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de Pastoral enfoca en aquest número 
;efl'exjió pastoral sobre el diumenge, dia del 

i sobre la realitat sociològica del cap de 
setmana, amb tots els reptes que planteja avui 
l'anomenada mobilitat humana. 

Aquest tema, tot just, ha estat objecte de reflexió 
durant el curs 96-97 per part del Departament de 
Pastoral Rural, del Centre d'Estudis Pastorals de 
les diòcesis catalanes; una reflexió que, com ja és 
habitual, acabà amb unes jornades sobre el tema, 
celebrades a Tiana els passats 16, 17 i 18 de juny. 

I és Pere Dalmau, secretari del Departament de 
Pastoral Rural, qui ens ofereix la primera de les 
coJ./aboracions d'aquest Quadern: El diumenge, 
un temps per a l'evangelització, fruit de 
l'esmentada reflexió. 

Tot seguit, quatre articles més emmarquen quatre 
aspectes relacionats amb el tema: Josep-Lluís 
Arín presenta un profund sentit bíblic del 
diumenge, alhora que Miquel Barbarà parla del 
veritable nomadisme modern que constitueix el 
transvasament setmanal de població. Quim 
Cervera, per la seva part, enfoca el significat i la 
percepció per part dels joves del cap de setmana, 
autèntic ritual d'iniciació a la vida; i Teresa 
Panareda, finalment, mostra la fredor de 
l'estadística, amb dades sobre el fet de la 
mobilitat humana d'un cap de setmana que afecta 
dos milions i mig d'habitants de Catalunya. 3 
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Un segon bloc de cof.laboracions al voltant del 
tema del diumenge és constituït per set 
experiències i testimonis de diversos indrets i 
realitats de Catalunya. 

Finalment, aquest número inclou, en la secció El 
postconcili, un treball d'Armand Puig sobre les 
que ell anomena Les línies fonamentals del 
Concili Provincial Tarraconense, un projecte 
comú per a les diócesis catalanes. 

Amb l'habitual secció de Quatre vents, una 
atapeïda visió dels fets i treballs de les diócesis 
de Catalunya i les Illes, tanquem aquest número, a 
les portes de l'estiu: un temps que desitgem ple 
de joia i repós per a tots els nostres amics, 
amigues, col·laboradors i col·laboradores. 



El diumenge, un temps per a 
l'evangelització 

PERE DALMAU, secretari del Departament de Pastoral Rural del CEP. 

Composició de lloc 

Com cada any, e ls membres de I 
Departament de Pastoral Rural del 
CEP, la majoria preveres dels dife
rents bisbats de Catalunya, més un 
membre de l'Arquebisbat de Tarra
gona que és una dona amb un mi
nisteri confiat a l'Arxiprestat de 
l'Urgell-Garrigues, ens trobem per 
aprofundir alguns aspectes de la pas
toral rural. Després d'avançar-nos, el 
curs passat, en oferir un projecte de 
Directori de l'Arxiprestat a comar
ques, enguany hem tractat el diumen
ge i el seu aspecte evangelitzador. 

Com és de suposar, hem partit de 
l'anàlisi de la realitat. Què i com ho 
veiem. Hi ha un conjunt de tòpics que 
ja coneixem que no cal repetir; ho evi
taré també en aquest resum. La nove
tat d'aquest curs és que hem volgut 
compartir-ho amb grups de diferents 
arxiprestats; així, després del primer 
trimestre vam posar en comú la nostra 
reflexió amb l'Arxiprestat del Vendrell. 
Cavalcant entre jutjar i actuar, fou a 
l'Albi, Arxiprestat de l'Urgell-Gar
rigues, on amb diferents mossens i 

membres del Consell Pastoral Arxi
prestal, i amb qui s'hi va sentir convo
cat, fèiem un intercanvi enriquidor. 
Les trobades mensuals no són només 
d'estudi, les fa especialment riques 
l'intercanvi d'experiències de la vida a 
comarques. Sempre ens enriquim del 
que escoltem dels altres. 

El diumenge: un temps i uos fets des 
d'on hem d'evangelitzar 

Tot el treball del curs tenia present 
no solament l'esperit del Concili Tar
raconense, sinó també les exigències 
concretes que es demanen per a la 
Pastoral Rural. 

Calen experts que ens donin pers
pectives noves. La por a no donar les 
respostes que la realitat exigeix i que 
entre tots podem afrontar obliga a bus
car diferents recursos. Tots els que si
guin possibles. 

Les jornades de fi de curs-en
guanya la Conreria- permeten oferir 
el treball fet a d'altres, i arrodonir el 
que tenim entre mans. També hi van 5 
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ser convidats experts. Si bé en Ramon 
Prat ens havia fet una aportació sobre 
l'evangelització durant el curs, va ser 
en Joaquim Clavé qui ens exposà el 
sentit del diumenge durant les jor
nades del mes de juny, i en Quim 
Cervera, com a sociòleg, emmarcà la 
nostra anàlisi dins el conjunt de la so
cietat. El que exposem aquí no pretén, 
lògicament, ser l'acta del que s'ha tre
ballat sinó un resum del que pot ser 
interessant per al lector. 

Constatacions sobre el diumenge 

Cal situar el diumenge en el marc 
general de la nostra societat que, de 
fet, entén el cristianisme com una sub
cultura dins la cultura dominant que és 
el liberalisme. Passar de l'època de la 
cristiandat, en què l'espai i el temps 
estaven definits per la cultura cristia
na, a un altre temps i un altre espai que 
són definits pel capitalisme, la demo
cràcia política i una ètica de toleràn
cia, suposa un canvi molt profund que 
al nostre país s'ha fet en dues gene
racions i que ha resultat difícilment 
digerible. 

El referent ha deixat de ser l'Esglé
sia i ho SÓn sobretot la televisió, el di
ner, el consum, l'ambient. 

Ja no parlem de diumenge, sinó de 
cap de setmana. La festa comença 
quan s'acaba el treball. La mobilitat és 
més manifesta el cap de setmana: tras
lladar-se a la segona residència, diver
tir-se, connectar amb la família o els 
amics, fer esport, caçar o qualsevol 
altra afició. El descans i deixar la ru
tina tenen un pes psicològic cada ve-

gada més vigent. Fugir, anar al tros, 
evadir-se, litúrgies laiques (celebra
cions amb els amics, dinars per qual
sevol fet, festes sense motiu, trobades 
per aniversaris, etc.), són una excusa 
constant per trobar-se i omplir espais 
que es converteixen en rituals. 

L'esport, els ídols, els cants o els 
crits col, lectius, les banderes que iden
tifiquen, els diaris esportius més lle
gits que qualsevol altre ... supleixen el 
sentit d'allò que és sagrat. La cultura 
de l'oci omple moltes hores del diu
menge; ara al matí en comptes de la 
tarda com es feia uns anys enrere. 

La visita a les famílies, anar a pas
sar una estona al bar o al pub --en el 
cas dels joves-, dormir o estudiar per 
als qui estan a la universitat, són altres 
activitats del diumenge. Dia (nit) de 
patiment per a molts pares que tenen 
els fills fora -divendres o dissabte. 

És un dia de festa diferent per als 
qui celebren l'Eucaristia, en què la 
trobada amb la comunitat i amb el 
Senyor responen al sentit original de 
la festa cristiana. 

Què ens preocupa del diumeuge 

La pèrdua del sentit del diumenge; 
fins i tot molts dels fills de cristians 
convençuts no han descobert el signi
ficat de la festa cristiana. La societat 
cada vegada s'organitza prescindint de 
la celebració central dels cristians: 
l'Eucaristia. Els diumenges al matí es 
fan molts esports, trobades tant amb 
els infants com sortides de gent gran. 
Els joves que han sortit a la nit, dor-



men, d'altres fan esport i altres es que
den a casa sense mudar-se. 

La pèrdua de caliu familiar i fins i 
tot de sentit de poble perilla per tal 
com es viu el diumenge. Només de 
tant en tant es fan experiències del que 
fins ara era habitual. 

La falta d'assistència a l'Eucaristia; 
deixar-ho «per no res»; no haver tro
bat la manera d'educar el sentit del 
diumenge i que els mateixos que par
ticipen en la catequesi quan és l'hora 
de missa «si no els toca no hi vam>, fa 
pensar en un futur ben diferent encara 
del que ara tenim. 

Preocupa pensar que el que era fa
cil: el contacte entre la gent del poble 
en sortir de missa, anar junts la fami
lia a un mateix lloc, les trobades de 
joves o les obres de misericòrdia que 
suposaven anar a veure els malalts, la 
pregària a la tarda, etc., es vegin com 
un valor passat o s'intentin reivindicar 
a base d'exigències (inútils). 

La dispersió de la gent i de les ac
tivitats dificulta fer visible la comuni
tat cristiana. Els infants i adolescents 
necessiten veure reunits els cristians i 
actualment això és difícil. El cos de 
Crist som tots; quan falta gent, s'expe
rimenta la pobresa i es tendeix a em
pobrir perquè els «altres tampoc hi 
van». 

Del diumenge ens preocupa als 
responsables de la pastoral dels po
bles, no poder atendre tothom pau
sadament; hem d'anar d'un poble a 
l'altre, d'una parròquia a l'altra. I el 
moment en què els fidels tenen una 

certa pau i tranquiHitat és quan els 
mossens o agents de pastoral hem de 
córrer. Ens dol que es quedin pobles 
sense Eucaristia o fins i tot sense ce
lebració de la Paraula. 

Celebrar l'Eucaristia amb la comu
nitat -siguin els que siguin- omple 
de joia, però a molts pobles falten els 
elements per vitalitzar l'Eucaristia i 
els altres aspectes del diumenge. De 
vegades, gràcies als forasters es fa 
possible una participació diferent; per 
contra, en alguns llocs, quan els de 
fora es volen imposar o donar lliçons, 
dificilment són acceptats. El poble és 
viu durant tota la setmana; no cal es
perar que arribi el mossèn O el foras
ter per vitalitzar-lo. 

Els qui han de treballar el diumen
ge per tal que els altres facin festa pro
voquen un cert sofriment per als qui 
entenem el valor del dia del Senyor. 

L'Eucaristia i el diumeuge 

Certament, el sentit del diumenge 
no s'esgota amb l'Eucaristia; per això, 
cal situar tots els altres aspectes del 
diumenge: la família, el treball-esplai, 
el descans, l'esport, les aficions, les 
obres de misericòrdia, la pregària, la 
lectura, la contemplació, fer les coses 
poc a poc, etc. Ara bé, el centre de la 
vida del cristià és l'Eucaristia i en el 
seminari de pastoral rural li hem dedi
cat una atenció especial perquè som 
conscients que<<i'origen i la meta de la 
comunitat és l'Eucaristia». 

Cal fer unes constatacions: per als 
preveres és un dia diferent. És quan 7 
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l'encontre amb Crist i la comunitat te
nen un relleu més significatiu. A l'Eu
caristia del diumenge podem desco
brir amb qui comptem i amb qui no, 
qui hi fa falta i qui és fidel, qui hi va 
per complir i qui hi participa sense 
presses. És quan es pot valorar qui fa 
un camí comunitari i qui compleix 
potser per costum. 

Sabem que en els pobles més petits 
l'Eucaristia és un costum social i que 
és el moment de mudar-se i fer la 
trobada setmanal. La convocatòria 
mitjançant les campanes continua te
nint un valor al qual molts no volen 
renunciar. 

Als llocs on es diu la missa només 
el dissabte, el diumenge perd tot valor. 

En una societat canviant, què ha 
canviat? 

Si no mirem amb perspectiva tin
driem la temptació de creure que fem 
el mateix de sempre i som els de sem
pre, i lamentem la situació que ens ha 
tocat viure. Hem de dir que des del 
Vaticà lI, la realitat de l'Església i la 
seva imatge han quedat profundament 
renovades. Només uns exemples: molts 
preveres o laics viuen la sintonia amb 
el món amb tota nonnalitat. La capa
citat de comprensió o d'anàlisi ha fet 
als agents de pastoral més humils, 
dialogants i capaços de crear espais 
d'acolliment, de diàleg i amb el co
ratge de plantejar els nous reptes. El 
voluntariat de l'Església és generós i 
quantiós, es reconegui o no. Als nos
tres pobles hi ha una gran quantitat de 
persones que amb discreció i entrega 

són capaces de fer el que calgui per 
ajudar-estimar- a l'estil de Jesucrist. 
Joves i adults que treballen, eduquen 
i organitzen qualsevol servei o acció 
del poble han nascut i han estat edu
cats a redós del mossèn o dels cate
quistes. 

La dessacralització del prevere i 
dels llocs ha portat a sentir l'Església 
com una cosa de tots i no pas dels qui 
manen. El capellà és un més -encara 
que qualificat-o El paper dels laics, la 
seva formació, la participació en l'Eu
caristia, els diferents grups a tots els 
nivells que es fonnen a les parròquies 
que creen vida, fan entendre que la 
història jutjarà positivament aquest 
moment en què la creativitat dins de 
l'Església, per voluntat d'adaptar-se a 
la realitat, és d'una gran riquesa. 

Ara som més humils: ha calgut re
lativitzar criteris, nonnes morals ... Ja 
no podem donar per fet que som cris
tians; més aviat, cal partir de la no-fe. 
No jutgem el món entre bons i do
lents. Sabem valorar positivament 
la vida dels nostres conciutadans i 
descobrir-hi les llavors del Regne; 
això ens permet arribar als altres per 
convenciment, més que no pas per 
norma. 

La secularització del nostre món 
semblava que ens portaria a un procés 
de clarificació. No ha estat així, són 
molts els qui demanen els sagraments 
de manera puntual i sense perspecti
ves que hi tornin. És per això que la 
sacramentalització, que moltes vega
des es veu encara com un element so
cial, fa que els sacerdots els hàgim 
d'administrar sub conditione. 



Valors del diumeuge d'avui 

Es donen valors en brut, però en 
molts d'ells la causa no és personal 
sinó de les circumstàncies a què hom 
s'ha acostumat o es veu ohligat. 

- La recerca d'utopia: les ganes 
d'ésser feliç cercant àmbits de diversió 
o d'encontres entre grups de persones. 

- El temps lliure que és com el 
permís per ser persona, ja que durant 
la setmana no hi ha possibilitat d'es
pais de lleure. La pau de no tenir pres
sa, deixar de produir, estar amb qui 
t'agrada i poder compartir converses 
tranquil' lament fan que el cap de set
mana sigui desitjat per tothom. En tot 
cas, cal excloure aquells que no han 
arribat a descobrir el descans com a 
espai necessari per realitzar-se com a 
persona. 

- L'encontre amb la família, el 
diàleg sense buscar eficàcia, festejar 
les coses dels nostres pobles, la dismi
nució la pressió social davant el com
pliment de certes obligacions, l'esforç 
per aglutinar els qui fan esport o acti
vitats culturals i les concentracions de 
qualsevol tipus, també ens han de fer 
pensar que el diumenge és un temps 
per crear. Es poden fer coses ben dife
rents cada diumenge i cal prendre op
cions. Per a molts, abans estava tot 
previst: missa, vermut, dinar i cinema. 
Ara hi ha moltes alternatives. 

- I els qui preparen i viuen la ce
lebració de l'Eucaristia amb ganes, els 
qui hi participen de qualsevol de les 
maneres possibles i tanta gent que 
també la veu per la televisió, esperant 

que els arribi l'Eucaristia que els mi
nistres de la comunió els portaran. El 
diumenge cal valorar-lo doncs com un 
temps d'experiència de fe i de comu
nitat per les nostres parròquies, un 
temps -sobretot les festes- que 
aglutina i fa créixer el sentit de poble. 

Contravalors del diumenge d'avui 

Ja no es parla del diumenge, es diu 
el cap de setmana. El significat del dia 
del Senyor es dilueix en un temps que 
és només diferent perquè no es treba
lla o es descansa com el dissabte. 

El diumenge, sense missa, per als 
no batejats no té valor. 

De fet, no som tan lliures com es 
proclama. Molts es veuen obligats a 
fer el que toca segons la moda. Anar 
a un determinat bar, comprar una 
determinada revista, exhibir el cotxe 
nou ... 

Les activitats matinals fan que 
molts infants es trobin violents si han 
d'anar a missa; o l'adolescent es trobi 
sol quan els pares insisteixen en la 
necessitat i la importància del Sagra
ment. La missa va deixant de ser un 
valor de poble i es converteix en la 
trobada del de sempre i cada vegada 
menys. Això no engresca. 

L'envelliment de la clerecia i l'edat 
de molts assistents a la celebració do
minical provoquen en moltes comuni
tats una sensació d'estar en temps de 
liquidació. La missa i les altres dimen
sions del culte cristià queden reduïdes 
a l'àmbit privat els diumenges nor- 9 



mals. No tan els dies en què dóna sen
tit de poble: festes majors, diades 
commemoratives ... 

Criteris per tal de viure el diumenge 
amb un sentit evangelitzador 

Cal recordar la quantitat de refe
rències bibliogràfiques que donen 
sentit al diumenge cristià. No és el lloc 
d'esmentar-les, però cal dir que al 
Departament vam fer la bibliografia 
corresponent començant pels pares de 
l'Església, el Vaticà 11, i també el Con
c ili Provincial Tarraconense que, en 
els núm. 59-62, fa unes propostes que 
nosaltres assumim. 

De tots els criteris que hem apro
fundit, volem deixar constància d'uns 
quants, que són: 

- El diumenge és un temps signi
ficatiu per a la vida del cristià; i si 
aquest resulta problemàtic amb vista a 
l'evangelització, és que tota la setma
na és difícil. 

- Lafamília continua sent el pun
tal per crear caliu evangèlic. Tot i que 
sovint ha perdut l'autoritat i no té els 
recursos d'altres temps, la pressió am
biental no pot fer rendir els pares da
vant la pèrdua constant de referències 
a Jesucrist. 

- La formació és un dels ele
ments definitius. Donar «molt a pocs 
i poc a molts» continua sent un criteri 
per tal de no quedar-se en una pasto
ral d'entreteniment -immediatament 
gratificant- i saber anar a fons amb 

10 els petits grups que accepten un tre-

ball d'interiorització que els farà capa
ços de ser evangelitzadors. 

Els lligams entre l'Eucaristia i la 
vida, entre l'Eucaristia i la caritat han 
de fer que s'expressi i es visqui la uni
tat fe-vida. 

- No podem renunciar a la nostra 
entitat. Posar-se en la massa és per tal 
que el llevat fermenti. Cal haver su
perat el risc de l'ambigüitat entre els 
valors de l'evangeli el mateix Crist. 
Anunciar Jesucrist i el seu Regne no 
és el mateix que viure en democràcia 
o una tolerància ambigua per por de 
comprometre's. El diumenge, el dia 
del Senyor, i tot el que Jesucrist signi
fica, és essencial per al nostre món. 
Ser autèntics significa que mantenim 
fidelment les nostres creences tot aco
llint qui sigui. Tenim la responsabili
tat d'il'luminar els qui s'apropen a 
l'Església. No convencem ningú si 
Jesucrist el transmetem a mitges. 

- Mantenir l'esperança és possi
ble perquè estem convençuts que els 
homes són realment fills de Déu i és 
Ell qui els estima i els ha de donar el 
que més necessiten. Nosaltres accep
tem ser instruments d'esperança. 

Estem convençuts que l'ésser humà 
necessita trobar-se amb Déu i que no 
és plenament ell sense la dimensió es
piritual. Creiem en la necessitat d'un 
alliberament autèntic: el descans, tro
bar-se amb l'Esperit, la comunitat com 
a sortida natural de l'individualisme, 
la pregària com a expressió més pro
funda de l'ésser humà i tot el que su
posa la celebració de l'Eucaristia són 
criteris que ens mantenen fidels apòs-



tols d'evangelització, ja sigui al món 
rural o en qualsevol altre. 

ACTUAR 

1. Actituds. 

- Disponibilitat per a revisar com 
vivim el diumenge i com el fem viure. 
Deixar-se interpeHar tant pels qui te
nim a prop com per l'entorn. 

- Reconèixer que no podem enyo
rar temps passats, ni podem pretendre 
repetir esquemes. 

- Saber contemplar allò de bo 
que l'Església i la celebració de l'Eu
caristia aporten al nostre món. 

- Mantenir la inquietud, la creati
vitat i el sentit profètic tant en les ce
lebracions com en les diferents pro
postes pastorals. 

- Creure en el pluralisme, el tre
ball en equip i el principi de subsi
diarietat. 

- Reconèixer la triple incidència 
del cap de setmana com uns valors in
qüestionables: la celebració, la família 
i l'esplai. 

- Crear caliu. 

- Cal tenir més en compte la qua-
litat que la quantitat. 

- Assumir que l'evangelització no 
passa només pels preveres. 

- Quan les coses no van bé, cal 
saber esperar un temps de gràcia. 

2. Accions concretes. 

2.1. En l'àmbit personal. 

- Lectura i formació tant de la li
túrgia com d'anàlisi de la realitat. 

- La pregària i la qualitat huma
nocristiana com a trets essencials per 
a la vida tant del prevere com dels di
ferents agents de pastoral. 

-Opció per l'equip de preveres (ar
xiprestal, d'amics, de revisió de vida ... ). 

- Creure en un mateix. 

- <<Imita el que tractes». 

Creure en els altres i sobretot en 
Déu: és Ell que fa créixer. 

- Una actitud de joia, perquè es
tem salvats. 

- Aprofitar el temps (sobretot la 
tarda) per connectar amb grups dife
rents. 

Preparar l'homilia posant una 
atenció especial en les "especials": 
enterraments, primeres comunions, 
casaments ... 

- Revisar les nostres celebra
cions. Que ens diguin com les veuen. 

- Comunicar el bo que passa, els 
progressos fets i l'amor de Déu fets 
realitat. 

2.2. En l'àmbit de la parròquia. 

2.2.1. Pel quefa a l'Eucaristia. 

- Crear equips tant de litúrgia 
com d'acció social. 

- Preparar amb temps les celebra
cions (si pot ser en equip). 

- Lectura i aprofundiment dels tex
tos bíblics. 

- Lectura i pregària amb els tex
tos litúrgics. 

- Vigilar l'estètica: neteja, il'lumi
nació, cartells, ordre, micros, música 
ambiental. 

- Distribuir responsabilitats a 
l'hora de les celebracions. 11 
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- Fer participar pares i infants en 
les celebracions. 

- Convocar «misses familiars». 

- Fer present la vida del poble en 
les celebracions. 

2.2.2. Per tal defacilitar la dimen
sió espiritual. 

- Crear espais de silenci. 

- Abans de les eucaristies: litúr-
gia de les hores. 

- Deixar tant corn es pugui l'es
glésia oberta. 

- Aprofitar els actes de la reli
giositat popular. 

- Oferir llibres de pregàries (es
pecialment els salms). 

- Portar la comunió als malalts 
(llegir-los la Paraula de Déu). 

- Fer participar els diferents grups 
de la parròquia (i poble) en l'Eucaristia. 

- Potenciar les celebracions fa
miliars. 

