura burocràcia 
o la voz de su amo i, per això~ sense 
incidència en la base. 

4. El bisbe i el vicari general han 
anat a Brooklyn 

El bisbe i el vicari general, ens co
munica una informació donada pel 
Diari de Menorca, han anat a Broo
klyn, Estats Units (EUA), i s'hi han 
estat dues setmanes. El bisbe i el vica
ri general manifesten que aquesta vi
sita ha estat enriquidora tant humana
ment com pastoralment. A Brooklyn 
treballa des de fa cinc anys el capellà 
menorquí Joan Francesc Huguet. El 
Diari de Menorca comenta que aquest 
viatge forma part del programa de ví
sites pastorals que els màxims repre
sentants de la diòcesi fan als capellans 
que es troben fora de l'illa, per tal de 
donar-los suport en la feina que estan 
fent. Fa dos anys van anar a Ghana a 
visitar el missíoner Manolo Bonet. 
Ara li ha tocat el torn a Huguet. Un 
tercer capellà que treballa fora de l'illa 
des de fa un any i tres o quatre mesos, 
concretament al Perú, i que encara no 
han visitat, és en Berto Vidal. 

Les parròquies de Menorca, amb 
els seus cristians i preveres, esperen 
amb desig que prest els toqui, també a 
ells, el tron de les visites pastorals que 
el bisbe -que el setembre farà sis anys 
que és a Menorca- ha encetat visitant 
fora de l'illa dos capellans menor
quins i les seves parròquies. 

5. Acabem recordant l'origen d'Al
bert Camus i fent una reflexió 

Joan Pons ha publicat a la revista 
Lletra de canvi, de Barcelona, unes 
dades importants sobre l'origen me
norquí d'Albert Camus. Ell ens diu 137 
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que «L'ascendent menorquí d'Albert 
Camus es remunta al seu besavi ma
tern, Miquel Sintes Sotera, el qual 
s 'havia casat a Ciutadella amb Mar
garida Cursach Doncella pocs mesos 
abans de traslladar-se a Alger. Unfill 
d'aquest matrimoni de menorquins es 
casà a Kouba, petita localitat situada 
a set quilòmetres d'Alger, amb Cata
lina Cardona Fedelich. El nou matri
moni format per Esteve i Catalina, 
tingué tres fills: Esteve, Josep i Ca
talina. Aquesta Catalina, nascuda a 
Brikadem l'any 1882, conegué, a 
Cheraga, Lucien Albert Camus, un 
jove francès que tornava a Alger des
prés d'haver-se llicenciat a l'exèrcit. 
Catalina i Lucien es casaren i tingue
ren dos fills: Lucien i Albert Camus. 
Albert Camus va morir als 46 anys 
d'accident d'automòbil, pocs mesos 
després que li donessin el Premi No
bel de Literatura». 

Amb la nove¡'¡a L' étranger (1942) 
i l'assaig Le mythe de Sisyphe (1943) 
esdevingué un capdavanter en la lite
ratura existencialista. A causa de di
versos esdeveniments i de la guerra 
amb Algèria, quedà afectada la seva 
vena d'escriptor compromès. La seva 
crisi es reflectí en la novel'laLa chute 

(1956). El seu optimisme enfront d'un 
univers irracional fou substituït per 
l'angoixa creixent del desengany i per 
la temptació del cinisme. 

En Joan Pons ens diu: «Albert Ca
mus l'africà, Albert Camus el català, 
Albert Camus el francès. Potser que 
el de Camus sigui un dels casos més 
interessants de condicionaments ex
terns sobre l'obra d'un mateix artista. 
Si a la tensió de cultures hi afegim la 
seva malaltia respiratòria, que l'afec
tà poderosament durant els darrers 
anys de la seva vida, ens trobarem 
amb una barreja plena de tensions i 
pols oposats que el van fer sentir un 
estrany, un estranger entre els seus, 
un nòmada cultural». 

En Camus, personatge del passat 
amb arrels menorquines, amb rostre 
de tristesa i escriptor de vivències que 
apunten al futur (sensació d'estran
geria, solitud de I 'home, encreuament 
de cultures ... ) em concedeix estimar 
més les meves arrels culturals i cris
tianes que vaig mamar des de petit, 
perquè crec em són necessàries per 
viure feliç enmig del masegat mes
tissatge que avui vivim, també a 
Menorca. 
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