2.2.3. En l'àmbit arxiprestal. 

- Trobades dels equips de litúrgia. 

- Assaig de cants i plantejament 
de conjunt quant a criteris pastorals. 

- Redistribuir els horaris de misses. 

- Editar els horaris en conjunt i 
possibilitar l'intercanvi de preveres. 

- El recés corn un espai privile
giat d'aprofundiment. 

- Preparar laics amb vista als mi
nisteris confiats. 

- Convocatòries obertes en dife
rents àmbits: infants, joves .. i cele
brar-hi la fe. 

- Connectar amb la JARC i el 
MCPC (Moviment de Cristians de 
Pobles i Comarques). 

2.2.4. En l'àmbit de l'Església. 

- Cal redefinir el sentit del pre
cepte del diumenge. 

- Garantir que hi hagi una troba
da dominical a totes les comunitats, 
per petites que siguin. 

- Traduir i publicar els mate
rials per a les «celebracions sense 
prevere». 

- Reconèixer que no tots els bate
jats han d'anar a missa per obligació 
cada diumenge. 

- Empènyer l'aplicació del Conci
li de forma unitària en l'àmbit català. 

El nostre propòsit és portar les 
nostres reflexions més enllà de nosal
tres mateixos. És també una manera 
concreta de comunicar el que ens pre
ocupa, el que ens disposem a fer; per 
això, volem fer-ho arribar a les dife
rents instàncies de la nostra Església 
per tal que el suport i la responsa
bilitat que exigeix aquesta manera 
de fer pastoral no quedi reduïda a 
petits grups. 

Gràcies als qui heu tingut la de
licadesa d'arribar al final d'aquesta 
lectura. 



Sentit bíblic del diumenge 

JOSEP lluís ARíN, director de l'Institut de Teologia de Tortosa. 

Elshabatjueu 

Quan busquem el sentit del shabat 
jueu, ens cal l'honradesa de fer-ho en 
el mateix marc bíblic; així ens estal
viarem, per exemple, les erudites dis
quisicions de G. von Rad en la seva 
Teologia del Antiguo Testamento, vol. 
I, ed. Sígueme, pàg. 40, sobre els dies 
nefasti o dies tabú de què parlen els 
estudiosos de la història comparada 
de les religions, perquè mai Israel 
va considerar el shabat com un dia 
nefast. 

Però per què ens fixem en l'Antic 
Testament? No es tracta de parlar so
bre el sentit biblic del diumenge? 
Doncs el diumenge no hi és a l'AT! 

L 'AT és la història d'una esperan
ça continuada i creixent: defraudant 
en les seves concrecions històriques 
que deceben un cop ja posseïdes (ter
ra, jutges, reis, temple, profetes, etc.), 
però sense mai defallir l'esperança en 
el Senyor que les ha fetes, com ho 
mostra el cim de l'espiritualitat vete
rotestamentària que és la pregària 
sàlmica d'Ha 3,17-19 (Teologia del 
Antiguo Testamento, de G. van Rad, 
vol. lI, ed. Sígueme, pàg. 411 i se
güents). 

L 'AT és també un pedagog (Ga 
3,24) que porta fins a Crist. I no sola
ment el llenguatge del NT és hereu de 

l'AT (Aliança, Manaments, Elecció, 
Poble de Déu, Paraula de Déu, etc.) 
sinó que alguns valors queden defini
tivament aclarits: per exemple, la fe 
definida com l'actitud d'Abraham que 
es posà totalment en mans de Déu. 

Mt 5,17 «No us penseu que he vin
gut a abolir la Llei o els profetes; no 
he vingut a abolir sinó a dur a terme» 
(Sentido cristiano del Antiguo Testa
mento, P. Grelot, ed. DDB, pàg. 31 i 
següents). 

Molts elements/valors del diumen
ge cristià són hereus del shabat jueu; 
per això és bo recordar.les notes bàsi
ques del shabat jueu, que són: 

a) Evocador de la creació acaba
da: en la primera referència bíblica 
del shabat (Gn 2,1-3) trobem aquesta 
motivació. «Déu acabà la seva obra 
al dia sisè i el dia setè reposà de tota 
l'obra que havia fet». Notem que es 
parla del shabat/descans de Déu però 
no encara de la institució del shabat 
(Ex 20,11). 

Segons Ex 3 1,17, acabada la seva 
obra creadora Déu «va reposar i va 
recobrar l'alè» (Esodo, de Martin 
Noth, Paideia ed., pàg. 300). No és 
de cap manera la institució del shabat 
jueu; és un descans o shabat previ a 
l'aparició de l'ésser humà (El libra del 
Gènesis, de Gerhard von Rad, ed. Sí- 13 



gueme, pàg. 73 i següents). Quan Déu 
reprèn l'activitat ho farà ja conjunta
ment amb l'ésser humà. Jn 5,17: «El 
meu Pare mai deixa de treballan>, 
però el treball/providència de Déu 
serà ja en l'home i amb l'home. Qui te 
creavit sine te, non te salvabit sine te. 
E! treball humà és la coHaboració de 
l'home amb el treball de Déu (Gn 
1,28) i per això és anterior a la prime
ra caiguda. 

Déu, doncs, descansa/cessa de tre
ballar sense l'home per començar a 
treballar amb l'home solidàriament. 
Així, el shabat és evocació a la vega
da de la conclusió de la seva obra 
-la de Déu- i també del treball 
solidari que Déu començarà amb 
l'home. 

b) Record de l'èxode: Israel sem
pre considerà l'experiència de l'èxode 
com el moment en què fou constituït 
per Déu com a poble seu. La fe d'Israel 
en Déu anirà d'aquestafelexperiència 
en Déu alliberador a la fe en Déu 
creador fins a reconèixer en l'èxode 
el seu caràcter fonamental i el valor 
exemplar. 

- És el tema central del Credo 
primitiu: Dt 26,8 és el testimoni més 
antic de la fe d'Israel que reconeix en 
la seva experiència d'alliberament 
l'actuació poderosa de Déu. No són 
teories/doctrines sinó experiència de 
fe el que hi ha en aquest Credo. D'al
tres resums anàlegs els podem trobar 
a Jos 24,2 s.; Jdt 5,6 s.; Si 105,136; 
o encara més condensat a Dt 6,21-
23;11,3-6; I Sa 12,8. Aquest poble 
confessa el que ha viscut en l'expe-

14 riència de l'èxode. 

- És el fonament de l'Aliança 
(Ex 19,4; Jos 24,6). Després que els 
ha tret d'Egipte, Déu els fa una pro
posta: «us interessa un pacte amb 
mi? ». La intervenció salvadora de 
Déu és prèvia al pacte. L'elecció 
-Abraham- és prioritària a l'alian
ça -Moisés- cronològicament i 
teològica. Ja que l'Aliança depèn de 
dues parts -Déu i la part humana-, 
tindrà la fragilitat de la part huma
na; mentre que l'elecció, pel fet de 
ser una decisió unilateral de Déu, té 
tota la garantia de la fidelitat divina 
en els seus compromisos. L'Aliança 
és, doncs, un bon <<negoci» per a 
Israel (Mt 13,44, Paràbola del tre
sor amagat). Israel sap que li convé 
pactar amb Déu ja que ha experi
mentat com els ha portat «damunt 
ales d'àguila». I quan caldrà renovar 
l'Aliança (Jo s 24) el que farà Josuè 
serà recordar el que el Senyor va fer 
durant l'èxode. 

És epopeia a rememorar per 
Pasqua (Ex 12). La institució de la 
Pasqua té l'objectiu de servir pedagò
gicament com a memorial (v. 14a). 
Memorial vol dir molt més que memò
ria. Si la memòria és traslladar-nos al 
passat, el memorial és portar el passat 
al present. L'important en el fet de fer 
memòria és el passat; l'important en el 
fet defer memorial és el present on ar
riba la força de l'acció iniciada en el 
passat. 

Memorial (v. 29-42) de tot el que 
significa l'èxode. Aquest conjunt de 
textos litúrgics (12,1-13,16) transfe
reix anacrònicament al temps de l'èxo
de la institució del sacrifici/memorial 
de la Pasqua. 



- És motiu principal d'exhortació 
(Dt 5,15; 8,14; Lv 22,32b-33). Tots els 
deures del poble elegit són deures 
d'agraïment. El mateix Decàleg, lluny 
de ser imposicions d'un poderós, és la 
concreció de fidelitat a Déu en agraï
ment per tot el que ha fet per ells. Per 
això, recordar l'èxode és animar-se a 
ser fidel al Senyor que tan meravello
sament tracta el seu poble. 

- És argument de força en la sú
plica (Dt 9,29; I Re 8,53). Gairebé 
forçant la confiança filial en Déu, es 
proposa com a argument per «convèn
cer» Déu l'avís irònic del v. 28: «que 
no puguin dir els del país d'on ens has 
fet sortir = El Senyor no ha estat ca
paç de fer-los entrar al país que els 
havia promès. No els estimava ... !!. 
És la pregària/argument del «que 
no es digui ... !!. 

- És factor agreujant en la culpa 
(Jt 2, I; 6,8; Am 2, I O). Arn 1,3-2,5 
presenta set oracles contra els pobles 
veïns amb el mateix esquema sentèn
cia-delicte-càstig de Déu. Aquests 
pobles veïns són també els enemics 
d'Israel, potser perquè com més veïns 
més rivals/enemics. Amós aprofita 
meravellosament aquesta baixa ten
dència de la psicologia humana, que 
gaudeix tant en els propis èxits com 
en els fracassos del rival, per sorpren
dre finalment Israel (que haurà anat 
escoltant amb molt de gust la sentèn
cia i el càstig de Déu contra els pobles 
veïns) amb el darrer oracle on dirà: 
«Israel, ets pitjor que tots ells». Ho 
indica dedicant onze versets (v. 6-16) 
a la sentència-delicte-càstig de Déu 
contra Israel mentre n'ha dedicat dos 
o tres a cadascun dels pobles veïns. 

Per què Israel és pitjor? Perquè les 
seves injustícies són més greus? No! 
Perquè Israel ha rebut de Déu molt 
més que els altres pobles (v. 9-11). Els 
favors especials rebuts de Déu són un 
factor agreujant en la seva culpa. 

- És servir Déu per fer festa en 
honor seu (Ex 4,23 :=: 5, I). Més en
llà de les disquisicions sobre el tipus 
de festa /pelegrinatge que els pastors 
nòmades i seminòmades celebraven 
per primavera, tot oferint sacrificis per 
implorar la protecció divina sobre els 
seus ramats, i més enllà dels motius 
del faraó per prohibir aquell any el pe
legrinatge al desert (Esodo, de Martin 
Noth, Paideia ed., pàg. 66 i següents; 
Esodo, de Bernardo Boschi, ed. Paoli
ne, pàg. 78, 114), sorprèn el canvi de 
verb que el redactor «]» introdueix en 
el diàleg de Moisés i Aaró amb el fa
raó respecte al que Déu els havia en
comanat de dir: 

«Deixa sortir el meu fill perquè 
serveixi» (Ex 4,23). 

«Deixa sortir el meu poble perquè 
celebrifesta en honor mew> (Ex 5,1). 

Servir Déu no és canviar d'amo: 
abans servíem el faraó, ara servirem el 
Senyor. 

Servir Déu és fer festa: aquest és el 
convenciment/experiència que hi ha a 
la base d'aquesta permuta de verbs. 

c) Signe de l'Aliança del Sinaí 
(Ex 31,12-17; Ez 20,12). Aquí s'està 
parlant de la construcció del temple 
(Ex 25-31), però es diu que cal obser
var el shabat perquè és «un signe en
tre Jo i vosaltres». Tot pacte o aliança 
reclama un signe/senyal: de l'Aliança 
del Sinaí, amb el Decàleg com a clàu
sules inherents, el shabat n'és un se- 15 
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nyaL Però tot signe reclama ser ben 
realitzat i ben entès perquè compleixi 
la seva funció. Cal, doncs, realitzar i 
viure bé aquest signe de l'Aliança que 
és el shabat. 

d) Dignificador de la vida huma
na (Ex 23,12a; Dt S,IS). Té raó José 
L. Sicre (Con los pobres de la tierra, 
ed. Cristiandad, pàg. 19) en avisar-nos 
de l'error de creure que «la exigencia 
de la justicia ha nacido històricamen
te en el sena del Pueblo de Dios», 
com afirma C. Tresmontant. Però és 
ben cert que d'entre les motivacions 
bíbliques per a la institució del shabat 
queda remarcada la de millorar la con
dició de vida humana: «Tens sis dies 
per fer les feines que caigUI; però el 
dia setè reposa» (v. 12a). Aquesta di
mensió humanitària resta més palesa 
en el redactor deuteronomista, que fo
namenta les exigències en el record 
del que Déu va fer a favor del seu po
ble durant l'èxode. 

El record de l'alliberament de l'es
clavatge és la raó per la qual s'instituí 
el shabat: «Recorda't que eres esc/au 
en el país d'Egipte i que el Senyor, el 
teu Déu, te'n vafer sortir amb mà for
ta i braç poderós: per això el Senyor, 
el teu Déu, et mana respectar el repòs 
del dissabte» (Dt 5,15). 

e) Afavoridor dels més febles (Ex 
20,10; 23, 12b; Dt 5,14b-15). La digni
ficació de la vida humana presentada 
a l'apartat anterior té uns destinataris 
privilegiats, que són: 

- Els esc/aus (Ex 20, I O: «el dia 
setè és el dia de repòs ... No facis cap 
treball ... ni el teu esc/au ni la teva es-

e/ava»; 23,12b: «el dia setè reposa: 
així es refarà el teu ese/aw); Dt 5,14b-
15: «No facis cap treball... ni el teu 
esc/au ni la teva ese/ava. Així el teu 
esc/au i la teva esc/ava podran repo
sar igual que tW). 

- Els estrangers/immigrants (Dt 
5, l4b: «No facis cap treball ... ni l'im
migrant que resideix a la teva ciutat)); 
Ex 20,12: «No facis cap treball ... ni 
l'immigrant que resideix a la teva ciu
tat)); 23,12b: «el dia setè reposa: així 
es refarà l'immigrant))). 

Sense un precepte amb força divi
na, qui garantirà el dret al descans dels 
més febles? 

f) Dia consagrat a Déu. Recor
dem que la santedat és un concepte 
relacional: 

- relacionat amb Déu, ser sant és 
ser com Déu; 

- relacionat amb el món, ser sant 
és ser diferent del món. 

La santedat és una de les nocions 
bíbliques fonamentals. Bàsicament la 
santedat designa tot el misteri del Déu 
transcendent i absolutament diferent. 

Afirmar que Déu és sant és reco
nèixer que Déu és radicalment dife
rent de tot el que l'home coneix o ima
gina. Però el Déu transcendent permet 
que l'home (Lv 23) se li atansi mitjan
çant celebracions diferenciadores; el 
Déu (<incomprensible» es dóna a co
nèixer (Lv 19) comunicant la seva 
santedat: «Sigueu sants perquè jo, el 
Senyor, el vostre Déu, sóc sant)) (Lv 
19,2). En elegir el poble d'Israel, Déu 
el vol diferent dels altres pobles per-



què així pugui entrar en comunió amb 
el Déu sant/diferent. 

«El gran pecat del poble escollit 
serà sempre voler ser com els altres 
pobles}) (Os 7,8a.9; 8,8). Sant ho és 
tot allò (objectes, llocs, temps ... ) que 
expressa la presència de Déu: així el 
shabat és qualificat de «dia sagrat» 
(Gn 2,3); «dia beneït i consagrat» 
(Ex 20,11); «dia consagrat al Senyor!> 
(Ex 31,15); «dia d'aplec sagrat» 
(Lv 23,3). 

g) Identificador d'un poble (Is 
56,1-2; 58,13; Jr 17,21 s.; Ne 13,15 
s.). A l'exili, perdut el Temple, és qual 
el shabat adquireix tota la seva força. 
Tota la història de la salvació està 
emmarcada per la llei del particularis
me al servei de l'universalisme. Ja al 
començament de la història de la sal
vació, Gn 12,1-3 ens presenta el Se
nyor que elegeix Abraham (particula
risme) i li anuncia: «et convertiré en 
un gran poble, faré gran el teu nom 
que serà font de benedicció ... Per tu 
es beneiran totes les nacions de la ter
ra» (universalisme). 

Però aquest designi universalista 
de Déu sovint ha estat oblidat. En els 
primers decennis posteriors al retorn 
de Babilònia, el3r Is proclama el sen
tit universalista del poble d'Abraham: 
no importa la raça per accedir a la fe 
en el Déu veritable, sempre que obser
vi les seves prescripcions. El shabat 
serà de debò «venerable i deliciós» si 
no el conculques amb «negocis ... , 
viatges ... i xafarderies» (ls 56,1-2; 
58,13). Aquí l'accent recau totalment 
sobre la santedat d'aquest dia; les cir
cumstàncies socials han canviat amb 
evidents símptomes de relaxament 

(/saia 40-66, de Claus Westermann, 
Paideia ed., p. 408 s.). Respecte a Jr 
17,21 s., tenen raó L. Alonso-SchOc
kel i J. L. Sicre en recomanar que 
es llegeixi conjuntament Jr 7,2 s.; 
17,19 s.; i 22,1 s. (Los profetas, vol. 
I, ed, Cristiandad, p. 514) per la seva 
referència a les portes, Cal notar que 
en tots aquests textos el shabat té 
una significació molt més social que 
cúltica. 

h) Dia de la família. Demostra
ríem no haver entès res de la pedago
gia divina a l'AT si oblidéssim el pa
per transcendental de la família en la 
vida del poble escollit. 

La llar és el110c per a la cateque
si: (Ex 13,14; Dt 6,20) «Quan el dia 
de demà el teu fill et pregunti... »; per
què el fi11 pregunti cal que vegi quel
com que li cridi l'atenció, com ara un 
estil de vida i unes accions santes/di
ferents que l'interpeHin. Només quan 
se li ha provocat l'interrogant, se li pot 
oferir al fill la resposta o l'explicació 
catequètica adient (Dt 6,7 «inculca
les als teus fil/s»). Oferir respostes a 
qui no planteja preguntes és una pèr
dua de temps. 

També és ell/oc per a la litúrgia 
(Ex 12,3 s.). La festa suprema, la 
Pasqua, té lloc en el marc de la famí
lia: el pare és el sacerdot i el cate
quista de la família, cfr. Ritual de la 
Pasqua jueva. 

I finalment és l'instrument o lloc 
per a la comunió/justícia. Tenir famí
lia és tenir defensa. Només ens cal 
recordar la institució del go'el (Lv 
25,25.35.48; Rt 2,20). 17 
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Del shabat jueu al diumenge cristià 

Heus aquí el problema! «Des del 
moment que Déu parla d'una Aliança 
nova, dec/ara vella la primera; i tot 
allò que es torna vell i antic està 
destinat a desaparèixer» (Hb 8,13). 
Aquest text va servir als bisbes egip
cis de resposta als bisbes francesos 
quan l'any 1973, en una declaració 
sobre l'actitud dels cristians vers el 
judaïsme, els francesos havien dit: 
«La primera Aliança de fet no ha es
tat declarada caduca per la Nova» 
(Prêtres anciens, prêtre nouveau se
lon le Noveau Testament, d'Albert 
Vanhoye, ed. du Seuil, p. 205). 

La clau és reconèixer el valor pe
dagògic permanent de l'Antic Testa
ment. Parlant de l'AT, DV 14 recorda: 
«Aquests llibres inspirats per Déu 
conserven el seu valor perenne». 

La Nova Aliança comparada amb 
l'antiga és «gràcia sobre gràcia» (Jn 
1,16); és «vi incomparablement mi
lIon> (Jn 2,10). 

Jesús ha iniciat una tradició nova 
(La Biblia corno palabra de Dios, de 
V. Mannucci, ed. DDB, p. 62 s.) la 
qual respecte a l'AT suposa indiscuti
blement una certa continuïtat: 

- <<Jesús és qui porta a compli
ment tot l'anunciat pels profetes» (Lc 
4,16 s.). 

- «Jesús és de qui parlaven la 
Llei i els profetes» (Lc 24,27). 

Però també és cert que Jesús porta 
un trencament respecte a l'Aliança anti
ga: «Ja sabeu que es va dir als an
tics ... Doncsjo us ho dic» (Mt 5,21 s.). 

La llei i la tradició, tancades i ab
solutitzades fins llavors com a objec
tiu de la realització d'una vida religio
sa, són clarament obertes per Jesús en 
una doble direcció: 

a) Vers la voluntat original i total 
de Déu «des del principi de la crea
ció» (Mc 10,6). 

b) Vers l'interior del cor de l'home 
(Mc 7,14-23). 

Concretament, el diumenge cristià 
respecte al shabat jueu té continuiYat 
en què? i trencament en què? 

Aquest interrogant l'hem de situar 
dins la dinàmica de la història de la 
salvació. Com a principi, responem: 
continuïtat en tot allò que ha estat as
sumit per Jesucrist, però també tren
cament en tot el que ha estat rebutjat 
o superat per Jesucrist. 

Trencament: 

- En la referència concreta a l'è
xode com a esdeveniment fonamen
tal del qual cal fer memorial. Si el 
shabat jueu és memorial de la Pas
qua de l'èxode, el diumenge cristià 
ho és de la Pasqua de Crist mort i 
ressuscitat. 

- En el fet que és el signe de l'A
liança del Sinaí. El diumenge cristià 
és signe de l'Aliança segellada amb 
la sang de Crist (Mt 26,28; Jr 31,31 
s.). Aquesta Aliança Nova (Hb 9,15-
23) té un sol sacrifici, el del testador 
d'aquesta Aliança/Testament (Hb 
10,11 s.). 

- En l'esquema fariseu d'antepo
sar el legalisme del descans al pre-



cepte de la caritat vers el proïsme (Mc 
3,1 s.; Lc 10,25-37). 

Continuïtat: 

És el signe que servir Déu es 
fer festa (Ac 2,46) «amb joia». Ens 
ho creiem que la joia és el segon do 
de l'Esperit Sant? (Ga 5,22). El seu 
to festiu és un valor cristià essencial 
del diumenge. Un signe que cal viu
re i testimoniar. 

- Evoca que som cooperadors amb 
el Creador, i dominem tota la creació 
en fidelitat al seu Creador i per al bé 
de tots els homes, criatures predilectes 
del Pare Déu. 

- És dignificador de la vida hu
mana. Pel fet de dedicar el diumen
ge a totes aquelles activitats que dig
nifiquen més la vida dels humans 
(cultura, relacions socials, esport, 
atenció a la família, etc.) i que es 
veuen entre setmana impossibilita
des o molt limitades. 

- És el dia consagrat a Déu. És la 
seva nota distintiva: si no és un dia 
diferent no podrà ser de fet un dia 
consagrat a Déu. I «consagrat a Déw> 
voldrà dir viscut d'una altra manera, 
no seguint els criteris del món sinó 
els de l'Esperit de Crist que celebrem 
joiosament i comunitària a l'Eucaris
tia, eix i cim de tota la vida cristiana, 
per testimoniar a la vida amb caritat 
allò que hem celebrat al culte. 

- És el dia identificador d'un 
poble. Entenent bé que l'autèntic sig
ne identificador del poble cristià és 
la caritat(Jn 13,35), l'Eucaristia do-

minical ha de ser motor per aquesta 
caritat (1 Co 11,17 s.). Per això el 
di umenge cristià, pel fet de ser sig
ne identificador d'un poble, haurà de 
ser un dia especialment dedicat a viu
re efectivament la caritat. 

- És el dia afavoridor dels més 
febles. Perquè el sentit positiu del des
cans no és principalment «descansar 
de» sinó sobretot «descansar per a» 
d'altres activitats que durant la setma
na no hem pogut realitzar: atenció als 
malalts, dedicació als marginats de la 
societat, etc. 

Ens aj udaran aquests textos do
minicals: Lc 24,13-35, Ac 20,7 s. i 1 
CA 16,2. 

L'episodi de la recuperació dels 
dos d'Emmaús el primer diumenge és 
tota una catequesi meravellosament 
treballada. El relat té una estructura 
concèntrica que ens indica clarament 
quins són els elements centrals. 

v. 13: Més que fer camí cap a 
Emmaús, el que fan és abandonar 
Jerusalem (lloc de la comunitat apos
tòlica que ha de ser continuadora del 
camí de Crist). Acabaran, però, tor
nant a Jerusalem i reincorporant-se al 
grup apostòlic (v. 33). 

v.14-l5a: Abandonant Jerusalem 
«conversaven i discutien» per l'es
quinçament interior d'estar abando
nant el que els havia seduït. Acabaran 
tomant a Jerusalem i parlant també, 
però ja animats: «No és veritat que 
el nostre cor s'abrusava mentre ens 
obria el sentit de les Escriptures?» 
(v. 32). 19 



v. 15b: «Jesús mateix se'ls va acos
tar i es posà a caminar amb ells», la 
qual cosa no serví de res perquè els seus 
ulls eren incapaços de reconèixer-lo. 
«Perquè quan caminem per valls d'ir
reflexió o per muntanyes d'orgull i 
egoisme, quan tenim el cor embotat 
(Is 40,3 s.) què dificil és trobar-nos 
amb Déw>. 

Al final «se'ls obriren els ulls i el 
van reconèixer» (v. 31): fins al punt 
que malgrat «desaparèixer Jesús del 
seu davant» això no els importa, per
què ja l'han experimentat viu. 

Què ha passat perquè es produeixi 
aquest canvi, perquè el salvador els 
hagi obert els ulls? 

a) La iniciativa de Jesús que surt a 
l'encontre per interpel'lar aquells que 
abandonaven el seu lloc: «De què par
leu tot caminant?)J. 

b) Escoltar les Escriptures. «Co
mençant pels llibres de Moisés i con
tinuat pels de tots els profetes, els va 
explicar tots els passatges de les Es
criptures que es referien a ell». El 
seu posat de decepció (v. 17) i la seva 
feixuguesa d'enteniment i de cor (v. 
25) els venia pel fet d'haver-se allunyat 
de les Escriptures en el seu segui
ment del Mestre. 

c) La caritat. Aquests dos d'Em
maús que ja no tenen fe perquè en 
parlar de Jesús (v. 19) diuen que fou 
"eyeveto" «~a no és») «un profeta 
poderós en obres i paraules», ni tam
poc esperança perquè <<nosaltres es
peràvem» (v. 21) «<ja no esperem»), 

20 almenys sí que tenen caritat: «Que-

dat't amb nosaltres que es fa tard 
i el dia ja ha començat a declinar» 
(v. 29). 

I així el desconegut (Jesús) «va 
entrar per quedar-se amb ells». 

d) L'Eucaristia. «Quan s'hagué 
posat amb ells a taula, prengué el pa, 
digué la benedicció, el partí i els el 
donavo». Amb aquests ingredients 
(Jesús interpe¡'¡ant, Escriptures guiant, 
caritat vers el desconegut, Eucaris
tia) el diumenge serà autènticament 
cristià. Només hi mancarà explicitar 
la pertinença al grup de seguidors de 
Jesús. 

e) La comunitat. «Se'n tornaren a 
Jerusalem i trobaren reunits els onze 
i els seus companys ... » (v. 33). 

Aquests són els components del 
diumenge cristià presidits per la 
caritat. 

Ac 20,7 s. Aquesta narració és un 
dels documents més antics en què fi
gura el diumenge com a festa dels 
primers cristians (Hechos de los 
apóstoles, de JUrgen Roloff; ed. 
Cristiandad, pàg. 400; Atti degli 
apostoli, d'Ro Fabris, ed. Boris, pàg. 
576 s.). 

La reunió té lloc a la «sala de 
dalt» (v. 8); hi ha llums en abundàn
cia, la qual cosa indica el caràcter 
festiu de la reunió, de la qual subrat
lla els seus dos moments essencials: 
la fracció del pa i l'escolta de la 
Paraula. L'incident del desafortunat 
Eutic dóna color a la narració ... i 
potser és un avís perquè no ens allar
guem a les homilies. 



1 Co 16,2. Compartir amb els ger
mans, element essencial de la vida 
cristiana, no es limita als germans 
reunits en l'assemblea. La caritat 
cristiana té una dimensió catòlical 
universaL Així els ho recorda Pau 
als cristians de Corint i els prega 
que recordin els sants de Jerusalem, 
tal com els ho escriu també als de 
Roma (Rm 15,25 s.); als de Galàcia 

(Ga 2.,0); i més extensament a 2 Co 
8-9. Aquesta col·lecta per als pobres 
de Jerusalem és per Pau signe de Co
munió amb l'església mare de Jeru
salem (Pablo de Tarso, de G. Born
kamm, ed. Sígueme, pàg. 78 s.; 138 
s.; 148 s.; 308 s.). L'Eucaristia que 
no tingui una dimensió missionera! 
catòlica de debò deixa de ser l'Euca
ristia del Senyor. 
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II Obrador bíblic del CEP II 

El Centre d'Estudis Pastorals 
de les diòcesis catalanes (CEP), 

responent a les recomanacions del 
Concili Provincial Tarraconense 

(números 53 a 58), 
vol crear un OBRADOR BÍBLIC. 

Per això, demanem a totes aquelles parròquies o grups 
que fan alguna cosa 

per fer arribar el missatge bíblic 
a gent senzilla, 

que enviïn el material que fan servir 
(siguin publicacions, llibres, disquets, etc.) 

a l'OBRADOR BÍBLIC DEL CEP. 
Carrer Rivadeneyra 6, 3a planta, 08002 Barcelona. 

L'OBRADOR BÍBLIC estarà en contacte 
amb l'Associació Bíblica de Catalunya, 

recollirà els materials, els donarà a conèixer 
i, si és possible, n'editarà alguns. 

Molt agraïts per la vostra co¡'¡aboració. 



Nòmades moderns? 
La mobilitat humana: conseqüències 
per a les comunitats cristianes 

MIQUEL BARBARÀ, prevere i sociòleg. Tarragona. 

1. Altre cop nòmades? 

Què passa cada diumenge a cada 
parròquia o lloc de culte? Les situacions 
són tan diverses que resulta difícil 
fer-ne una aproximació en poques pa
raules. En molts llocs hi ha un nucli de 
gent que és fidel a anar a celebrar l' eu
caristia cada diumenge a la mateixa 
comunitat. Però, a més, hi ha una gran 
diversitat de situacions. Hi ha parrò
quies que estan en llocs on els dies de 
festa marxa molta gent. N'hi ha que 
són receptores de persones vingudes 
d'altres indrets. Totes les variants que 
de fet s'hi introdueixen ens donen 
una gran varietat de situacions reals. 
Anades i vingudes, entrades i sorti
des. A llocs habituals de segona re
sidència o a llocs diferents. Hi ha de 
tot i molt! 

Ens trobem immersos en el feno
men anomenat, de manera engloba
dora, mobilitat humana. Fenomen 
complex i molt incisiu en la vida de 
les persones i en l'estructura de la 
societat. També és tot un repte pel 
que fa a la manera d'entendre la vida 
cristiana i la dinàmica de la comuni
tat eclesial. 

Com a punt de referència i per Ser 
més clars en l'exposició, cal ressenyar 

que la manera de ser Església en una 
població rural i preindustrial, sedentà
ria i poc comunicada amb]' exterior, 
ens resulta inadequada Una estructura i 
una pastoral pensades per a una pobla
ció estàtica no ens resulten adients. 
Aquesta referència ens pot semblar 
exagerada i llunyana, però si la te
nim present ens pot ajudar a aclarir 
què volem dir. D'aquí venim i n'es
tem molt lluny. 

Però tenim la impressió que no ens 
n'acabem de sortir i que, a contracor, 
observem uns moviments de població 
que patim i que ens fan patir, però que 
no acabem d'encaixar. Tampoc sabem 
trobar una resposta satisfactòria a la 
magnitud d'aquest fenomen. Potser el 
primer que hauríem de fer és entendre 
el que passa i reflexionar-hi seriosa
ment. La qüestió de la mobilitat hu
mana és molt més important del que 
pressuposen els nostres plantejaments. 
Vegem-ne breument alguns fets que 
passen a casa nostra cada dia, cada 
cap de setmana, cada festa i cada estiu 
i hivern, i tinguem presents alguns fets 
que ja formen part de la realitat quoti
diana de la nostra societat. 

La quantitat de gent que surt els 
caps de setmana és enorme. Hi ha 
molta preocupació per saber quin 23 
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temps farà el cap de setmana, de ma
nera que ha quedat molt lluny l'època 
en què eren els pagesos els qui es pre
ocupaven pel temps. Aquesta qüestió 
ocupa molt d'espai als serveis infor
matius, juntament amb la situació del 
trànsit de les carreteres. Cada dia i 
cada cap de setmana es dedica molt de 
temps a informar de les retencions, les 
aturades i els accidents de trànsit. El 
cap de setmana del diumenge 4 de 
maig d'enguany, precedit del pont del 
dia I, n'és un exemple recent. Els ser
veis informatius ja anaven avançant que 
entre el30 d'abril i el dia I de maig sor
tirien de Barcelona uns 350 mil cotxes. 
Posem la mitjana de persones per cotxe 
i tindrem un munt de milers de persones. 
Si ho apliquem a la població de Bar
celona o a l'àrea metropolitana, ens 
donarà un percentatge molt elevat 
de població que va sortir del seu lloc 
habitual de residència. A més hem 
de tenir en compte els que viatgen 
amb altres mitjans, com el tren. La 
xifra és enorme. 

Fa molts anys (quasi vint!) es 
parlava que, en l'àmbit de l'Estat 
espanyol, cada cap de setmana sortien 
del lloc de residència més de 14 mi
lions de persones. Quants són avui 
dia? 

F a 17 anys que es va promoure un 
estudi ampli i seriós sobre la mobilitat 
humana dels caps de setmana a la 
Conferència Episcopal Espanyola. El 
van suggerir els delegats diocesans de 
Pastoral del Turisme, reunits a Tenerife 
l'any 1979. El va promoure la Comissió 
Episcopal de Pastoral i es va realitzar 
sota la direcció de don Vicente Sastre, 
aleshores director tècnic de l'Oficina 

de Sociologia i Estadística de l'Esglé
sia. Es va fer una mostra representa
tiva, de la qual van formar part dife
rents bisbats. Per part de Catalunya, 
hi van participar Barcelona, Girona 
i Tarragona. 

Segons l'esmentat estudi, el 46% 
sortia regularment cada cap de setma
na; un 42% -deu ser dels que sortien
anava a una casa o xalet particular, o 
regularment a casa de familiars; el 
92% dels enquestats no anava més 
lluny de 100 quilòmetres; més de les 
2/3 parts sortien en família, i el 39% 
es considerava catòlic practicant. 
L'estudi és molt ampli quantitativa
ment i qualitativa. 

Però d'això fa 17 anys! Fa pena 
observar que estudis tan importants 
com aquest haurien pogut significar 
molt més. Es va fer en un bon mo
ment, amb molta ¡¡'Iusió per part de 
molts coHaboradors i amb una in
versió de diners, encara que no tan
ta com en altres estudis semblants, 
perquè hi va participar molt volunta
riat. Si un cop fet l'estudi s'hagués 
pres seriosament per fer reflexions, 
hauria pogut donar molt de fruit. I al
guns ho van fer. Però aquests estudis 
acaben en molts casos convertits en 
una publicació que queda arracona
da en una prestatgeria i, que quan la 
busques, ja no saps ben bé on és. I fa 
la impressió que la pastoral ha con
tinuat amb la mateixa inèrcia, com si 
l'estudi mai no hagués existit. O pot
ser no ha estat així, potser ha tingut 
la seva influència difícil de mesurar. 
Sigui com sigui, com diu el sociòleg 
Fèlix Tezanos: «els fets són tossuts i 
acaben imposant-se». 



Que jo sàpiga, des d'aleshores no 
s'ha fet cap més estudi tan ampli i 
seriós. La mobilitat humana, però, 
continua i sembla que va en augment. 

Afegim-hi alguna reflexió més: els 
accidents de circulació són una mons
truositat. Una macabra estadística que 
rellisca fredament pels serveis infor
matius. Segons Neil Kinnock, comis
sari de Transports de la Unió Europea, 
en una entrevista publicada aLa Van
guardiadel dia 27 d'abril passat, cada 
any moren a les carreteres de la Unió 
Europea 45 mil persones i en resulten 
ferides un milió i mig. Diu que si es 
rebaixessin 5 quilòmetreslhora els lí
mits de velocitat, es reduirien en un 
25% els morts a la carretera. 

I durant la setmana? Tot això que 
hem esmentat, i molt més, no solament 
passa els caps de setmana. Durant la 
setmana hi ha una gran mobilitat 
humana, per raó de feina i d'estudis. 

Segons l'Anuari Estadístic de 
Catalunya 1996, els desplaçaments 
residència-treball dins la mateixa co
marca o àmbit afecta més de 2 milions 
200 mil persones; en altres comar
ques o àmbits, unes 45 mil persones; 
fora de Catalunya, unes 8 mil per
sones. 

Per raó d'estudi, els desplaça
ments dins la comarca o àmbit afec
ten més d'I milió 300 mil persones; 
en altres comarques o àmbits, unes 
30 mil persones, i fora de Catalunya, 
més de 3 mil persones. 

I què passa en temps de vacances? 
Aquí les xifres encara són més enormes. 

El Departament d'Indústria, Comerç 
i Turisme de la Generalitat de Cata
lunya va publicar el 1996 les dades 
de la temporada turística a Catalunya 
el 1995. Les dades són moltes; ve
gem-ne només algun exemple que 
ens pot fer entreveure la magnitud 
del fenomen. 

L'oferta d'allotjament turístic a 
Catalunya el 1995 superava els 2 mi
lions de places, incloent-hi les sego
nes residències, els càmpings, els ho
tels i les cases rurals. Hi havia 4.403 
restaurants, 7.924 restaurants bar, 12 
estacions d'esquí, 45 instal'lacions 
nàutiques amb 24.236 amarres, 45 
camps de golf, 1.276 agències de viat
ges, 648.065 hectàrees d'espais natu
rals protegits i un gran parc temàtic i 
d'atraccions com és Port Aventura. 

Els estrangers que van visitar 
Catalunya el 1995 van ser més de 16 
milions. Van representar un 26% del 
total de l'Estat espanyol, visitat per 
més de 63 milions d'estrangers. 

L'any 1995 els viatges dels cata
lans amb almenys una nit fora de casa 
fou de més de 15 milions (de viatges). 
La mitjana de despesa per persona i 
viatge fou de 32.500 ptes. 

Hi ha poblacions a casa nostra que 
mai no se sap amb certesa quantes 
persones hi ha a l'estiu. Per exemple, 
Salou, que a I 'hivern està al voltant 
dels 20 mil habitants, a l'estiu arriba a 
més de 200 mil persones i hi ha qui 
diu que pot artibar a les 300 mil. 

Tot plegat, encara que les dades 
exposades siguin poques, ens dóna 25 
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una primera aproximació de la magni
tud i de la diversitat del que en diem la 
mobilitat humana. A més, caldria tenir 
presents moltes altres realitats, com és 
el cas de la immigració i de l' emigra
ció, i de totes les persones que treba
llen, que viuen o que fan tasques de 
voluntariat al servei de tot aquest fe
nomen de la mobilitat humana. Per 
consultar més dades i per a una pre
sentació més sistemàtica de tot aquest 
fenomen és recomanable la lectura de 
l'article de Salvador Batalla, gran co
neixedor d'aquestes realitats, publicat 
al núm. 159 de Quaderns de Pastoral 
(abril 1997, pàg. 31 s .. ), titulat La 
creixent mobilitat humana. Aquest 
article ens ha estalviat haver de fer 
una presentació més àmplia i sistemà
tica del tema. És d'agrair! 

En una societat que semblava defi
nitivament sedentària, ens hem tornat 
altre cop nòmades? Sí, però de mane
ra moderna, no gaire a peu. 

2. Mobilitat humana i fet religiós 

I què passa amb el fet religiós? 
Quins plantejaments fem? Els fidels, 
on són? De quina comunitat parlem? 
Quina pastoral fem? 

Com que els fidels laics són els qui 
tenen una vivència més directa del fe
nomen, no és estrany que quan es va 
fer la consulta sobre possibles temes 
per preparar el Concili Provincial Tar
raconense es demanés amb insistència 
la necessitat de tractar el diumenge. 
En bona part va ser una sorpresa que 
es va repetir en estudiar els temes a 
l'etapa diocesana de reflexió. És lò-

gic, ja que la mobilitat humana pre
senta molts problemes respecte de la 
vida cristiana, del sentit de pertinença 
a l'Església, de la manera d'entendre 
la comunitat dels fidels, de la cele
bració dels sagraments i de la mane
ra de viure el diumenge com a dia 
del Senyor ressuscitat. 

Estem lluny del diumenge en què, 
a més d'anar a missa, es podia convo
car al rosari i a altres pràctiques pie
toses amb una nombrosa assistència 
de fidels. Però fins i tot és difícil 
convocar els dies de cada dia, com 
es veu clarament pels plantejaments 
fets anteriorment. 

Tota aquesta àmplia problemàtica 
em fa pensar que les propostes que 
pressuposen que la tasca pastoral en
vers les persones sotmeses a la mobi
litat humana l 'han de fer les persones 
que no acostumen a sortir del seu lloc 
habitual de residència, es queden curtes. 
En aquest sentit, quan parlem de «co
munitat que acull» o de «comunitat 
emissora», de què parlem? És que la 
comunitat només la formen els que 
ni marxen ni arriben? Els que mar
xen o arriben, no poden ser d'algu
na comunitat? 

En aquest context, quina força té el 
territori com a punt de referència i 
com a element integrador del sentit de 
pertinença a una comunitat cristiana? 
En l'àmbit personal, quin sentit té la 
referència al territori de la parròquia 
com a suport del concepte de pertinen
ça eclesial? Com funciona el doble 
sentit de pertinença o el que en podríem 
dir pertinença parcial, pertinença 
compartida o pertinença cumulativa? 



De fet, hi ha moltes persones que on 
menys hores passen és al seu domici
li, llevat de les hores de dormir. Per a 
molts, els dies més feixucs són els que 
passen al seu domicili, i experimenten 
una mena d'alliberament en poder 
marxar els caps de setmana i les va
cances. On se sent una persona més 
arrelada on treballa o estudia i viu els 
dies feiners, o bé on viu els dies de 
festa? Les persones que els caps de 
setmana van a un lloc fix, una segona 
residència -que són moltes-, d'on 
són ciutadans i d'on són fidels? Això 
trasbalsa força els càlculs estadístics 
estàtics, fins a poder-nos preguntar: 
com canvia el nombre de membres 
de les parròquies i dels bisbats? Per 
exemple, a les parròquies de Cunit i 
de Calafell platja, de l'Arquebisbat de 
Tarragona, hi ha molta gent que hi 
viu de divendres a diumenge; de qui
na parròquia o parròquies són? De 
quina diòcesi o diòcesis? Són mem
bres d'alguna comunitat o comuni
tats cristianes? De quina o quines? 
A quines pautes s'han d'atendre per 
rebre els sagraments de la iniciació 
cristiana i els altres sagraments i ac
tes de culte? 

La pràctica dominical queda afec
tada per tot això. No solament en el 
sentit que els qui cada festa van a llocs'· 
diferents tenen els seus problemes 
per anar a missa, si tenien intenció 
d'anar-hi, sinó també en el sentit que 
fa més dificil saber quantes persones 
practiquen. Per ,exemple, no fa massa 
que a l'arxiprestat de Tarragona Cen
tre es va confeccionar un recull de da
des sobre la pràctica dominical, en dos 
diumenges diferents del mateix any. I 
va donar com a resultat un 22% sobre 

la població de l'arxiprestat. Però 
aquest 22% no són simplement prac
ticants de Tarragona sinó que el més 
exacte és dir que són practicants a 
Tarragona, perquè els diumenges hi 
ha molta gent que marxa i n'hi ha 
que vénen de fora. Els diumenges és 
molt més fàcil trobar aparcament als 
carrers. Quants van a missa a fora i 
quants de fora van a missa a Tarra
gona Centre? 

Tot això afecta profundament el 
sentit de pertinença a les comunitats 
cristianes. Quan parlem de comunitat, 
de què parlem? Quines són les carac
terístiques de la comunitat cristiana 
que són factibles en aquests contextos 
socioculturals canviants? La paraula 
comunitat se'ns presenta com a molt 
ambigua. Parlem de comunitats de 
veTns, de comunitats autònomes, de 
comunitats de religioses, de comuni
tats de base, de comunitats parro
quials ... de moltes coses dificils d'ho
mologar. Quan parlem de comunitats 
cristianes, en les diferents modalitats, 
quin contingut hi posem? Quins trets 
característics han de tenir perquè 
es puguin dir realment comunitats? 
Quan hàgim definit aquests trets ca
racterístics, estarem parlant de quel
com utòpic o de quelcom realitzable? 
Fins a quin punt? No podria ser que 
sota el nom de comunitat se 'ns a
maguessin altres tipus de realitats, 
com ara associacions, públics més o 
menys estables o ocasionals, o gent 
que utilitza els serveis on els resulta 
més còmode, o una barreja de caracte
rístiques i de pertinences, que també 
és possible? Pel cap baix, suposo que 
tots estariem d'acord que les comuni
tats cristianes no es poden assemblar a 27 
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una mena de benzineres -amb perdó 
de la comparació, i només per ajudar 
a entendre la problemàtica- que o
bren unes hores i hi para qui vol i 
quan volo ho necessita. En el fons 
aquesta comparació dóna la imatge 
d'algú que fa el servei, i aquesta 
imatge no seria correcta, però a més 
cal que tornem a repetir el que ja 
hem dit abans: les comunitats cris
tianes no es poden limitar als que no 
viatgen. 

Com veiem, tot això sotragueja pro
fundament els nostres plantejaments 
pastorals. Cal que tinguem camins, 
respostes pastorals, amb realisme, lu
cidesa i fidelitat. Segurament que un 
dels efectes que poden donar aquests 
plantejaments és aportar una mica més 
de pau als responsables de les comuni
tats cristianes i treure molt de sofri
ment, que moltes vegades hom pensa 
que no hauria de ser-hi. La caritat 
pastoral, en el fons i malgrat tot, ha 
de produir pau i joia en el Senyor 
ressuscitat. 

No voldria acabar aquestes refle
xions sense subratllar la importància 
dels santuaris, dels llocs de recés i de les 
celebracions vinculades a la religiositat 
popular. És bo recomanar la lectura 
d'un article aparegut al núm. 159 de 
Quaderns de Pastoral, de P. Josep En
ric Parellada, sagristà major del Santua
ri de Montserrat, titulat L'acolliment 
dels hostes, els pelegrins i els visitants 
a Montserrat. L'afluència als santua
ris és quelcom ben simptomàtic del 
que està passant en aquests moments 
amb el fet religiós. També més enllà 
de casa nostra, com recentment ha 
comentat la sociòloga francesa Da-

nièle Hervieu-Léger. Hi ha fenòmens 
que passen aquí, però que són d'un 
abast molt més ampli. 

Tampoc no s'han d'oblidar, en 
tractar de la mobilitat humana -com 
hem esmentat anteriorment-, els 
milers de persones que hi treballen i 
en viuen, tots els qui estan al servei 
d'aquest fenomen complex i diversi
ficat. A moltes d'aquestes persones 
els queda afectat el seu ritme de vida, 
i si són creients i practicants tenen 
seriosos problemes per poder viure 
la seva experiència cristiana. 

Conscients de tota aquesta proble
màtica, els membres del Concili ProvÍn
cial Tarraconense en van fer un objecte 
de reflexió i, a més d'estar present en 
molts plantejaments, se'n tracta explí
citament a les resolucions 144-148. La 
resolució 146 diu: «Els bisbes encoma
nen als delegats diocesans de pastoral 
del turisme que preparin un directori de 
pastoral del turisme que tracti els fe
nòmens de la mobilitat humana, tant 
pel que fa als caps de setmana i segona 
residència com al turisme de masses i 
de temporada». I assenyala alguns as
pectes que ha de tenir en compte. Hon
radament no es pot lamentar que el 
Concili no hagi fet una definició del 
fenomen, ni un tractat exhaustiu, ni 
hagi proposat ja les línies d'actua
ció. El Concili l'ha tingut present en 
la seva importància i proposa un camí 
per tal d'arribar a unes orientacions 
d'actuació pastoral per als nostres 
vuit bisbats. 

Aquestes reflexions han intentat 
breument plantejar la gran problemà
tica que presenta el fenomen de la 



mobilitat humana. No hem entrat en el 
pas següent, que és d'analitzar quines 
orientacions pastorals hauríem de se
guir, per dues raons bàsicament: per
què no era l'objecte d'aquest article i 
per respecte als qui estan treballant en 
el directori que encomana el Concili 
Provincial Tarraconense. Cal respec
tar el treball que s'està fent, que el fan 
persones competents, i procurar no 

embolicar la troca innecessàriament. 
He volgut col·laborar intentant sensi
bilitzar sobre aquesta problemàtica i 
preparant el terreny per poder rebre el 
directori de manera fructuosa. 

Tant de bo que en aquest àmbit 
pastoral i en tots els altres trobem en
tre tots la manera de fer i de ser Esglé
sia a les portes del tercer miHenni. 
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Introducció 

Intenlarem en primer lloc descriu
re el comportament de la població du
rant el cap de setmana, especialment 
els joves. En segon lloc, intentarem 
entrar en el que viuen i perceben els 
joves en aquesta experiència. Final
ment, donarem alguns punts d'inter
pretació. 

1. Descripció de les activitats que 
es produeixen durant el cap de 
setmana 

1. Hi ha un pluralisme en la forma 
de viure, en els diferents comporta
ments i accions que es produeixen en 
els nostres caps de setmana per part 
de la població. Les diferències ve
nen donades per: 

- L'edat marca molt un deter
minat tipus de conducta. L'edat va 
acompanyada de l'ocupació princi
pal: estudi, treball, estudi i treball, 
estar aturat, ... i de si es té família o 
no: casat, fills o altres persones al 
seu càrrec. Les persones grans que 
es valen per elles mateixes, actual
ment estan fent molt turisme de bon 
preu. 

- El sexe: també podríem veure 
diferències en la manera de viure el 
cap de setmana entre els joves o 
adults, si s'és home o dona, tot i que 
els joves van molt junts en grups mix
tos, sobretot en determinades edats 
dels 15-16 als 30, i els que estan casats 
o són parelles de fet, van junts els dos, 
amb fills o no. 

- La situació física i psíquica. Hi 
ha qui té seriosos impediments per 
sortir fora i també d'altres amb més 
bona salut. Es donen condicions ben 
diferents per passar el cap de setmana. 

- La classe social, relacionada 
amb el tipus de treball que es té, i el 
lloc que s'ocupa en la producció, el 
paper que es desenvolupa en l'escena
ri social segons l'estatus, el prestigi, el 
poder, el consum, la informació, el 
nivell d'instrucció, etc. És diferent, per 
exemple, tenir casa fora de la ciutat (el 
que s'ha anomenat segona residència) 
i no tenir-ne. Molts joves viuen el cap 
de setmana, si no sempre, bastant so
vint, en la urbanització o el poble de la 
segona residència i és allí on experi
menten els ritus d'iniciació juvenils. 
Els seus pares també conviuen més 
humanament, socialment i alguns reli
giosament en la segona població que 31 
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en el barri de la ciutat on treballen i 
dormen durant la setmana. El tipus de 
diversió també varia segons les clas
ses socials, i les possibilitats econòmi
ques, com també els costums cultu
rals: és diferent anar a la mar amb el 
propi vaixell, o fer esport d'aventura a 
l'alta muntanya que anar al futbol, o 
jugar-hi, o practicar algun altre esport, 
o simplement mirar la televisió, o es
coltar música, llegir, passejar. Tot ple
gat depèn molt de les subcultures de 
cada classe social. 

- Aquesta darrera diferència s'hau
ria de combinar també amb la proce
dència, sobretot pel que fa als costums 
culturals, i en la manera de divertir-se 
i ocupar el lleure; és diferent segons si 
es tracta d'una família andalusa, galle
ga, castellana, aragonesa, catalana, 
marroquina o gitana. 

- El nivell d'instrucció a què s'ha 
arribat també influeix en la forma de 
passar el cap de setmana: es poden 
valorar més les visites culturals, la lec
tura, el teatre ... o altres conductes més 
massives, populars; és diferent una 
ocupació del lleure més activa i prota
gonitzada per un mateix que indulda, 
seguida com a súbdits del que està es
tablert. Això també dependrà sovint 
del nivell d'instrucció i el tipus de fa
mília d'origen en què s'ha viscut, si 
s'ha estat en moviments o grups d'in
fants, d'adolescents o joves, de caire 
educatiu, o en entitats culturals, espor
tives ... , per tant, tot el que es refereix 
a la vida associativa. 

- El lloc on es viu en relació amb 
el lloc on s'estudia: sobretot en els jo
ves. Viure en un barri perifèric, popu-

lar i obrer, on alguns joves no en sur
ten, o la majoria d'ells van a passar la 
nit a la ciutat central, o a algun barri 
més cèntric, i es fa molt dificil agluti
nar els joves un divendres o dissabte a 
la nit en el mateix barri; és diferent de 
viure al centre de la ciutat, o viure en 
una altra ciutat que no sigui la capital, 
que és el lloc on s'estudia. Llavors el 
que és normal és passar la nit del 
dijous amb els companys d'estudi de 
la capital, i el divendres i dissabte a 
la ciutat provincial amb el amics que 
hi tenen. Aixi, el cap de setmana s'a
llarga de la nit del dijous a la del 
diumenge. 

2. Malgrat el pluralisme i les dife
rències, hi ha uns punts comuns in
dults sobretot pels mitjans de comuni
cació. La majoria de la població adulta 
i dels joves segueix de manera quasi 
automàtica i acritica les pautes desti
nades a consumir caps de setmana de 
la mateixa forma, seguint les normes 
establertes que donen diners als po
ders econòmics. A través d'aquests 
comportaments seguits majoritària
ment, els poders polítics tenen un con
trol més acurat i segur de la població. 

3. Si ens fixem especialment en els 
joves, que passen sobretot les nits' del 
divendres i del dissabte pràcticament 
en vetlla, podríem repassar les dife
rents activitats que van seguint, com 
en un itinerari guiat, més condicionat 
i menys decidit. Es pot fer el següent 
inventari de les activitats: 

a) Arreglar-se: el cos, vestir-lo i 
maquillar-lo, és molt important avui 
dia, és un dels símbols dels joves, qua
si un petit déu a qui cal adorar. 



b) Quedar, citar-se amb altres com
panys/es, després d'un seguit de tele
fonades per saber qui hi va i qui deixa 
d'anar-hi. Aquestes cites poden ser 
múltiples,ja que es van fent al llarg de 
la nit amb persones diferents, algunes 
quedant prèviament, altres esperant 
trobar-les, ja que s'havien caigut bé 
alguna altra nit passada. Per això, cal 
fer un itinerari de llocs per trobar 
aquestes persones. 

c) Anar a un seguit de llocs: bars, 
bars musicals, discoteques, places, 
carrers, amb cotxe (el cotxe o la moto 
és una altre petit déu, un símbol quasi 
religiós per als joves), o a peu. Tot 
depèn dels gustos, de les edats, de les 
èpoques, dels dies, de les persones 
amb les quals es volen trobar, de mo
ments d'apetència força immediatista. 

d) Beure barreges diferents. Se
gons els gustos, les addiccions, amb 
qui s'està ... 

e) Lligar en diferents graus de co
municació: dependrà del que passi, de 
les sorpreses, del que se cerqui, del 
que pugui sorgir inesperadament, amb 
una certa ingenuïtat de trobar algú 
interessant, que més endavant es pot 
convertir en una possible relació. 

f) Drogar-se en una minoria, si 
exceptuem l'alcohol que és força ma
joritari. Ara sembla que hi ha una ten
dència a les drogues sintètiques (a les 
pastilles) que substitueixen l'heroïna o 
la cocaïna, l'LSD ... També es continua 
prenent marihuana en molts casos. 

g) Comunicar-se, cercar comuni
cació i conversa agradable, sigui més 

o menys profunda, o personal. Es trac
ta de sentir-se reconegut, identificat, 
valorat per algú altre, és a dir, no trac
tat com un de tants, anònimament. 
Sentir-se escoltat i acceptat tal com un 
és. Aquesta comunicació pot anar re
lacionada amb lligar, amb el fet de 
cercar un contacte sexual. Hi ha co
municació verbal, a vegades pràcti
cament no se sent pel soroll ambien
tal, però hi ha molta comunicació 
gestual, visual (a través de les mira
des), tàctil a través dels petons, abra
çades, ball, etc. 

h) Escoltar música i sentir-la dins, 
escoltar els altres, escoltar moltes 
converses, sorolls (música, tele
visió, converses, màquines ... ) a la 
vegada. 

i) Mirar persones, situacions, 
objectes, paisatges, mitjans audio
visuals ... 

j) Ballar, moure el cos, o senzilla
ment ser en un lloc. 

k) Seguir un altre itinerari per 
tornar a casa, sigui a peu, passejant, 
amb cotxe, bus, taxi, o esperar que 
funcioni el metro, i prendre les dar
reres copes. A vegades això signifi
ca acompanyar-se mútuament, alguns 
cops beguts, o amb problemes més 
greus. 

I) Finalment, arribar a casa i, si es 
dóna el cas, tenir alguna breu comu
nicació amb la mare o el pare, més o 
menys conflictiva (depenent dels 
tractes, pactes i el tipus de relació 
que s'hi tingui) i anar a dormir fins 
ben entrat l'endemà. 33 



2. Percepcions i experiències dels 
joves durant el cap de setmana 

Si intentem posar-nos dins la pell 
d'un jove de 15 a 30 anys que segueix 
aquest ritme el cap de setmana (no tots 
ho fan, cal tenir-ho en compte; hi ha 
molts joves sols, introvertits, amb 
problemes de comunicació i que res
ten a casa), podem comprendre apro
ximadament què és el que els passa 
pel seu fisic, la seva psique i el seu es
perit. 

En primer lloc, hem de tenir en 
compte la problemàtica en què es tro
ben avui en dia els joves, que es po
dria resumir en la manca de feina, 
l'escassa possibilitat d'accedir a un ti
pus de treball precari, que sovint a 
més d'estar mal pagat no és el que 
s'adequa als estudis fets o al que real
ment cerquen, i que a més és poc du
rador. A això, cal afegir-hi la incerte
sa del futur i, per tant, una tendència 
a aprofitar el que tenen que és el pre
sent. El passat per a ells encara és 
curt. 

En segon lloc, cal considerar la 
percepció de certa marginació, més 
alta o més baixa, segons el diferents 
joves, en relació amb el sistema pro
ductiu i tot el sistema social. Per tant, 
és lògic que sigui alt el sentiment d'ex
propiació del seu cos, psique i esperit, 
de les relacions familiars, de les rela
cions normalitzades amb adults, de la 
font de socialització que és el treball, 
a més de font d'ingressos, d'expropia
ció de la possibilitat de prendre deci
sions en els llocs on són, i també de 
furt de la seva cultura i dels espais i 

34 temps de comunicació. 

En aquest sentit, el jove cerca en la 
nit un espai i un temps propi, no ex
propiat, sense presses, on es pugui 
comunicar a la seva manera, amb els 
seus, amb un llenguatge verbal, ges
tual i visual autòcton, en els llocs on 
vol i amb qui vol. No s'adona que 
la societat ja ha pensat els llocs i 
les formes, i els ho ofereix sobre 
una patina de llibertat, com si es po
gués triar, alhora que extreu i expro
pia els diners dels joves o els dels 
seus pares. 

Aquests llocs i temps de nit són 
viscuts com a màgics, més estables, 
esperats amb il'lusió, com a llocs d'en
contre humà, de satisfacció, de plaer 
sensual, i també més profund. Com 
llocs on els adults no hi tenen res a fer 
(manca de crítica); estan lluny dels pa
res, però saben que els pares els espe
ren i tindran el plat a taula i el llit fet, 
i miren d'estar bé amb els seus, ja que 
la família per a ells també és una de 
les coses més estables (per als qui en 
tenen). 

La nit es converteix per als joves 
en el lloc on es van coneixent els al
tres, l'altre sexe, el lloc del joc, d'o
brir-se al món, a la vida, encara que 
sigui en un ambient més o menys de 
cartró pedra, prefabricat. Però és im
portant que veiem que és on omple les 
seves ànsies d'identitat, de comunica
ció, de projectes, d'acció, els seus 
desigs, inquietuds, on viu eufòries i 
tristeses, on pot expressar alegries i 
penes. 



3. Intent d'interpretació des de 
l'anàlisi sociològica de la situa
ció actual dels joves 

Un cop descrits els fets i després 
d'intentar entrar dins la vivència dels 
joves, podem fer la nostra i com 
sempre subjectiva interpretació, per 
donar elements de comprensió en
vers els joves, i també d'explicació 
social, que ens ajudin a distingir, a 
copsar, a cercar-ne les causes per tal 
de treure'n les conseqüències peda
gògiques. 

El treball com a lloc hegemònic, 
tradicionalment parlant, en la societat 
industrial i capitalista, de la socialitza
ció dels joves, està perdent el seu pa
per. En aquest sentit, la manca de tre
ball no solament produeix uns efectes 
econòmics, amb vistes a poder-se 
emancipar, sinó que també afecta ne
gativament la maduració de la perso
na i el seu procés de vinculació social 
i d'incorporació de les normes bàsi
ques de la convivència. 

Per altra banda, els agents de socia
lització tradicionals: la família, l'esco
la i una comunitat religiosa estan pa
tint canvis profunds, la qual cosa els 
deixa perplexos i amb una competèn
cia deslleial amb els forts agents de 
socialització que són els mitjans de 
comunicació. A més, el seu context és 
una societat pluralista i secularitzada, 
on reben moltes propostes i estímuls 
que els volen oferir diferents felicitats 
totals o parcials. 

Per tant, ens resta el teixit associa
tiu. I de fet molts joves hi troben (ma
joritàriament dins dels que estan asso-

ciats en l'esport) un lloc adequat per 
socialitzar-se i fins i tot una substitu
ció dels papers socials que exercia el 
treball, en el voluntariat per a la gent 
gran, per als infants i adolescents, per 
als mateixos joves, per al tercer o 
quart món, o en entitats de tipus cultu
ral i recreatiu, on fins i tot alguns jo
ves troben feina (tot el que en diem 
l'economia social). Molts joves passen 
el cap de setmana amb els amics fets 
en les associacions de les quals for
men part. Ara bé, això és, de moment, 
bastant minoritari. 

Finalment, només resta un agent 
de socialització tradicional, que enca
ra ara pren més força: la colla d'amics 
per sortir en temps de lleure. Aquest 
agent té una gran diferència amb els 
altres, i consisteix en el fet que l'en
contre humà és entre iguals quant a 
l'edat, i per tant no hi ha una relació 
amb adults que els puguin oferir un 
ajut per madurar. La relació que tenen 
amb els adults és comercial, ja que 
aquests són els patrons de les empre
ses que visiten en l'itinerari laberíntic 
de la nit, els qui, malgrat no ser vi
sibles, posen unes normes, algunes 
d'elles molt estrictes però a nivell su
perficial (un determinat calçat o vestit 
per a tal discoteca, o acceptar un de
terminat tipus de música, o no droga, 
no violència ... ). Aquestes normes 
bàsiques són les que es van assumint 
acriticament (a diferència de l'assump
ció crítica que se'n pot fer en les enti
tats del teixit associatiu, a la família, a 
l'escola, o en la comunitat religiosa) 
per mantenir el sistema econòmic, 
polític i cultural. Aquestes normes, i 
els mateixos valors en què es fona
menten (culte al cos, tolerància, vio- 35 
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lència controlada, permissivitat, lli
bertat individualista, imatge, religió 
del diner, consum per obtenir prestigi, 
jerarquització i discriminació social, 
pragmatisme, etc.) coincideixen amb 
els valors i les ideologies dominants 
que se segreguen en els mitjans de 
comunicació en mans dels grans po
ders mediàtics, sovint aliats amb els 
grans poders econòmics i polítics 
del món. 

Per tant, el cap de setmana es con
verteix en un ritual d'iniciació a la 
vida, a la societat, molt conformista en 
el fons, és a dir, de conformitat amb 
els valors dominants establerts. Aquest 
ritus d'iniciació té les seves fases, les 
seves normes, els seus llocs, els seus 
símbols. En el cap de setmana es con
centra tota una simbologia jove (que a 
la vegada reflecteix la simbologia de 
la societat actual) que s'apropa si no a 
una religió, sí a una parareligió: amb 
els seus espais i temps sagrats, amb els 
seus objectes i paraules sagrades, i els 
seus sacerdots i deixebles. En la nit, ja 

com a símbol englobador, trobem el 
cotxe, el cos, la imatge, la música, la 
droga, la parapsicologia, l'ecologia, 
l'estètica, l'androgin, els mitians audio
visuals (tal com ja indicava en el núm. 
142-143, de juliol de 1994, de Qua
derns de Pastoral). Tots aquests sím
bols per retrobar la identitat i la segu
retat, per incorporar sentit al que es 
viu i al que es fa, i al que un és, per 
cercar l'origen, les arrels, la història, el 
passat (que podem inferir els adults tot 
acompanyant, educant, sense prepo
tències, sense superioritats, sense im
posicions, sense mani pular) per trobar 
una mica d'ordre dins el caos personal, 
interpersonal i social, per poder co
municar-se, per assolir afecte i caliu 
humà, per anar-se fent un lloc a la so
cietat i col· lacar-se, per créixer, per 
desenvolupar les energies d'acció i 
de vida, per projectar-se i transcen
dir, per sentir-se útil, i per fer algu
na cosa que repercuteixi més enllà, 
que els doni la sensació que se'ls té 
en compte, que són algú, que poden 
aportar quelcom. 



Una ullada estadística per dibuixar el 
caràcter del cap de setmana 

TERESA PANAREDA. Barcelona. 

He trobat notícies estadístiques 
que ens mostren les diferents opcions 
per viure el cap de setmana. 

De les 1.933.044 l1ars de Cata
lunya, 467.922 són de segona residèn
cia. Això situa la mobilitat de la nos
tra població en un 42%. El cens és de 
6.059.494, per tant,la mobilitat estable 
d'un cap de setmana fora de la resi
dència habitual afecta uns 2.544.986 
habitants, i caldria afegir-hi la mobili
tat d'un sol dia del cap de setmana per 
tal de gaudir del lleure fora de la pobla
ció habitual de residència. Així doncs, 
és evident que la mobilitat és un caràc
ter definitori de la nostra població. 

Si analitzem les xifres de la mobi
litat obligada de desplaçaments resi
dència-estudi (més de 2.500.000 des
plaçaments) i de residència-treball 
(només en l'àmbit metropolità de 
Barcelona trobem més d' 1.500.000 
desplaçaments), observem que no tan 
sols la mobilitat defineix el cap de set
mana, sinó que són nombroses les per
sones que viuen en un lloc, treballen 
en un altre i passen el temps lliure en 
un tercer lloc. 

Poblacions petites al voltant de les 
grans ciutats es transformen de zona 
de segona residència a zona de prime
ra, però un cop tenen aquest rol assu-

mit, ben aviat es configura una altra 
mobilitat, perquè sense ella el cap de 
setmana i les vacances queden desver
tebrats. Els residents històrics d'aques
tes poblacions també cerquen la mobi
litat i molts, malgrat viure en cases i 
no en pisos, tenen pisos de propietat o 
de lloguer com a segona residència en 
llocs de plaga o de neu. 

Un altre àmbit poc estudiat són els 
universos socioculturals que van nai
xent a redós de les urbanitzacions i de 
com responen para¡.]elament als dife
rents llocs de procedència de la prime
ra residència. Per exemple, els del bar
ri X de la ciutat Y tenen tendència a 
adquirir primer un terrenyen una ur
banització i després construir-hi la 
caseta. També cal dir que la qualitat de 
vida en aquestes urbanitzacions és 
desequilibrada, ja que malgrat tenir 
una casa, els serveis generals i públics 
d'aigua, clavegueram, urbanisme veïnal, 
enllumenat, etc. són molt precaris. 

Molta gent també viu la mobilitat 
del cap de setmana en el «merendero» 
preparat a la plaga o muntanya, o bé al 
«merendero» improvisat de peu de 
carretera, que a força de presències 
dominicals es converteixen en llocs de 
lleure nòmada. Quantes zones de pe
tit bosc reben l'impacte de la visita 
de cap de setmana dels assedegats 37 
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ciutadans a la recerca d'un tros de 
verd! 

Si tenim en compte el parc auto
mobilístic de Catalunya, amb més de 
2.400.000 turismes, més de 400.000 
motocicletes i més de 500.000 furgo
netes i camions, veiem que el despla
çament amb mitjans propis és molt 
elevat. Aquest nivell de propietat de 
mitjans de transport ens mostra l'asse
quibilitat de qualsevol mobilitat, sigui 
del tipus que sigui, i que es poden fer 
i organitzar amb poc temps, fins i tot 
improvisar fàcilment. 

El lleure és considerat per un 40% 
de la població com a molt important i 
per un 46% força important. També 
cal assenyalar que la família gaudeix 
de l'apreciació de molt important per 
al 86% de la població. I una dada a 
tenir molt en compte és que totes 
aquestes valoracions són molt estables 
en els diferents segments d'edat de la 
població ja siguin de 18-24, 25-34, 
35-44,45-64,65-0 més. Les diferèn
cies són molt petites. 

Després d'aquest repàs fet a manera 
de lectura ràpida i no exhaustiva de les 
dades estadístiques, podem afirmar: 

- La mobilitat és una nota defini
dora de la nostra societat. 

- La mobilitat ha canviat substan
cialment els hàbits de la família i de la 
cultura veïnal. 

- La mobilitat ha canviat els re
gistres de pertinença als llocs de resi
dència. 

- La mobilitat ha homogeneïtzat 
els costums d'una ciutadania, de tal 
manera que avui parlar de Catalunya
ciutat és una metàfora molt atinada. 

Des d'aquestes notes de la mobili
tat, cal tenir present el seu substrat 
econòmic, ja que per a la nostra econo
mia és el principal eix de dinamització 
del consum i alhora de l'economia del 
nostre país, que és fonamentalment 
una economia del sector de serveis. 
No tenim ni un àmbit industrial o tec
nològic punta, ni tan sols una econo
mia agrària forta. Vivim, doncs, del 
sector serveis. Això vol dir que la 
mobilitat també és una clau impres
cindible per a la salut de la nostra eco
nomia i del comerç. 

Si aquesta realitat és així d'impera
tiva, les preguntes pastorals són molt 
evidents: 

Com viure els diumenges amb 
una població definida per la mobi
litat? 

- Què li cal a la nostra pastoral 
per assumir la realitat de la mobilitat? 



ALGUNES EXPERIÈNCIES 

Diumenge, dia del Senyor: com acollir 
els turistes nacionals i estrangers 

SALVADOR BATALLA, delegat interdiocesà de Pastoral de Turisme. 

La segona residència, el fet social 
dels caps de setmana, amb tota la 
gamma de varietats, modifica les co
marques limítrofes de Barcelona (el 
Maresme, el Vallès, el Baix Llobre
gaL), i en primer i segon terme bona 
part de les comarques que hi ha més 
enllà. 

Pastoralment, a Catalunya, les ciu
tats, les viles i els pobles dormitori són 
una variant pastoral a reflexionar. 
Com atendre, com integrar aquest 
col· lectiu humà a la vida del poble, a 
la vida de l'església? Heus ací que 
cal tot un esforç d'imaginació i de 
creativitat. 

Realment, què es fa pastoralment 
per atendre aquesta munió de gent? 
No tinc, ni tenim, dades primàries. Cal 
partir de la realitat i disposar d'un 
estudi sociològic que ens faci com
prendre l'abast de tota aquesta pro
blemàtica. 

Unes experiències pràctiques i 
senzilles són les següents: 

- Hi ha parròquies que disposen 
de grups de catequesi, de preparació 

al baptisme i al matrimoni, tenint en 
compte els horaris i la situació real de 
les persones de segona residència. 

- Hi ha casals d'estiu i de colò
nies de vacances que han aconseguit 
la integració dels estiuejants amb la 
gent del poble, no solament dels in
fants sinó dels mateixos monitors i 
responsables. 

- Hi ha rectors de parròquia que 
mantenen uns horaris de despatx asse
quibles a les necessitats dels qui es 
desplacen els caps de setmana. 

- Hi ha experiències concretes de 
convidar a la participació litúrgica, de 
forma gradual, a aquest col· lectiu. Hi 
ha sempre el perill d'un excessiu pro
tagonisme, així com d'una marginació 
declarada. 

- Algunes parròquies tenen algun 
membre dels caps de setmana en els 
consells parroquials o similars. 

L'acolliment és, en aquest cas, el 
primer pas per aconseguir de mica 
en mica la seva integració a la co-
munitat. 39 
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Un apartat singular són els qui per
tanyen a urbanitzacions allunyades 
del centre del poble que moltes vega
des són guetos tancats i arilats, con
reus preparats per al treball de sectes 
i formes religioses orientals. 

Acolliment dins l'església 

Tant per als turistes nacionals com 
per als estrangers, l'acolliment es pot 
fer des de les mateixes instaHacions 
de l'església. 

Algunes parròquies ho fan de la 
manera següent: 

- El tracte obert dels responsa
bles de l'acolliment. Tracte que supo
sa una obertura, una capacitat d'enten
dre la seva situació i molta paciència. 

- Uns cartells de benvinguda en 
el vestíbul de l'església, tot un seguit 
de fulls, butlletins, pòsters, invita
cions a la vida de la comunitat parro
quial i diocesana. Una música de fons. 

- Dins de l'església, manteniment 
d'una netedat i pulcritud, creació d'un 
clima religiós atractiu en què desta
quin els llocs litúrgics d'importància 
(altar, ambó, altar del Sagrament, 
imatges ... ). 

- Celebrar les eucaristies normal
ment en català, però amb unes parau
les de benvinguda, alguna lectura o 
comiat en llengua estrangera segons 

els participants i segons les possibili
tats dels monitors. 

- Celebrar una missa internacio
nal cada diumenge. 

Convidar els turistes nacionals 
o estrangers a alguna activitat cultural, 
social o lúdica. 

Voldria assenyalar dues experièn
cies interessants: 

a) A Platja d'Aro, a més de moltes 
activitats de pastoral de turisme, el seu 
rector, Mn. Pere Vila, des de fa 34 
anys va formar un grup de turistes 
francesos i belgues que cada dimarts 
en el Centre Ecumènic (una vintena 
de persones) preparen l'homilia de la 
missa del diumenge posterior. Llur 
participació es fa durant tots els mesos 
d'estiu. El resultat són unes celebra
cions en llengua francesa i unes co
munitats vives, molt lligades a la vida 
parroquial de Platja d'Aro. 

b) A Roses, en plantejar-se Mn. 
Joan Tiu la possibilitat d'una missa 
internacional massiva al port de Ro
ses, va convidar alguns turistes cris
tians, nacionals i estrangers, i aconse~ 
guí crear una comunitat d'estrangers 
que no solament preparen aquesta 
missa, sinó també un seguit d'activi
tats de comunió i fraternitat. 

La integració, en buscar vincles 
d'agermanament, és el mitjà per a una 
vida cristiana reeixida. 



Un diumenge al Pla d'Urgell: 
Vilanova de Bellpuig 

PEP VILA, prevere de Solsona, membre del Departament de Pastoral Rural del CEP. 

Vilanova de Bellpuig és un poble 
que té totes les característiques dels 
pobles del Pla d'UrgelL No són ni 
massa grans ni massa petits. Vilanova 
aplega tres-centes vuitanta famílies 
formades per mil dos-cents habitants. 
Les cases, de dues plantes, estan orde
nades una al costat de l'altra. No hi ha 
pisos, i és per això que el poble és 
allargassat Aquesta disposició de les 
cases fa que les famílies gaudeixin de 
llibertat i d'intimitat. Abans, a la plan
ta baixa de les cases hi convivien els 
animals de treball i els animals de 
matança per a l'aliment familiar. Te
nen, doncs, una porta molt gran per on 
podia entrar el bestiar i també el car
ro. Actualment, serveix per entrar-hi 
el cotxe. 

La base de la seva manera d'ésser, 
la seva economia i la seva organitza
ció com a poble és la pròpia del món 
ruraL No hi ha cap indústria, només 
transports i comercialització dels pro
ductes del camp, que són primordial
ment cereals i fruita. També hi ha al
gunes granges d'aviram i de porquí. 

Hi ha una escola pública amb se
tanta alumnes d'EGB. 

Eclesiàsticament, està organitzat 
amb una sola parròquia i una sola es
glésia dedicada a Sant Pere ApòstoL 

Fins a l'any 1967 hi hagué rector i vi
cari. A partir d'aquell any, sempre més 
hi ha hagut un sol capellà. Com que 
s'esqueia que acabava de concloure el 
Concili Vaticà lI, el primer rector en 
solitari va fer molt bona feina durant 
nou anys, sobretot en la renovació li
túrgica, bo i conservant alguns dels 
rituals o les devocions populars per 
allò de no traumatitzar. 

L'any 1976, el nou rector que hi va 
entrar, que és qui escriu aquestes rat
lles, molt animat i encoratjat per les 
possibilitats d'obertura i de canvi que 
ens oferia el Concili Vaticà i després 
d'haver fet un reciclatge al CEP, ho va 
canviar tot. La gent deia «ens ho ha 
tret tot». Va treure les processons i 
benediccions, els confessionaris, o 
millor dit les confessions, també els 
vestits llargs de les primeres comuni
ons, i fins i tot el cor parroquial. Les 
imatges de guix i els aparells de fer 
cremar llantions ... 

A canvi, va suplir les processons, o 
si voleu els actes «cultuals», per actes 
culturals, com per exemple algun con
cert o recital de música seriosa. Les 
confessions individuals per confes
sions comunitàries amb absolució ge
neral; tanmateix, no s'ha negat mai la 
confessió individual a aquells que ho 
han demanat. L'absència de vestits 41 
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llargs i de fotògrafs a les primeres 
c.omunions ha donat molta més ale
gria i concentració segons els sentit 
de la diada. Els assistents a les cele
bracions participen molt més en els 
cants si no es poden refiar del fet 
que ja hojarà el cor parroquial. Les 
imatges han estat substituïdes per 
pintures i s'ha abolit el comerç dels 
llantions. 

La primera reacció d'algunes per
sones davant d'un rector tan desconsi
derat fou voler treure-li els ulls, altres 
el volien fer fora del poble; però una 
gran majoria va acceptar i aplaudir el 
canvi, encara que fet i fet l'adaptació 
ha estat dificil. Aquesta és la descrip
ció del primer ensurt. Actualment, hi 
ha més calma i tenim accions pasto
rals que funcionen. 

Corn fem el diumenge 

Si l'acte més assenyalat del cristià 
per celebrar el dia del Senyor és anar 
a missa, d'acord amb les possibilitats 
que ens va donar el Concili Vaticà de 
poder avançar la celebració, cada dis
sabte al vespre hi ha missa. A l'hivern, 
a les vuit i a l'estiu a les nou. Hi vénen 
totes aquelles persones que per raó 
dels esports, sobretot si són joves o 
canalla, o per raons de treball urgent, 
com pot ser regar o collir algun fruit, 
no hi poden anar el diumenge. Acos
tumen a venir-hi cent persones, més 
que menys. 

El diumenge pròpiament dit po
dem afirmar que es comença cap per 
avall, com acostumen a pronunciar la 
gent de ponent. 

Entre les sis i les set del matí, 
pels carrers se sent la remor dels 
quaranta o cinquanta cotxes amb els 
quals arriba el jovent de la discote
ca. Llavors, els pares comencen a 
descansar perquè saben que tots són 
a casa. Del jovent ja no cal esperar
ne res més durant tot el matí, perquè 
són a dormir. 

A dos quarts de nou, es fa el primer 
toc per la missa primera que és a les 
nou. És la missa de les cuineres i de 
les padrines, i d'aquells que no es vo
len mudar gaire. També hi ha unes 
cent persones, més que menys. A la 
missa del dissabte i a la primera del 
diumenge no acostumem a cantar. 
Són misses resades, però molt parti
cipades i tenen un ambient molt fa
miliar i auster. 

A dos quarts de dotze, es fa el pri
mer toc per la missa segona. La gent 
més puntual comença a donar tombs 
davant la porta de l'església i fan petar 
la xerradeta. La gent de missa segona 
és gent calmada i amb ganes de fer 
festa. A les dotze, durant tot l'any hi ha 
la missa que procurem que tingui un 
to més solemne i més festiu, que si les 
coses no canvien potser serà l'única 
que quedarà. Aquesta missa sempre és 
solemnitzada amb cants, acostuma a 
haver-hi varietat de lectors i gairebé 
sempre hi ha escolans. En sortir de 
missa, la gent mudada i caminant 
pausadament pels carrers dóna la 
nota més festiva i familiar del matí del 
diumenge. 

A l'església ja no s'hi fa cap més 
funció. La gent jove s'aixeca a l'hora 
de dinar. Diuen alguns pares que estan 



de sort si poden dinar en companyia 
dels fills. A la tarda, algun diumenge 
hi ha futbol. Cap al tard, el jovent tor
na a tocar el dos cap a la discoteca i la 
gent més gran va a ballar a la sala de 
ball del poble. Cada diumenge, des de 
l'octubre fins al juny, hi ha ball al po
ble. Per a la canalla, no hi ha res espe
cial que els ajudi a passar el diumen
ge. Algunes persones aprofiten aquest 
dia per visitar parents o malalts. 

Les reunions per preparar les acti
vitats pastorals, que en tenim molt po
ques, es redueixen a les catequesis 
d'infants i d'adults, a la caritat i a la ne
teja, i les podem fer durant la setmana. 

A aquesta descripció hi podria 
posar una mica de fantasia, i destacar 
que els homes es passen moltes esto
nes al cafè jugant a la botifarra i que 
no es recorden d'anar a missa. Que són 
pocs els matrimonis joves que van a 
missa. Que a la missa segona, la més 
solemne, hi acostumen a venir unes 
dues-centes trenta persones. 

He pensat, però, que valia la pena 
ser més realista i fer camí amb els al
tres responsables de parròquies del 
món rural, anar assumint que cada dia 
ens costarà més poder dir que a les 
nostres parròquies el diumenge és el 
dia del Senyor. 

La Cerdanya, un oasi de pau i benestar: 
com es planteja l'acolliment de les 
persones que ens visiten 

FRANCESC BAlSEllS i BONEll, prevere del bisbot d'Urgell. Ger. 

Com es planteja l'acolliment de les 
persones que ens visiten 

Deixant de banda la casuística que 
es concreta a cada lloc, penso que l'ac
titud de fons que ha d'animar aquest 
acolliment es pot sintetitzar en tres 
fases. 

a) Mirar les persones i intentar 
entendre-les. 

Són gent plural, d'edat, formació i 
ocupacions diverses. Són persones 

que han fet o fan notables esforços la
borals o professionals, que tenen di
versos nivells de responsabilitat. Por
ten l'ànim curull de les tensions i els 
neguits de la vida d'avui, vénen de l'ull 
de l'huracà i tenen sensibilitats i vi
sions molt diferents. Busquen en els 
nostres pobles de la Cerdanya l'aire 
pur, la natura, la tranquiHitat, l'evasió, 
àdhuc silenci. S'aturen a badar i parlar. 

b) Acollir-les amb l'humanisme de 
Jesús. 43 
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Jesús era un bon conversador, en 
privat i en públic. Atent a la realitat 
social i psíquica de l'interlocutor, 
sempre disposat. De mentalitat ober
ta, comprensiu, àdhuc compassiu. De 
tarannà confiat i optimista, no feia 
distincions entre les persones. Cor 
obert a la gent, sensibilitat envers la 
natura. 

c) Acollir-los amb ¡afe de Jesús. 
Jesús era obert al misteri, al trans

cendent, al Pare. En vivia amarat. 
Això potenciava la seva humanitat, li 
donava seguretat, el feia magnànim. 
Mai era fanàtic, ans al contrari. 

Assolia el seu objectiu -fer créi
xer les persones com a persones
no condemnant ni obligant, sinó in
vitant, suggerint altres maneres de 
veure i d'actuar. Quasi tot li era rela
tiu, llevat de la relació amb el Pare, 
l'obertura a les persones i la netedat 
de cor. Sabia distingir el que és im
portant del que és accessori. Penso 
que la gent que ens visita espera ser 
escoltada i entesa, ser acollida i re
bre l'oreig d'una fe fonda, senzilla i 
joiosa. 

Com s'integren 

La integració amb els habitants 
dels nostres pobles no es pot definir 
amb un sí o un no. Té moltes grada
cions i depèn de factors diversos i 
subtils (ben segur que aquest no és 
el lloc d'aprofundir-los, però seria 
un tema interessant per a un estudi 
sociològic). 

Hi ha una relació prou consolidada 

i normal a escala comercial, de con
tactes amb menestrals i altres serveis: 
de participació en espais de lleure i 
en festes populars. Una osmosi més 
profunda, en l'àmbit interpersonal i 
directe, ja no és tan generalitzada, 
però també es dona. Es fonamenta 
en lligams d'amistat i relació d'ori
gen divers. Poc a poc es va creant 
una capa permeable per on discorre 
un grau de relació i d'integració més 
personal. 

En l'aspecte religiós no sabríem 
precisar quin percentatge dels visi
tants acudeix als actes comunitaris de 
l'església. Ben segur també que aques
ta participació és diferent d'un poble a 
l'altre, i també varia segons el tipus de 
festivitats. 

Però hi ha nuclis de gent de fe sin
cera i cultivada, col·lectius amb in
quietuds socioculturals -més o menys 
definides-, i un nombre notable de 
cristians que s'acosten a nosaltres per 
tal de conversar i participar en les ce
lebracions litúrgiques. 

Assumpció de responsabilitats 

L'assumpció de responsabilitats 
per part de l'església, pel que fa als 
nuclis més sensibilitzats de visitants, 
està condicionada, entre altres co
ses, per la brevetat de l'estada (caps 
de setmana i vacances). La partici
pació resulta satisfactòria a nivell 
litúrgic. Potser a l'estiu es podria 
pensar en altres tipus d'activitats. A 
vegades floreixen iniciatives sòlides 
i de llarga projecció, com per exem
ple la del grup de persones que pro-



mou l'acurada restauració de l'esglé
sia romànica de Queixans. 

Com s'bo mira la gent del poble 

No hem observat cap símptoma 
de rebuig en la gent dels pobles per 

aquesta presència a l'església, ni per 
l'assumpció de responsabilitats per 
part dels visitants. Ben al contrari, 
les activitats participatives -si es 
fan amb el tacte adequat- són vis
tes de forma positiva per la gent dels 
nostres pobles i tenen un cert gruix 
d'exemplaritat. 

L'atenció pastoral a 36 poblets de la 
Vall Ferrera i la Vall de Cardós 

JOAN DIES, prevere del bisbat d'Urgell. Ribera de Cardós. 

Prompte farà 16 anys que vaig ser 
encarregat de 36 poblets al voltant de 
Llavorsí, la Vall de Cardós, Tírvia i la 
Vall Ferrera, amb més de 40 esglésies 
obertes al culte, en una superficie su
perior a la d'Andorra. Havia de tenir 
cura de llurs pobles amb l'ajuda 
d'un sacerdot d'edat que residia a 
la demarcació. 

Vaig adoptar una postura conser
vadora: conservar el màxim de valors 
d'aquelles parròquies, que en altres 
temps havien estat riques en gent i en 
cultura cristiana. 

Vaig mirar de reparar les esglésies 
d'obra material, ja que moltes estaven 
en molt mal estat de conservació, hi 
faltaven vidres i hi havia moltes gote
res. Per aconseguir aquest objectiu 
vaig intentar atreure l'atenció joiosa 
vers aquest problema. Per exemple, a 
les pregàries demanàvem la gràcia de 

poder cOnservar el nostre temple de 
tanta història religiosa i cultural, i deia 
a les autoritats que era molt important 
la conservació del patrimoni existent, 
que costa molt poc en comparació 
amb obres noves ... Tenim la satisfac
ció que durant aquests anys no s'ha 
ensorrat una sola església i se n'han 
restaurades altres que estaven caient. 

Vaig buscar les lletres dels cants 
populars religiosos d'aquestes valls i 
se'n van fer còpies per tal que els ha
bitants en tinguessin a l'abast. Es van 
gravar dos cassets, en què la gent de 
les contrades cantava aquests cants, i 
se'n van fer centenars de còpies. 

Quant al servei religiós, assegura
va l'Eucaristia els dies festius als tres 
pobles principals i en altres hi havia 
tom fix durant el mes. Potenciava els 
temps forts de la litúrgia: Nadal, Qua
resma-Pasqua i Tots Sants. Amb ante- 45 



lació, enviava a totes les famílies el 
programa d'aquestes dates importants. 
Després hi havia les misses que en 
podríem dir d'oferta per la Festa Ma
jor de cada poble. I els sagraments 
extraordinaris: enterraments, primeres 
comunions i matrimonis, que procura
va solemnitzar. 

La catequesi la faig a l'escola que 
agrupa una colla de pobles. També 
reuneixo els nois algun cap de set
mana, una estona, o tot el dia, inter
calant la diversió i l'aprenentatge de 
la catequesi. 

Durant aquest temps hem conser
vat i consolidat totes les esglésies i se 
n'han refet quatre que antigament 
tenien el seu Aplec, que l'hem tomar 
a instaurar. Sempre hi ha més gent i 
animació a l'Eucaristia de l'Aplec que 
a la parroquial. 

Durant aquest temps he donat mol
ta importància a l'apostolat marxós. 
Avui, la gent és molt marxosa: bona 
part del temps lliure el dediquen a 
marxar: excursions, vacances, pele
grinatges, etc. He intentat tractar bé 
els forasters turistes, amb la voluntat 
que fos un element dinamitzador de 
les petites comunitats, tant a nivell es
piritual com material. 

També he participat en diversos 
grups de pregària; se n'ha fomentat el 
creixement espiritual i humà i la unió 
a llurs parròquies. A partir dels últims 
anys, en què m'han reduït el nombre 
de pobles, he pogut augmentar-ho. 

Amb un pelegrinatge s'assoleix 
46 amb facilitat l'ideal de reunir un gru-

pet de persones per a un convivència: 
pregària, alguna meditació o reflexió, 
millorar el tracte humà, etc. Alguns, 
en acabar aquests pelegrinatges, con
fessen que en surten nous, com en uns 
exercicis o en una convivència. 

Les circumstàncies que poden en
cetar en les persones un creixement de 
la pregària són diverses: 

1. Una malaltia. Cal fer notar que 
abans es pecava de voler obtenir el 
guariment tan sols amb la pregària, 
sense anar al metge; però avui es vol 
aconseguir sense pregar, només amb 
remeis tècnics. 

2. Un problema familiar. Uns jo
ves que trenquen amb la familia, que 
s'ajunten sense casar-se, una parella 
que se separa o que està en crisi, pro
blemes entre els pares i els fills. No 
poques parelles, mitjançant la pregà
ria, han tornat a trobar la felicitat de 
conviure o han regularitzat la seva si
tuació. 

3. Una necessitat material. Reeixir 
en els estudis, en el treball, superar un 
problema econòmic, etc. 

4. Quan una persona o persones 
tenen una experiència espiritual pro
funda. Potser creuen que han tingut 
una visió, o senten veus. Molts creuen 
que aquestes situacions son manies o 
no els donen cap importància, o la que 
els interessats esperen. 

Cal remarcar que tot el que la per
sona sent com a important, ho és, i tro
bar-se amb el Senyor és de la màxima 
importància; però és molt difícil saber 



si una visió és autèntica. Poden arribar 
a creure's que tenen línia directa amb 
el cel i prescindir de l'església i de la 
Paraula de Déu. Cal demanar-los que 
escriguin els suposats missatges, 
d'aquesta manera es pot fer un estudi i 
donar-ne una valoració adequada, que 
en qualsevol circumstància vol temps. 
I mirar els fruits, si donen pau o in
quietud, senzillesa o orgull, ganes de 
pregar, ajuda als germans ... 

Un altre fenomen que s'ha consta
tat aquests darrers anys és l'augment 
dels forasters que s'han instal'lat en 
aquest poble; a l'escola, els fills de 
pares forasters són gairebé la meitat. 
He intentat acollir-los de la millor 
manera possible i procurar que els 
cristians d'ací també ho facin. De fet, 
quasi tots els nens vénen a la classe de 
religió. Això comporta avantatges, 
però també dificultats, ja que molts 
són fills de pares que no són catòlics i 

cal fer una classe de religió amb con
tinguts pluralistes i deixar els contin
guts que poden ser conflictius a la ca
tequesi, i demanar que Déu supleixi 
les limitacions, perquè també són fills 
i filles seus. 

Resumint: durant aquests anys no 
ha caigut cap església i moltes s'han 
consolidat i millorat. No puc assegurar 
el mateix dels temples vius que són 
cada persona. Penso que si no hi hagués 
estat un sacerdot la situació seria pigor. 

Tanmateix, he conservat la fe i la 
il'lusió sacerdotal i estic cansant el 
Pare perquè millori la situació d'aquests 
pobles, com ho feu una nena amb els 
seus pares, que no són catòlics: vaig 
anar a celebrar la missa a un poblet i 
ella volia venir a l'Eucaristia, anà a 
casa i no parà de plorar fins que va 
venir i va participar en l'Eucaristia en 
la mesura que podia ... 

El diumenge des d'una Parròquia de 
l'Eixample de Girona 
llUís SUÑER i ROCA, prevere i rector. Girono. 

Parròquia de Sant Josep (arxiprestat 
de Girona-Salt), amb 43 anys de vida i si
tuada en una zona d'uns J 5 a 16 mil habi
tants, en creixement constant. 

El llarg cap de setmana 

Quan la majoria dels mortals, al 
tombant de la tarda del divendres, co
mença a tastar el llarg cap de setmana, 

la parròquia posa els seus motors a 
cent. El treball profund però més lent 
del dilluns al divendres de catequesi, 
Càritas, prematrimonial o dels equips 
d'economia, de missions o dels dife
rents consells, dóna pas a lafebre del 
cap de setmana. 

La rectoria, els locals parroquials i 
els seus annexos queden petits per 47 
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acollir un fonnigueig d'adults, joves i 
infants que comencen també el seu 
cap de setmana parroquial. Compartit, 
evidentment, amb moltes altres activi
tats familiars, d'oci o culturals. 

Grups de què? Doncs, hi ha de tot. 
Grups de matrimonis o de joves que 
s'hi preparen. Grups de revisió de vida 
o d'estudi de l'evangeli per a joves. 
Esplai per a infants i tasques de volun
tariat i de servei per a adolescents. 
Potser la gent gran és la més oblidada. 

Algunes d'aquestes activitats es 
projecten fora de l'àmbit parroquial i 
necessiten un acompanyament de co
ordinadors o dels mossens (general
ment el vicari), que salten d'un grup a 
l'altre fent de fitipaldis per aquestes 
carreteres del bon Déu. 

És la parròquia en diàspora, que 
va mostrant la cara riallera i més jove 
d'una part de la comunitat que viu i 
celebra la seva fe per muntanyes i 
turons. 

L'eucaristia dominical 

I la resta de la parròquia mentres
tant què fa? Doncs espera les eucaris
ties que aniran marcant el ritme de les 
hores en l'església parroquial, des de 
la vesprada del dissabte fins a la del 
diumenge. Cal precisar que totes són 
en català. 

Com són aquestes eucaristies? 
N'hi ha de tota mena. Unes SÓn molt 
participatives i vibrants, altres pausa
des i, diguem-ne, més contemplatives. 
I en resta una, força apagada. 

En les primeres participa un con
junt de gent més integrada a la vida de 
la comunitat i que se senten més ac
tors que no pas espectadors. A les se
gones es concentra un munt de gent 
més gran i de pobles del voltant de la 
ciutat. A la tercera s'aplega una barri
ja-barreja de feligresos, més acostu
mats a una litúrgia d'oients i de caire 
més intimista: no canten gaire, obren 
poc la boca, difícilment s'ofereixen 
per al servei de lectors o de ministres 
de la comunió. Sortosament, aquest 
fet només es dóna a l'última missa del 
matí i hom pot aixecar els ulls al cel i 
dir: «Déu sobre tot». 

En general, doncs, hi ha un bon 
grau de participació i de sentit cele
bratiu. És una educació d'anys. De 
mica en mica, es pot anar aconseguint 
que els participants s'hi trobin bé i es 
faci experiència de comunitat aplega
da per Jesús si la parròquia té un equip 
de litúrgia amb tremp evangelitzador, 
si a més a més pot comptar amb un 
grup ampli d'animadors de cant, lec
tors, organistes i cantaires, i si els 
mossens fan un esforç especial perquè 
l'Evangeli arribi al centre de la perso
na i de la comunitat, amb brevetat i 
paraules clares, tot intentant que la 
pregària eucarística sigui dita amb un 
mínim d'expressivitat i força. 

Aquest intent de descripció de les 
eucaristies dominicals, no cal dir que 
atén al temps normal. Quan arriba fi
nals de maig hi ha la gran evasió cap 
a la costa o la muntanya. Les misses 
es redueixen i la gent gran són les 
cares més comunes. I la parròquia 
en diàspora per als joves i infants té 
regust de colònies, rutes o camps de 



treball. I els no tan joves connecten 
amb altres comunitats dels llocs tu
rístics. 

Sóc conscient que he deixat al tin
ter les altres celebracions: baptismes, 
casaments i exèquies. Que de tot hi ha 
en el llarg cap de setmana. Però ho això 
a la facultat imaginativa de cadascú. 

Reptes que ens planteja el llarg cap 
de setmana 

En l'àmbit del Consell Parroquial i 
de l'equip de litúrgia, tenim un conjunt 
de reptes sobre la taula. Com a teló de 
fons de tots ells hi ha la preocupació 
que des de fa temps ens mou i ens 
anima a caminar: aconseguir una 
parròquia més missionera on tots 
ens sentim responsables i servidors, 
i on es fa experiència d'una fe com
partida, viscuda i que es tendeix a 
celebrar junts com comunitat de 
comunitats. 

Quins són aquests reptes? Heu-los 
aquí: 

- Incrementar i cercar noves ma
neres d'integració, durant el llarg cap 
de setmana, per a tots aquells que no 
han arribat al nivell de participar de 
l'eucaristia dominical: grups de refle
xió, missioners, diferents voluntariats, 
vetlles de pregària, etc. 

- Ajudar que els oients se sentin 
cada vegada més participants. I que la 
comunió estigui molt més oberta a la 
missió. 

- Fomentar una formació bíblica 
i litúrgica més intensa i sistemàtica per 
entrar millor en la litúrgia de la parau
la i de l'eucaristia. 

- Un esforç i un treball, sobretot 
dels mossens i dels altres ministeris li
túrgics, per expressar-se amb un llen
guatge més entenedor i més directe. I 
la recerca de símbols nous que per als 
joves i adults expressin millor el que 
signifiquen. 

Cap de setmana d'un jove. 
Carta oberta a Déu 
FRANCESC ADILLON, laic. El Vendrell. Tarragona. 

Benvolgut Amic, 

Sóc un noi de 18 anys que sabedor 
que tens el temps molt ocupat en altres 
afers i que no sols et dediques a llegír 
cartes, em vull dirigir a tu per expli
car-te unes quantes coses que ens pas-

sen al jovent actual. Procuraré ser 
breu i conCÍs. 

En primer lloc em presentaré: em 
dic Francesc. Com bé saps, sóc el se-
gon de tres germans d'una família 
modesta i molt creient. Ara per ara 49 



estic estudiant COU i, com també 
saps, no em va gaire bé. 

El motiu d'aquesta carta és expli
car-te el que faig els caps de setmana. 
T'ho explico perquè l'àvia m'ha pre
guntat: «Què fas els caps de setmana 
que no et veig el pèl?». 

Com que entre tu i jo no hi ha se
crets, t'ho explico perquè ho facis en
tendre a l'àvia i a la mare. Perquè 
aquesta mateixa pregunta rodola pel 
cap de la mare cada dissabte al matí. 
Com que sóc un xic murri i mai dono 
contestes t'ho explico a tu, que sé que 
m'entens i em comprens. 

Quan són les vuit del matí del dis
sabte, m'alço del llit sense que la mare 
em cridi, ben al contrari dels dies de 
cada dia en què la bona dona es fa la 
gola pols en intentar que em llevi a les 
9 per anar a classe. 

Però el que et deia, m'alço i surto 
corrents per agafar la bici i donar un 
tomb d'uns quants quilòmetres per la 
rodalia. Saps, m'ho passo molt bé i 
veig moltes coses i de pas cremo les 
calories que la mare m'ha fet agafar. 
Mentre pedalejo veig el meu país del 
qual estic enamorat i de pas veig la 
gent i els seus costums. Noi, que en 
som de diferents, i a l'hora tan iguals! 

A corre-cuita arribo a casa; rentar
me i seure a taula és tot una. Això sí, 
sempre he de sentir comentaris com 
ara: «cada cop estàs més prim!, si no 
mengessis porqueries estaries mi
llor!», «tens el cap a can pis/raus!»; 
en fi els típics tòpics d'una mare que 

SO m'estima i estimo. 

En acabat, m'assec davant la tele i 
m'ho empasso tot, facin la peli que fa
cin, fins a les 7 de la tarda, que és quan 
arriba el meu col'lega, l'Antoni. Ja 
saps, aquell bala perduda que s'arram
ba a mi perquè sempre porto peles per 
prendre alguna cosa. Per cert, m'ha 
demostrat que és un bon co¡'¡ega i 
sempre està a les dures i a les madu
res; amb ell és amb qui m'entenc més 
de la colla. El veig a diari i als altres 
només el dissabte al vespre, i no tant 
com m'agradaria. De tant en tant al
guns de la colla agafen una mona; 
però ja saps que no són mala gent, ben 
al contrari. 

Tomo a casa, sopo una ximpleria i 
a menjar-se la nit del dissabte. Ja saps 
allò de la febre del dissabte a la nit. 

Quan entro a la disco s'han aca
bat les paraules. La música és a tot 
volum i cal parlar a crits. De tant en 
tant ve amb nosaltres una noieta que 
em té pres el cor. Que n'és de bufo
na la Lluïsa, oi? Cap a les tres o les 
quatre de la matinada toquen retira
da. Sempre coincideix quan estic 
més bé. 

Dormir és el millor invent del món, 
i mira que m'agrada. La nit del dissab
te al diumenge, pel cap baix, dormo 
unes deu hores seguides. Quan em lle
vo el diumenge estic destrossat. No 
sóc res! Sóc incapaç de pensar ni un 
sol mot i ni tan sols coordinar un mo
viment amb harmonia. 

Vaig a missa i com que no partici
po en res, m'ho passo d'allò més avor
rit. Moltes vegades m'han suggerit que 
llegeixi les lectures de la missa, però 



m'hi he negat en rodó. Ja saps que 
no sé llegir en públic ... 

Senyor Déu, t'estimo com també 
estimo el teu Fill, i encara que sou u en 
tres, i tres en u, a la missa m'agrada di
rigir-me a tu per parlar. 

A la sortida, fem tabola amb el 
veïnat i de pas fem safareig de tot el 
que passa pels voltants. 

En tornar a casa, em criden els 
deures del cole. S'han de fer en un tres 
i no res si vull anar al cinema a la 
tarda, però moltes vegades costen 
molt de fer i no m'hi dedico el temps 
necessari. 

Dinar i venir l'Antoni és tot u; sem
bla com si sentís la flaire de la paella 
de la mare, però quan ve sempre està 
dinat, enclenxinat i mudat, perquè per 
a ell el diumenge a la tarda és com si 
fos un acte social: s'ha d'anar ben ves
tit i ben perfumat, i en això últim mol
tes vegades sembla més un pom de 
flors que un noi de la meva edat. 

El cinema és un altre bon invent 
per atipar-se de porqueries i, al mateix 
temps, pots veure històries de tota 
mena; sempre hi ha dones per terra i 
homes armats fins a les celles. 

El diumenge s'acaba amb un tomb 
pels carrers principals; el que més 

compta és deixar-se veure i no pas 
passejar. I un altre cop a casa. 

Sopar davant la tele per veure els 
gols del meu equip de futbol i criticar
los fins a l'esgotament. Vaig sentint 
que cal anar a dormir, que l'endemà 
s'ha d'anar a estudi. 

En fi, ja veus com es desenvolupen 
els meus caps de setmana, que es po
dria dir que són els que fa el jovent del 
meu temps. No vull dir que tothom 
faci el mateix, però quasi-quasi... Es
tem mancats d'imaginació i de ganes 
de fer coses diferents i noves. Sempre 
ens agrada fer allò que fa l'altra gent 
de la nostra edat. Ens repetim com si 
fóssim cromos. T'hi posen o t'hi poses. 

Ja veus, Déu meu, com estem sen
se ganes de fer coses; els grans diuen 
que estem apàtics. 

M'agradaria que ens donessis una 
mica de llum per trobar coses noves 
per fer i pensar. Si continuem d'aques
ta manera, el futur serà encara més 
negre del que és ara. Si us plau, di
gues-li a la gent adulta que ens donin 
oportunitats per demostrar la nostra 
vàlua, el nostre coratge i els nostres 
sentiments, que encara que siguem 
tendres i imperfectes també els tenim. 

Rep, doncs, una cordial salutació 
del teu amic més personal, amb l'avi
nentesa que em perdonis per totes les 
coses que faig malament. 

Francesc 
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La Missa per la televisió. 
Carta d'una televident. 

MARIA BAUSEllS, laica. Barcelona. 

Benvolguts senyors responsables 
de les misses televisives dominicals, 

És un plaer dirigir-me a vostès per 
fer unes quantes consideracions sobre 
les misses dominicals que fa tant de 
temps que realitzen. 

Sóc una senyora gran que no puc 
caminar per motius de salut i quan ho 
faig em costa molt. És per aquest mo
tiu que els diumenges segueixo la mis
sa des de casa. 

Abans que res, perdonin per no 
dir-los els meu nom veritable i la 
meva edat, però estic en aquella eta
pa de la vida en què la vellesa es fa 
més present. Però com ja els he dit, 
sóc una seguidora empedre ida de la 
Santa Missa dominical i voldria agrair
los el gran servei que fan a les perso
nes com jo, que estem malaltes o bé 
no podem anar a la parròquia a par
ticipar de la Missa. 

El mossèn és força agradable; ens 
fa sentir la mateixa sensació que si hi 
fóssim presents. Sap com transmetre 
l'esperit de la paraula de Déu. En re
sum, és un bon jan que, a més, i per
meti'm la frivolitat que es pot fer als 
meus anys, dóna una bona imatge. 

Les corals que hi canten són, crec, 
52 el millor que tenim. Gràcies a elles he 

après fins i tot a cantar i apreciar els 
cants litúrgics. Que, per cert, hi ha al
guns que són un xic ensopits i difícils 
de cantar. No demano que tot sigui 
cant gregorià, però m'agradaria de 
tant en tant sentir alguna cançó d'a
questes ... Sé que no depèn de vostès 
ni del mossèn, però quedaria millor. 
no creuen? 

No cal dir res respecte de la litúr
gia; tanmateix, voldria fer esment de 
l'ambient i de la decoració. Per a mi 
és massa repetitiva, i solament hi ha 
un signe cristià. M'agradaria que n'hi 
haguessin molts més; no sé, una ver
ge o un sant, coincidint amb el de la 
setmana o del mes. 

També trobo a faltar que, de tant 
en tant, es facin retransmissions des 
d'un indret de Catalunya, per exemple 
des de Montserrat o des del Sagrat 
Cor del Temple del TIbidabo. 

M'agradaria sentir un altre mos
sèn fent la missa, i no és que el que hi 
ha actualment ho faci malament, sinó 
simplement per allò de la varietat... 

D'altra banda, voldria destacar 
que som molts els qui seguim aques
ta retransmissió í lamentem que no
més en facin pel segon canal. Vol
dríem que també en fessin al Canal 
33 o a TV3. 



Malgrat que fan un gran servei, 
crec que hi manquen coses per tal que 
sigui complet. Ja sé que el mossèn no 
pot donar la comunió a distància, però 
ens agradaria que la donés d'una ma
nera simbòlica, per tal de sentir-nos 
en comunió amb la resta de cristians 
que van a missa els diumenges. 

Així mateix, vull felicitar els en
carregats de la retransmissió (els cà
meres) per la nitidesa de les imatges, 
encara que de tant en tant en surt al
gun un xic incomplidor, que no sap 
quan ha d'enfocar cap a un cantó o 
cap a un altre. Però de perfeccions no 
se'n poden demanar. .. 

Fa molts anys que segueixo aques
ta retransmissió i sempre hi trobo un 
consol a les meves dolences, sobretot 
quan el mossèn té un record per als 
qui estem malalts. Fa molt de temps el 
vaig trobar a Montserrat, en el decurs 
d'una romeria, i després d'haver-lo 
conegut i d'haver parlat amb ell, em 
resulta una persona molt assenyada i 
idònia per a aquesta mena de retrans
missions. 

Si m'ho permeten, m'agradaria Sa
ber en quina parròquia es troba el 
mossèn que diu la missa els diumen
ges; voldria enviar-li una felicitació 
per Nadala per les Pasqües. És una 
forma com una altra d'establir-hi una 
comunicació. 

En fi, s'acomiada de vostès una 
dona seguidora de les misses del diu
menge per la televisió. Tot reiterant el 
meu agraiinent, 

Maria Bausells 

Aquestes opinions s'han transcrit 
en forma de carta per expressa volun
tat de la persona entrevistada, i m'ha 
semblat molt correcte respectar aques
ta voluntat. Això em fa pensar en la 
pastoral dels malalts i, al mateix temps, 
m'agradaria donar les gràcies per les 
facilitats que m'ha donat aquesta se
nyora per realitzar aquesta entrevista. 
Però, en el fons, hauríem d'estar agra
ïts als mitjans de comunicació per
què realitzen aquestes retransmis
sions. Sabem que molts d'ells, càme
res, realitzador, ajudants, acòlits i 
mossèn, han de llevar-se molt d'ho
ra al matí per realitzar aquest gran 
servei. 

I és que els qui per un motiu 
concret no poden anar a la parrò
quia a participar de la missa dels 
diumenges, tenen el consol d'aques
ta retransmissió i, al mateix temps, 
el consol de sentir paraules ami
gues d'ajut i de consol en la seva 
malaltia. 

Tanmateix, el que no podem ob
viar és que cada cop hi ha més gent 
que utilitza aquest mitjà per seguir 
la missa, i no són precisament per
sones malaltes. Molts ho fan per 
comoditat. 

Per finalitzar, m'agradaria fer-vos 
unes consideracions sobre aquest 
tema: 

Per què cada cop hi ha més gent 
que sense tenir~ne cap necessitat, 
segueix la missa per televisió o per 
la ràdio? 

Que potser les reunions domini- 53 
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cals han perdut l'encant d'apropar-se a 
la parròquia? 

Estan suficientment animades i 
són suficientment participatives per 
incitar l'assistència dominical? 

Cal fer les homilies més anima
des i participatives, en què es parli 
més de qüestions terrenals que no 
pas celestials, emprant un llenguat
ge més planer i accessible? 

De quina altra forma es pot fer 

viure profundament i renovadora
ment la missa? 

Cal donar un full amb uns dibui
xos o fotografies perquè els assis
tents puguin seguir l'Evangeli i in
terpretar el que s'hi diu? 

Aquestes preguntes i d'altres que 
em deixo, me les faig des del punt de 
vista d'una persona compromesa 
amb l'Església i deixo les respostes a 
qui pertoqui. 

F.A. 



Les línies fonamentals del Concili 
Provincial Tarraconense. 
Un projecte comú per a les diòcesis 
catalanes 

ARMAND PUIG i T ÀRRECH, prevere de Tarragona, professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya 

1. El Concili com a projecte comú 

El Concili és un esforç d'autocom
prensió de les diòcesis catalanes, un 
prendre consciència sobre el propi es
tatus en el nou context sociopolític i 
eclesial, després dels canvis esdevin
guts en els darrers trenta anys, arran 
del postconcili i dels processos socials 
del 1975 ençà. 

El Concili és un esforç de reflexió 
sobre uns quants problemes que ens 
afecten decisivament i que fins ara 
només posàvem damunt la taula de 
manera sectorial. Em refereixo al 
tema dels «allunyats» (amb la gamma 
àmplia de processos de refredament i 
de causes que els han provocat i pro
voquen), a la pastoral dels divorciats, 
separats i units de fet (que ha conegut 
un autèntic boom en els darrers anys), 
a la qüestió de la pastoral envers les 
persones amb doble residència (feno
men molt estès en aquest país), a la 

urgència d'una atenció constant i sos
tinguda envers els pobres i marginats 
de qualsevol tipus (amb la categoria 
de testimoni que la sustenta) ... 

El Concili és un esforç d'autocom
prensió sobre l'articulació de les vuit 
diòcesis catalanes, força problemàtica 
no tan sols per la qüestió jurídica in
terna (Barcelona no pertany a la Tar
raconense des del 1964) i externa 
(quin és el grau i la manera de dir-nos 
Conferència Episcopal?), sinó per una 
dificultat objectiva: la relació comple
xa entre una maxidiòcesi i set diòcesis 
petites, que estan --a tots els nivells
profundament interconnectades. 

En conseqüència, el Concili ha es
tat la prova més fefaent, més tangible, 
de l'existència d'una Església que viu 
i peregrina a Catalunya. Amb totes les 
precaucions possibles (vingudes de 
dintre i de fora), en un moment polític 
més aviat advers (no oblidem que 55 
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aquest Concili va tenir lloc en un mo
ment polític delicat, caracteritzat per 
atacs difamants i intoxicadors contra 
Catalunya), amb l'evident manca de 
convicció detectable en certs àmbits 
de la intelligentsia eclesiàstica ... tot i 
això, el CPT és una clara autoafirma
ció, al màxim nivell possible, des del 
punt de vista canònic, de la unitat de 
les diòcesis catalanes, d'un projecte 
compartit i comú, d'un mateix impuls 
i d'una mateixa escolta (<<Esperit, 
què dius a les esglésies de la Tarra
conense?»). 

2. Els set eixos o línies fonamentals 
del Concili 

Cal remarcar la importància de la 
Resolució 1. En aquest sentit, és evi
dent que el tema primer i segurament 
els altres tres temes s'han de llegir a la 
llum de l'anomenat «davantab>, és a 
dir, d'aquesta Resolució. D'altra ban
da, cal constatar la gran quantitat de 
relacions internes, pel darrere del ta
pís, entre els quatre temes, i això mos
tra que el CPT no es limita a superpo
sar enunciats. Aquests dos elements 
han de ser tinguts en compte a l'hora 
de fer l'hermenèutica de les resolu
cions conciliars. D'altra banda, allò 
que és la debilitat del CPT (tractament 
de molts temes, en nombre excessiu, i 
poc aprofundiment consegüent) és al
hora la seva força: visió general, tot i 
ser en ocasions genèrica, d'allò que 
podríem anomenar el projecte pastoral 
de les nostres esglésies per als prò
xims anys (potser, deu). Aquí hi ha la 
gran qüestió: ser capaços de desenvo
lupar el CPT i d'impulsar-ne les intuï
cions majors. En altres paraules, no-

més aplicarem el CPT si ens el creiem, 
i només ens el creurem si llegim les 
resolucions conciliars com un projec
te comú de les diòcesis catalanes, ca
dascú des de la seva responsabilitat 
eclesial, gran o petita. 

2.1. Fer arribar a tothom la bona 
nova de Jesucrist ressuscitat 
(2Tm 2,8) 

Ens definim com a església mis
sionera i querigmàtica, teologal i so
lidària, de germans i testimonis. L'es
càndol del sofriment i del dolor, de la 
desunió, de l'odi s'afegeixen a l'anhel 
difús del Déu desconegut o del Déu 
perdut i oblidat. La revolta es combi
na amb la nostàlgia, el desencís alter
na amb el sentiment puntual. Nosal
tres no som els posseïdors de la bona 
nova; en som els receptors i els vehi
culadors. D'una banda, és l'amor de 
Déu que entra dins nostre. D'altra ban
da, ens toca fer de Joan Baptista (pre
parar els camins del Senyor) i fer de 
Pere (reconèixer que l'Esperit s'ha 
manifestat en Corneli, un incircumcís, 
un allunyat, cridat a la fe). 

Les imatges emprades són diver
ses: la plaça pública d'on raja l'aigua 
viva de l'evangeli de Jesús, ser signe 
visible d'unió de la humanitat amb 
Déu i entre tots els qui formem aques
ta humanitat, l'acompanyament de 
Jesús pel camí d'Emmaús en el diàleg 
fecund, parlar al cor d'aquell que està 
afligit i viu en la solitud i l'abandó ... 
Primer cal fer l'experiència de Déu i 
després podrem comunicar-la, fer-la 
viure: acollir el seu amor i després 
escampar-lo. En efecte, evangelitzar 
és escampar l'amor de Déu revelat 



en Jesucrist i que se'ns manifesta 
per la intervenció i el guiatge de 
l'Esperit. 

Vivim en pròpia carn el distancia
ment de moltes, per errors propis i 
pels canvis personals i socials que ens 
ultrapassen. Ens hem de preguntar en 
què fallem, per error o omissió. El 
ePT ens convida a: 

a) proclamar el querigma en qual
sevol acció que fem; en altres pa
raules, verificar si som evangèlics i 
evangelitzadors, si som testimonis 
mitjançant el nostre estil de vida i 
mitjançant la nostra acció i la nostra 
paraula; 

b) fer servir un llenguatge capaç de 
comunicar la tendresa de Déu; ens 
toca de ser creatius, amb mitjans ade
quats al missatge que anunciem; 

c) acollir els qui no participen ple
nament de la comunió de batejats o hi 
participen ocasionalment. 

2.2. Arrelar-nos en una societat 
secular i plural (Jn 12,47) 

La secularització i el pluralisme 
són factors determinants en aquesta 
societat. Més que posicionaments 
anticlericals explícits, hi dominen, a 
l'interior d'un sentit de tolerància ge
neralitzada, la privatització de la cre
ença, la ignorància davant el missatge 
cristià i l'indiferentisme en relació a 
aquest missatge. 

AI costat d'això, hi ha persones 
que actuen rectament, cerquen la veri
tat i lluiten per la justícia i la pau. La 

fe o la no-fe d'aquestes persones és 
dificilment mesurable. Tampoc no és 
del tot mesurable l'aportació dels qui 
formem l'Església a la societat actual. 
Tanmateix, quan som fidels a l'evan
geli fem una aportació decisiva a una 
cultura humana i humanitzadora. En
front de la tutela (l'Església-gendar
me) o l'atac (l'Església-baluard) es 
desplega una Església que permeabi
litza la societat amb el seu missatge, 
evitant posicions de poder i mostrant
se santa i reconeixent-se pecadora, 
actuant de manera comprensiva i 
humil. 

Les nostres estructures són filles 
d'una època en què el catolicisme 
exercia un paper ostensiblement di
rectiu en àmplies capes socials. Ara 
ens planyem del mal tracte que rep 
l'Església en l'opinió pública. De ve
gades, però, és justificat: el reben tam
bé altres grans institucions socials i, 
en el nostre cas, sortosament, se1ns 
«perdonem> menys coses. Per tant, 
hem d'anar readequant les nostres es
tructures eclesials als temps en què 
vivim i arrelar-nos en aquesta societat 
sense pors i complexos, amb il'lusió 
per a transformar-la, per a empeltar-hi 
els valors evangèlics. El món de la 
cultura és dels més importants. En el 
segle XXI aquesta -la cultura- serà el 
cavall de batalla: quins valors promo
vem, quin tipus d'home construïm, 
quina societat dibuixem ... Aquí cal 
sensibilitat i obertura, competència i 
dedicació, per a donar resposta a allò 
que exigeix la reconstrucció de l'homo 
spiritualis, l'home obert a Déu. No 
podem viure d'esquena als mitjans de 
comunicació, el món de l'art, els intel'
lectuals ... amb la sospita permanent 57 
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que són contraris a l'Església. Hem 
d'oferir temps i espais perquè la pregà
ria i la meditació siguin possibles, al 
cor de les ciutats o en els indrets més 
petits, més enllà de proselitismes i 
preocupacions eficacistes. Hem d'ager
manar la bellesa i la defensa dels drets 
dels febles, una litúrgia que repro
dueixi el culte celestial i l'acolliment 
dels necessitats que són icona del 
Crist. 

Un àmbit particularment sensible 
és l'escola. Aquí hi ha dues experièn
cies ben positives: els ensenyants cris
tians que treballen en l'escola pública 
i el projecte de l'anomenada escola 
cristiana. Acompanyar aquestes per
sones és necessari, i cal vetllar perquè 
en el seu treball siguin portadores 
esperançades de l'evangeli de J e
sucrist. La crisi de vocacions en les 
congregacions dedicades a l'ense
nyament ha dut com a conseqüència 
que coHectius de pares han assumit 
l'ideari de l'escola i continuen el seu 
projecte educatiu cristià. D'altra 
banda, llevat d'algunes excepcions, 
els grans col'legis confessionals han 
deixat de ser classistes, és a dir, no 
queden reservats a famílies disposa
des a pagar grans quantitats per a 
l'admissió i educació dels seus fills. 
La gran qüestió pendent és com in
serir les escoles catòliques en el 
marc de les parròquies i dels movi
ments apostòlics: a nivell quantitatiu 
s'aprecia una mena de doble estruc
tura (parròquies/col'legis) que so
vint es correspon al binomi clergat 
secular/religiosos. Molts esforços a 
nivell d'escola es perden o queden 
mancats de continuïtat per aquesta 
qüestió. 

2.3. Formar comunitats acollidores 
i fraternes, obertes al do de 
Déu (Ac 2,42) 

Només hi ha cristianisme on hi ha 
comunitat cristiana. Només ressona 
l'evangeli allí on algú el predica. No
més es coneix Jesucrist quan un grup 
de persones es reuneixen en el seu 
nom. El Concili Vaticà II va ser un 
concili eclesiològic i ens va deixar 
una herència capaç d'entusiasmar: 
construir, edificar comunitats d'acord 
amb el voler de l'Esperit. El discurs 
actual sobre l'eclesiologia de comunió 
necessita la plasmació concreta, nor
malitzada i oberta (no tancada en ella 
mateixa), de comunitats que s'apliquin 
a reproduir el model del llibre dels 
Fets dels Apòstols. Cal que fem de les 
parròquies comunitats on hi bategui 
aquest model. Potser ha arribat l'hora 
de. deixar de parlar de «comunitat de 
comunitats» a propòsit de la parròquia, 
o bé d'identificar· la reductivament 
amb el grup dels més addictes, que 
formarien la comunitat pròpiament 
dita. El model de Corint hauria de ser 
el nostre: una comunitat relativament 
nombrosa, que no desconeix les ten
sions entre els subgrups però que no 
viu fragmentada ni esquarterada. Hi 
afegeixo: i que té clar allò que la con
figura en tant que comunitat: a) vida 
de pregària, personal i comunitària, 
impregnada de l'amor de Déu; b) l'Eu
caristia com a sagrament de la parau
la i del banquet; c) la transmissió de la 
fe dels apòstols mitjançant la cons
trucció comunitària i la catequesi; d) 
viure la fraternitat i el servei als més 
petits i desvalguts. El CPT es proposa 
plasmar tot això en un Directori-marc 
de pastoral parroquial (R. 128). 



L'exemple de Corint ens mena a 
una visió positiva del pluralisme intra
eclesial: l'Església és una i plurifonne, 
no pas monolítica. De manera esque
màtica, podríem constatar dues ten
dències en la realitat actual de l'Esglé
sia, més enllà d'una divisió purament 
ideològica: els qui, per principi, ho 
«salvem> tot i els qui, també per prin
cipi, ho «critiquem> tot. El CPT parla 
de coincidir en un objectiu comú: la 
renovació eclesial a la llum de l'evan
geli i amb sincer esperit de conversió. 
En una paraula, els qui creuen en l'Ec
clesia semper reformanda, els qui es 
plantegen com traduir avui la veritat 
de l'evangeli. Les dues tendències són: 
I) els qui subratllen les certeses i in
sisteixen en la fonnulació de la doctri
na, la disciplina eclesiàstica o el culte; 
2) els qui volen obrir nous camins en 
el risc de la recerca i l'aventura. La 
primera tendència pot derivar en 
l'adopció de posicions defensives. La 
segona, podria acabar en la pèrdua de 
la identitat cristiana. El CPT remarca 
que cal mantenir unides totes dues 
tendències, perquè només enfortint la 
comunió eclesial podrem fer arribar la 
persona i el missatge de Jesucrist als 
qui el desconeixen. D'altra banda, 
l'única saviesa possible és la de la creu 
i, per tant, tots estem sota el judici de 
Déu que posa en crisi els nostres po
sicionaments i ens impulsa a la reno
vació segons la fidelitat a l'evangeli. 

Una comunitat cohesionada és la 
construïda sobre el principi de l'Esglé
sia-Poble de Déu: la primera detenni
nació dels seus membres és la seva 
condició de batejats. Un batejat és un 
evangelitzador, un element actiu de 
l'Església, ja que vol dur a la pràctica 

de manera coherent la relació entre 
allò que creu (fe) i allò que fa (vida). 
Construeix l'Església el qui dóna raó 
de la seva esperança i esdevé amb el 
seu testimoni missatger de l'evangeli, 
el qui contribueix a fer un món més 
humà i pròxim al designi de Déu. Els 
diversos carismes han de ser recone-
guts i impulsats. Vivim en una època 
en què, amb tossuda insistència, l'Es-
perit bufa allà on vol, i seria perillós 
viure de la rutina o d'allò après. En 
particular, el CPT insisteix en la pro
moció dels moviments apostòlics lai-
cals d'Acció Catòlíca, tant la general 
com l'especialitzada, perquè inscrits 
en la realitat i atents al missatge evan
gèlic, treballin per obrir espais de 
Regne en els medis que els són propis. 
En segon lloc, el principi d'Església-
Poble de Déu equival a una responsa
bilitat i participació dels laics en les 
estructures directives de l'Església, 
tant homes com dones. Aquesta parti
cipació dels laics, volguda i sostingu-
da per tots, ha de fer-se en el marc del 
treball conjunt entre ministeris orde-
nats i els mateixos laics. Les tensions 
i gelosies són nocives. La via del con-
sens (sentire cum) és la més antiga i 
l'única genuïna en l'Església. El sacer-
doci comú dels fidels no pot ser una 
simple afirmació biblico-teològica. 
Els laics són Església i, per tant, el seu 
testimoni ajuda a construir la comu-
nitat i és anunci ple d'evangeli. Els 
preveres, com a pastors de les comu
nitats, són els responsables d'acompa-
nyar i confortar els seus gennans en la 
fe: pasturar vol dir tenir cura i servir. 
De manera semblant, els contactes 
amb els religiosos, sobretot quan hi ha 
camps pastorals comuns, haurien de 
fer-se en el marc de la col'laboració S9 
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(laborare cum). La desconfiança mú
tua i una certa tibantor haurien de ser 
substituïdes pel treball conjunt, lleial 
en el respecte dels carismes propis de 
les congregacions i en el reconeixe
ment, per part d'aquestes, de les comu
nitats parroquials com a nuclis pri
mers de l'Església. La comprensió del 
moment present i de tot allò que està 
greument en joc hauria d'estimular 
una aproximació i sincera entre la 
URC i les estructures supradiocesanes 
de la nostra Església. 

2.4. Fer de la paraula de Déu lafont 
de la vida i l'eix del camí (1Jn 
1,1-2) 

De la Dei verbum ençà la recupe
ració de la Sagrada Escriptura en la 
vida de l'Església catòlica és constant 
i sostinguda. El CPT recull aquest fet, 
i proposa una vegada més la centrali
tat de la paraula de Déu, amatent al 
que ja s'havia manifestat en l'etapa dio
cesana de reflexió. L'Escriptura ha de 
ser escoltada perquè des d'ella Déu 
parla amb la humanitat en un llenguat
ge humà, profundament encarnat. En 
l'Escriptura descobrim el misteri cris
tià, la revelació del Pare, del Fill i de 
l'Esperit Sant. Per això cal rebre-la, 
celebrar-la, aprofundir-la i viure-la 
deixant-nos transformar per la seva 
força i pel discerniment que en prové. 

Quatre són els reptes proposats pel 
Concili: difondre l'Escriptura, impul
sar la lectura espiritual i eclesial del 
text, tenir cura de les homilies i omplir 
de continguts bíblics les nostres pre
gàries, catequesis, devocions i COS8 

tums populars. 

La difusió del text bíblic encara és 
baixa. En moltes llars encara no hi ha 
l'Escriptura i en moltes de les que hi és 
no es llegeix. Actualment la Bíblia és 
estimada i valorada, però és molt poc 
coneguda. Recomanar-ne la lectura 
assídua, diària, és encara important. 
No som un poble sense Btblia, però la 
Bíblia encara no és del poble. 

El problema, però, apareix en el 
moment en què es vol fer la lectura del 
text, és a dir, se'l vol treballar i inter
pretar. El CPT proposa introduir la 
lectura espiritual i eclesial dels textos, 
és a dir, una lectura guiada per l'Espe
rit de Déu i feta en el marc de la comu
nitat creient. Aquesta lectura culmina 
en la pregària i porta a un estil de 
vida evangèlic. La formació bíblica 
i la potenciació de grups de reflexió 
bíblica són imprescindibles si volem 
aprendre a llegir la Sagrada Escrip
tura. 

Un moment particularment intens 
de la lectura del text és el moment de 
l'homilia. L'actualització de la parau
la de Déu és esperada pels fidels com 
a quelcom essencial i necessari. El 
pastor, que és l'homileta habitual, ha 
de ser conscient d'allò que s'espera 
d'ell i ha d'actuar en conseqüència. 

El llenguatge bíblic ha d'impregnar 
tots els àmbits de la vida eclesial: les 
pregàries, la catequesi i també les de
vocions populars i la religiositat popu
lar. En aquest sentit, mentre el folklo
re nadalenc és molt ric i desenvolupa, 
a nivell popular, els continguts de la 
fe, cal procurar anar creant tradicions 
i costums al voltant de la festa de Pas
qua. Aquí l'aportació bíblica és senyera. 



Per això Bíblia i litúrgia es donen la 
mà a l'hora de trobar formes d'expres
sió popular que facin entrar la celebra
ció pasqual en la vida familiar i social. 

2.5. Celebrar els sagraments, sobre
tot l'eucaristia del diumenge, 
com a moments privilegiats 
d'unió amb el Pare, el Fill i l'Es
perit Sant (2Co 13,13) 

Dos són els subratllats del CPT en 
relació al tema dels sagraments: la 
seva dimensió pròpia d'accions de 
Jesucrist i el «context humanitzado!'» 
en què han de ser rebuts, en tant que 
sagraments de la fe: fe que es rep i 
adhesió que s'ofereix. En els darrers 
anys, un dels debats més recorrents ha 
estat el de la sagramentalització. Sem
blava que l'única cosa a tenir en comp
te eren les disposicions amb què calia 
rebre el sagrament i el compromís 
eclesial dels qui el rebien. Per això hi 
havia una certa mala consciència da
vant allò que s'anomenava la sagra
mentalització indiscriminada. Tanma
teix, i sense que s'hagi de reduir el 
lligam necessari entre fe i sagrament, 
el CPT posa l'accent alhora en la di
mensió vertical (la fe és do, el sagra
ment és acció del Crist) i la dimensió 
horitzontal (la fe és resposta, el sagra
ment és recepció conscient i compro
mesa). Això permet d'alliberar-nos 
d'un cert neguit, com si l'eficàcia del 
sagrament depengués en primer lloc 
del qui l'administra i dels qui el reben. 
El Concili convida a respectar els pro
cessos interiors de cada persona i a 
situar la recepció del sagrament en el 
context espiritual, a l'interior de l'iti
nerari creient (més o menys explícit) 

dels qui el reben. El prevere és l'home 
del discerniment, que valora i fa valo
rar el trobament amb Jesucrist i la ne
cessària mediació de l'Església, ella 
mateixa sagrament primordial de sal
vació. Cal proposar els sagraments 
com a comunió interpersonal amb la 
Santa Trinitat. 

D'altra banda, i sense culpabilitza
cions estèrils o normatives impossi
bles, l'exigència es pot demanar quan: 
a) es valora allò que el sagrament és i 
representa; b) la persona se sent aco
llida com a tal, abans, durant i després 
de rebre el sagrament. Aquest tracte 
interpersonal reeixit encaixa de ple 
amb la comunicació de persona a per
sona, que és la base de tota evange
lització. Qui ve a demanar un sagra
ment, no ha de trobar-se amb una 
normativa que caldria superar o esqui
var (tots sabem allò de «feta la llei, 
feta la trampa») sinó amb una realitat 
que l'ultrapassa i que ell ha d'entendre, 
rebre i valorar. A partir d'aquí, les dis
posicions personals i la necessitat de 
conversió prenen un sentit diferent. 
L'exigència no ha de ser imposada de 
fora sinó que ha de ser viscuda des de 
dintre. Per a tirar endavant tot això, 
cal temps i no sempre es pot arribar al 
terme desitjat. 

2.6. Viure com Jesucrist visqué: po
bre i solidari amb els pobres 
(Lc 4,18) 

L'Església, que predica el deseixi
ment de les riqueses, és considerada 
per molts com una institució rica. 
Sembla com si una contradicció cons
tant acompanyés la nostra vida de cris- 61 



tians. Disconfonnes amb aquest estat 
de coses, els temps posteriors al Con
cili Vaticà II han vist succeir-se dos 
compromisos: el polític, a favor de la 
justícia en el món, i el de la caritat, a 
favor dels pobres i marginats. El Con
cili, amb un consens unànime i amb el 
ple suport dels nostres bisbes, ha fixat 
la sol·licitud per tots els qui pateixen 
mancances i necessitats com un objec
tiu prioritari de l'acció de l'Església. 
L'amor concret als més febles és vist, 
al costat de la litúrgia (celebració) i la 
catequesi (instrucció), com a element 
central de l'edificació de l'Església. El 
lligam entre aquests tres ministeris o 
serveis, unificats al voltant de l'amor 
fratern, ens ha de portar a una celebra
ció eucarística solidària i comprome
sa, oberta a compartir els béns. D'altra 
banda, lluitar contra les causes de la 
pobresa equival a tenir un estil de vida 
sobri i desprès, no afilerat amb els cri
teris del món que es fonamenten en 
l'egoisme. A més, la consideració de 
les causes estructurals de la pobresa 
ens portarà a denunciar la injustícia 
existent en el nostre món. 

AI compromís d'una vida volguda
ment austera, que s'aparti dels valors 
dominants i practiqui des d'ara la re
distribució de la riquesa, cal àfegir el 
servei als pobres. Hi ha moltes persones, 
anònimes, que atenen soHícitament 
persones malaltes i hi conviuen, o bé 
que fan amistat amb gent necessitada 
i se n'ocupen. I tot això, personalment 
o en grup, ho fan en nom de Crist. A
quest és l'esperit de Càritas, la institució 
eclesial que en els diversos nivells (in
terdiocesà, diocesà, arxiprestal, parro
quial) promou l'atenció als més pobres i 

62 contribueix a servir-los més eficaçment. 

Cal plantejar-se, doncs, en què ha 
de consistir un estil de vida evangèlic, 
començant per l'actitud fonamental (la 
humilitat) i arribant a les expressions 
més materials. Cal que siguem comu
nitats en les quals els pobres ocupin el 
lloc d'honor (vegeu Lc 14). 

2.7. Enfortir la unitat pastoral mit
jançant una acció conjunta i 
l'assoliment d'una personalitat 
jurídica apropiada (Ap 2,7) 

Dos són els temes que es plantegen 
en relació a la realitat incontrovertible 
de la unitat pastoral de les diòcesis 
catalanes: la comunió necessària i im
prescindible que ha de configurar-se 
en una connexió mútua, i la traducció 
d'aquesta realitat en la figura de la 
conferència episcopal. D'acord amb el 
nou Codi de Dret Canònic, l'estatus 
actual de l'arxidiòcesi de Barcelona és 
anòmal. Cal retornar a la situació an
terior, multisecular, i que, a més, afa
voreix l'equilibri entre les vuit diòce
sis catalanes: un sol metropolità que 
garanteixi la unitat pastoral de Cata
lunya i que sigui el primer servidor de 
la comunió entre les diòcesis de la 
Tarraconense. Ara bé, la solució jurí
dica ha de segellar, per dir-ho així, una 
acció conjunta, iniciada l'any 1969 i 
que ja ha produït molts fruits. Els or
ganismes interdiocesans s'han anat 
constituint, algunes vegades amb la 
participació de les diòcesis baleàri
ques, i ara mateix els serveis comuns 
SÓn nombrosos. La realitat sociocultu
ral de Catalunya ho ha demanat en els 
darrers anys sempre amb més força. 
Les necessitats pastorals han augmen
tat i cal assenyalar bé les competèn-



cies i funcions dels organismes inter
diocesans, degudament equipats. Ho 
exigeix, sobretot, la unió fraterna que 
és constitutiva en tota Església o agru
pació d'esglésies. 

Vinculat amb la solució que es 
doni a l'articulació de les diòcesis ca
talanes entre elles, hi ha la qüestió de 
la personalitat jurídica. Aquí hi ha dos 
fets nous i de gran importància: 1) la 
celebració mateixa del Concili, el 
qual, segons el Codi de Dret Canònic, 
vincula els bisbes que hi han participat 
i, per tant, les seves esglésies locals: 
l'arxidiòcesi de Barcelona no hauria 
de ser una excepció, ja que hi té una 
obligació moral i eclesial; 2) el reco
neixement de la denominació Confe
rència Episcopal Tarraconense, la 
qual, segons diu la Nota explicativa 
prèvia de les resolucions conciliars, 
hauria de ser «adaptada» a la solució 
jurídica que s'adopti. Queda clar, 
doncs, que hi ha d'haver una solució 
jurídica que passi pel reconeixement 
d'una personalitat juridica diferencia
da de les esglésies de la Tarraconense 
en el seu conjunt. A la possibilitat de 
fer altres concilis (òrgans d'expressió 
al màxim vincle, de les diòcesis ca
talanes amb caràcter extraordinari) 
s'afegeix la possibilitat de reconei
xement d'una Conferència Episcopal 
pròpia (òrgan habitual d'expressió i 
d'acció, dels bisbes de les diòcesis 
amb seu a Catalunya). 

3. Conclusió 

En resum, el CPT recupera aquell 
«anar endavant» del Concili Vaticà II 
(Gaudium et Spes) en un context molt 
divers, tant social com eclesial. El 
missatge final és un bon exemple 
d'allò que podríem anomenar l'esperit 
del nostre Concili. Hi parla una Esglé
sia sensible i motivada, que fa servir 
un llenguatge entenedor i que ha pas
sat per una experiència intensa. No és 
una Església que es defensi o que es 
menystingui. Té clar que ha d'anun
ciar Jesucrist i ho vol fer amb humilitat, 
amb seny, amb fermesa i amb esperan
ça. No és una Església autosuficient, 
que es presentés com a posseïdora 
de totes les solucions, sinó que es 
mostra convençuda del tresor de 
l'evangeli que li ha confiat el seu 
Senyor. El missatge final del Conci
li recupera els quatre temes treba
llats durant les sessions de Sant 
Cugat i els proposa a la consideració 
de tots. D'aquesta manera, es refer
ma en allò que ha estat treballat sota 
l'impuls de l'Esperit i que és certa
ment un projecte comú, de vegades 
massa tímid, de vegades mancat de 
concreció, però prou sòlid per a sa
ludar-lo i assumir-lo com la ruta que 
ens ha de permetre fer el pas del se
gle i del mil'lenni, en comunió amb 
el bisbe de Roma i en el diàleg i camí 
conjunt amb les altres confessions 
cristianes. 

NB: Aquestes reflexions foren l'aportació de qui les subscriu a la reunió de la Unió 
Sacerdotal de Barcelona (el 27 de desembre de 1996, a Sant Cugat del Vallès). 63 



LLIBRES 

PER A LA BffiLIOTECA DEL CEP 

El Centre d'Estudis Pastorals 

de les diòcesis catalanes (CEP) 

està reorganitzant la seva Biblioteca 

i fa una crida als preveres, laics i laiques 

que es vulguin despendre 

d'alguns llibres 

de temes d'interès religiós i pastoral. 

De fet, la Biblioteca del CEP ha estat sempre abastada 

per donacions de biblioteques particulars 

i la generositat d'uns quants col·laboradors. 

Restem, per tant, oberts a qualsevol lliurament. 

Moltes gràcies. 



A rel de la beatificació de El Pelé 

El col.lectiu gitano, un col.lectiu alegre 
Entrevista a la germana Elisa Soler 

FRANCESC ADlllON, laic. El Vendrell. Tarragona. 

Són les nou del matí. Davant meu 
hi ha una dona prima, amb cabells 
curts i amb un somrís constant: és la 
germana Elisa. La primera impressió 
d'ella és que estic parlant davant d'una 
dona normal i corrent, cosa ben dis
tant de la realitat perquè l'Elisa ho és 
tot menys una persona nonna!. És una 
defensora dels drets dels gitanos i, a 
banda de ser la directora de l'escola, és 
també membre de la Pastoral de Mar
ginació, secretariat gitano. Però ella 
prescindeix de tot títol i amb mansue
tud m'explica el que ha suposat la bea
tificació de Ceferino Giménez Malla, 
més conegut pel sobrenom de El Pelé. 

- La beatificació ha estat una ale
gria i un trasbals per al poble gitano. 
Anar a Roma, veure tota la cerimònia 
i no poder-hi intervenir va ser tot un 
repte per a ells i per a nosaltres. Quan 
dic no poder-hi intervenir és perquè el 
poble gitano és un poble molt mogut i 
molt alegre. Les cerimònies que no
saltres fem, ells no les entenen. Els 
silencis són transformats en alegria i 
cants. És un altre món. 

Observo que mentre m'explica tot 
això els seus ulls s'obren de bat a bat, 
i exultant procura que jo visqui amb 
ella l'alegria del poble gitano i tot el 
que va suposar per a ells. 

- Els gitanos catòlics no entenen la 
beatificació de El Pelé; és més, no s'ho 
acaben de creure. Els mots beatificació, 
santificació no saben el que representen. 

Comença a explicar-me el viatge 
que van realitzar uns quants gitanos 
de la Riera d'Argentona (Mataró) a 
Roma, junt amb altres gitanos d'altres 
llocs del país (per raons d'espai, no 
entrarem en detalls). Ara per ara, m'in
teressa més el seu treball amb els 
barraquistes de la Riera d'Argentona, 
però ella, plena encara de la sana fo
llia de la beatificació, continua expli
cant-me coses de El Pelé. 

- Nosaltres el vam donar a conèi
xer i els explicàrem el que va fer per 
ser nomenat beat, perquè fins aquell 
moment el desconeixien, almenys els 
que jo tracto. 65 



De fet, hem demostrat que la inte
gració és possible entre paios i gita
nos. 1 que també hi ha homes sants 
entre ells. Respecte de la tasca amb 
el/s, és molt variada. Un dels proble
mes que hem tingut, i continuarem 
afrontant, és la qualitat de vida d'a
questes persones; molts d'ells no te
nen aigua corrent i les condicions de 
salubritat i higiene són molt poques o 
quasi nul, les. Nosaltres els hem hagut 
d'ensenyar quasi tot, i fins i tot cada 
dia, abans d'entrar al col'legi, vaig 
barraca per barraca despertant-los ja 
que no tenen llum elèctrica, i si no hi 
ha sol no es desperten, i quasi els he 
d'obligar a dur els nens al col·legi. 

Un altre problema que hem hagut 
d'afrontar és adequar la catequesi i la 
litúrgia a la seva manera de fer i ser. 
També intentem que es tinguin autoes
tima, per tal de poder avançar en el 
coneixement de Jesús com en altres 
conceptes bàsics de la vida. 

Respecte de la pastoral, en un pas
sat tot era confús, i fins i tot caòtic. En 
l'actualitat cal remarcar uns quants 
fets. En primer lloc, el poble gitano és 
creient al màxim i ens cal acoblar la 
fe en Déu amb les altres creences gi
tanes. En segon lloc, els tres pilars del 
món gitano que cal respectar, són: 
viure el present, no pensar en el fotur 
i tenir el passat com a referència. Amb 
aquests tres pilars hem hagut de tre
ballar amb el poble gitano. Si volem 
que el poble gitano s'adapti, cal do
nar-los una feina digna i no tapar fo
rats COm fins ara està fent la societat. 
Ells necessiten ajuda i no que un paio 
els doni roba per vendre i poder so
breviure. El futur està en la dona gita
na, que és la que mou tot el motor de 

66 la vida quotidiana. És cert que els 

estereotips gitanos són veritat, però 
també cal dir que és la imatge que te
nim d'ells. 

No m'atreveixo a interrompre el 
discurs del món gitano que està fent la 
germana Elisa. Totes les preguntes 
que tenia preparades han caigut en pi
cat. I és que la realitat supera tota fic
ció. No sé si deixar d'escriure el que 
està dient i escoltar-la, o prendre notes 
desesperadament per tal de no perdre 
ni un sol dels mots que diu. Em veig 
petit enfront de la tasca que està fent 
aquesta germana. 

- Un altre pilar del món gitano és 
tenir fills, per això es casen tan joves 
i ràpidament tenen moltsfil/s. 1 és per 
aquest motiu que no comprenen el per 
què del beat i el per què no va rebre 
descendència. Però en aquest camp 
lluitem, i els diem que no tenir fills no 
és cap desgràcia i que Déu també els 
vol d'aquesta manera. 

Per finalitzar, m'agradaria expli
car-vos una anècdota perquè pugueu 
entendre el que representa Déu per 
als gitanos i com és el seu món: vaig 
conèixer una dona vídua que la vida 
havia tractat molt malament, ja que el 
seu fill gran estava empresonat, un 
altre estava enganxat a les drogues i 
tot el que feia, treballadora com era al 
màxim, li sortia malament. Un dia, 
passant per on ella viu, vaig dir-li que 
pregaria per ella, perquè les coses fo
ren més favorables i ella molt serena 
em va dir: «Elisa no preguis per mi, 
que Déu és bo i totes les coses bones 
vénen d'Ell. Això deu ser algú que 
"m'ha clavat mal d!ull"», 

Una de les coses que m 'he obli
dat de dir és que estem procurant 



pisos per a tots els gitanos de la Rie
ra d'Argentona. I això aviat serà una 
realitat. 

M'agradaria fer una reflexió con
clusiva: el gitano contempla la vida, 
nosaltres no. 

Surt del despatx ben de pressa per
què a les deu té una entrevista. Corte
sament m'acomiado d'ella i en tancar 
la port m'assec un altre cop a la cadira 
i penso en tot el que m'ha dit. Real
ment, la justícia no és igual per a tot
hom i carrega més contra els gitanos i 
les persones més marginals. D'altra 
banda, penso en l'ambient en què Elisa 
viu la seva pastoral, la brutícia, les 
olors que ha de suportar i les incomo
ditats que ha de patir per poder fer 
d'un col'lectiu com és el gitano un 
món agradable i gens marginal; tots 
som fills de Déu. 

Sóc incapaç de traslladar al paper 
la manera com es viu aquesta pastoral, 
gens còmoda i agraïda. Val la pena 
canviar la imatge que tenim d'ells, val 
la pena apostar per l'evangelització, 
l'educació que fa la germana Elisa. 

Com podeu entendre, moltes coses 
s'han quedat al tinter i és que no es pot 
escriure i descriure tot el que va dir en 
el decurs de l'hora d'entrevista; i certa
ment, el material acumulat pot donar 
per fer un altre article. Però de mo
ment deixarem que la germana Elisa 
continuï treballant i fent realitat un 
món molt dificil. 

M'agradaria fer una última reflexió: 
«Quan tenim un problema, sigui de 
l'ordre que sigui, cal sempre mirar 
enrere, perquè sempre trobarem que hi 
ha algú que està pitjor que nosaltres». 
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Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsal 

Adéu per sempre a la casa de 
Llúria 7 

El dilluns 5 de maig al vespre es va 
fer el comiat definitiu de la Casa de 
l'Acció Catòlica de Barcelona, situada 
al carrer de Roger de Llúria, núme
ro 7, que ben aviat serà enderrocada 
-encara que se'n mantindrà la faça
na-o Dins d'aquesta casa, de la qual 
primer només es va llogar un pis (per 
part del senyor Santiago Udina, el 
1945, per a la branca masculina de 
l'Acció Catòlica) i després es va com
prar tota la casa (el 1950), hi han con
viscut durant molts anys tots els movi
ments d'Acció Catòlica (d'adults i de 
joves), algunes associacions laïcals 
(com els Cursets de Cristiandat) i al
gunes delegacions i secretariats (com 
el de Marginats). 

La casa de Llúria 7 (com tots l'ano
menàvem) estava molt deteriorada i 
necessitava una gran inversió per a la 
seva remodelació, i també moltes des
peses per al seu manteniment actuaL 
La decisió del bisbat, des de fa temps, 
era reconstruir-la totalment (encara 
que l'Ajuntament obligava a mantenir 

la façana actual, la qual cosa n'encaria 
molt més la reconstrucció). Les possi
bilitats que s'havien estudiat per part 
del bisbat van ser tres. En primer lloc, 
vendre-la; cosa que de bon principi ja 
es va considerar inviable. La segona 
possibilitat, com hem dit, era només 
arreglar-la o reconstruir-la i després 
fer-hi tomar els usuaris; això resultava 
caríssim. Finalment, la fórmula per la 
qual s'ha optat és la de fer una permu
ta, que resulta molt més rendible (enca
ra que no s'han aclarit del tot els termes 
i els continguts d'aquesta permuta). 

La major part dels moviments 
d'Acció Catòlica, associacions laïcals, 
delegacions i secretariats que tenien la 
seva seu social a Llúria 7 han passat 
ara a l'edifici que el bisbat té al carrer 
de Rivadeneyra, número 6, l'edifici 
Santa Anna, molt a prop de la plaça 
Catalunya i, per tant, encara molt més 
cèntric. Els Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi de Catalunya han separat la 
seva estructura, que a Llúria estava 
unida, i s'han dividit. La demarcació 
del Barcelonès dels Escoltes ha passat 
als nous locals que ha construït la par
ròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina 
(a la plaça de Virrei Amat) perrecupe
rar la seva façana. En canvi, la secció 
catalana dels escoltes ha passat a una 
casa nova a Valldoreix. 

L'acte de comiat de Llúria 7 va ser 
presidit per Antoni Matabosch, dele- 69 



gat general de l'Apostolat Seglar, en
carregat episcopal per a la clausura 
definitiva d'aquesta casa i que --<:om 
a bon home de gestió-- amb mà forta 
i braç poderós ha portat a terme una 
responsabilitat no gens agradable; el 
pare Enric Puig, secretari general i 
canceller de l'Arquebisbat de Bar
celona; Silvà Claramunt, per part de 
l'antiga Junta Diocesana d'Acció Ca
tòlica; i Remei Ramírez, antiga pre
sidenta de la Comissió Gestora de la 
casa (des de 1979). El bisbe auxiliar, 
Joan Carrera, s'hi va incorporar més 
tard i va arribar al final per poder clou
re l'acte. El bisbe Carrera havia quedat 
retingut a l'aeroport de Roma per la 
vaga de controladors aeris, quan retor
nava de la beatificació del gitano ca
talà Ceferino Jiménez. Amb tot, va 
poder arribar al final de l'acte per re
cordar i agrair el treball realitzat du
rant tots aquests anys des de la Casa 
d'Acció Catòlica. 

Durant l'acte es va recordar tota la 
història de més de 50 anys de vida de 
la casa de Llúria (1945-1997), de la 
veu d'Antoni Matabosch, Silvà Clara
munt, Remei Ramírez, i del mateix 
bisbe Carrera. Amb el símil futbolístic 
culé, podriem dir que s'anava afirmant 
que allò era molt més que una casa. 
Havia estat un lloc de formació de 
militants cristians durant l'etapa dels 
anys 50 a 70, molts dels quals després 
van militar en partits polítics, sindi
cats, associacions i també dins l'esglé
sia. També va ser una casa on es van 
aixoplugar molts grups i moviments 
d'església. Es va recordar com s'havia 
anat adequant cada vegada als nous 
temps, als nous grups, a les noves de-

70 legacions i secretariats que anaven 

apareixent (molts d'ells fruit de l'As
semblea Diocesana del 1981). Però 
l'edifici mentrestant s'anava quedant 
cada vegada més rònec i deteriorat, 
fins arribar a un malestar general. 

Ara d'aquesta casa en quedaran els 
fonaments. Fonaments per fer un edi
fici nou -del qual no gaudirem- i 
fonaments en molts grups, moviments 
i també en moltes persones. 

Benvinguts tots a Rivadeneyra 6 

La major part dels moviments, les 
associacions i els secretariats, com 
hem dit abans, s'han traslladat a l'edi
fici de Santa Anna al carrer de Riva
deneyra, núm. 6, on hi ha el Centre 
d'Estudis Pastorals (CEP) i la redacció 
d'aquesta revista. La inauguració de la 
redisttibució i el rellançament d'aquesta 
nova casa de l'Església es va fer amb 
un acte inaugural i una pregària el di
marts 27 de maig al vespre, presidit 
pel cardenal Ricard M. Carles, el 
bisbe auxiliar Joan Carrera i el dele
gat general per a l'Apostolat Seglar, 
Antoni Matabosch. 

Amb aquesta redistribució d'espais 
que s'ha fet a Rivadeneyra 6 s'han con
centrat encara molt més els movi
ments d'Acció Catòlica (tant dels 
adults com dels joves). La major part 
dels que depenen de la delegació de 
pastoral obrera s'han situat a la quarta 
planta (JOC/JOC-JOBAC, ACO i 
GOAC). Mentre que a la sisena, on 
abans hi havia la Fundació Vidal 
i Barraquer, hi ha anat a parar el 
MUEC, la JARC, el Moviment de 
Pobles i Comarques, el MIJAC i 



ClJAC, Vida Creixent, Cursets de 
Cristiandat. A la desena planta, on hi 
ha Justícia i Pau, també hi ha anat el 
Secretariat de Marginació. 

La tercera planta, la planta del 
CEP, serà la de les aules i la de les sa
les de reunió de tots els grups que 
s'acullen en la casa (que ara s'hauran 
de compartir d'una manera ordenada). 
Amb l'arribada dels nous veïns a la 
casa, també s'han fet algunes refor
mes, com una sala de rebuda a la plan
ta baixa, amb taules i cadires i un pla
fó en què consten totes les entitats i la 
seva distribució per plantes. S'ha fet 
un nou horari per als porters i conser
ges, com també del funcionament dels 
ascensors. Esperem que tot sigui per a 
una millor col'laboració i coordinació 
entre totes les entitats que compartim 
un mateix sostre i una mateixa esglé
sia diocesana, i que la proximitat ens 
uneixi més que no pas ens distanciï. 

La creació d'unes macroparròquies 

En un dels darrers números de 
Quaderns de Pastoral (núm. 158) ha
víem ja informat del treball que s'esta
va realitzant en el Consell Presbiteral, 
sobretot pel que fa a la vida i al treball 
dels capellans. Vam recordar les apor
tacions que alguns capellans havien 
adreçat al Consell per tal de dibuixar 
la situació present del clergat barcelo
ní, i com aquestes aportacions també 
havien arrencat una altra anàlisi del 
Consell Episcopal: unes Propostes 
per a un millor clima en el presbiteri 
de Barcelona. Ara, però, sembla que 
s'ha acabat amb un pas més: intentant 
dibuixar un mapa pastoral a la diòcesi. 

L'equip episcopal va presentar a la 
darrera reunió del Consell Presbiteral, 
del 17 d'abril passat, una comunicació 
sobre la possible elaboració d'un mapa 
pastoral i sobre el futur del ministeri a 
la diòcesi. Sobre la qüestió del mapa 
pastoral, el comunicat -que va llegir 
el bisbe Carrera- diu: «en aquests 
moments (abril de 1997), 196 dels 
preveres en actiu de Barcelona tenen 
més de 65 anys. Per tant, hauran ar
ribat a la jubilació d'aquí deu anys. 
En aquest període de temps podem 
esperar raonablement unes 70 orde
nacions. Això vol dir que l'any 2007 
tindrem 126 preveres en actiu menys». 
(Aquestes xifres realment fan pensar, 
si tenim en compte que s'està mante
nint tota l'estructura diocesana sense 
introduir modificacions considerables 
des de fa anys.) 

Per això, la segona proposta amb 
vista a elaborar aquest mapa pastoral 
és la d'iniciar «una diferenciació de 
parròquies que estableixi uns punts a 
proveir prioritàriament, aji d'assegu
rar una presència equilibrada dels 
preveres a tota la diòcesi. Unes, com 
a parròquies majors, assumirien la 
funció de presidir, orientar, coordinar 
i dirigir l'activitat pastoral de les par
ròquies i els centres de culte agrupats 
al seu entorn. Serien els caps de co
marca o, a les grans ciutats, les que 
aglutinen més persones i disposen 
d'instal'lacions sujicients per a la 
pastoral que els és conjiada. També 
els rectors d'aquestes parròquies hau
rien de reunir les condicions adients. 
(. . .) Una altra modalitat, una mica 
diferent, seria, a les parròquies urba
nes, la creació de macroparròquies a 
l'interior de les quals es mantindrien 71 
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les esglésies parroquials actuals -i 
les esglésies de religiosos- amb un 
rector d'església, no un rector de par
ròquia. A les parròquies majors o 
macroparròquies hauria de tenir lloc 
la conjunció dels moviments i de tota 
la pastoral foncional amb la pastoral 
territorial». 

Els qui tenim memòria, aquesta 
intuïció que ara s'ha presentat al Con
sell Presbiteral de la mà del bisbe Car
rera, ja l'havíem sentida fa temps i 
l'havíem llegida a la revista Phase, de 
la mà del bisbe Pere Tena. Ara, però 
-com sempre- cal saber-la traduir a 
la pràctica real i concreta de cada de
marcació i de cada arxiprestat. Les vi
sites pastorals que els bisbes auxiliars 
estan realitzant en aquests moments 
poden ajudar a complir aquest objec
tiu i a dibuixar un mapa pastoral que 
ja fa anys que anem arrossegant. 

Alguns membres del Consell Pres
biteral han valorat positivament a
questes propostes -si es fan concre
tes, pràctiques i operatives- fruit del 
treball realitzat aquest darrer any en 
aquest Consell que, per cert, ara cal
drà renovar. Els capellans entren ara 
en un intens període electoral, tant 
dels seus representants al Consell 
Presbiteral com dels arxiprestos. 

Un centre ínterreligíós 

El dijous 8 de maig al vespre, a la 
parròquia del patriarca Sant Abraham, 
a la Vila Olímpica del Poblenou, es va 
celebrar una pregària per la pau a la 
Mediterrània. En aquesta pregària, to
talment interreligiosa, van participar-

hi jueus, cristians i musulmans, amb la 
voluntat d'apropar-se en els seus con
tactes però també de començar a im
pulsar un nou centre multireligiós. 
Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament 
de Barcelona, per iniciativa de la Re
gidoria de Drets Civils que dirigeix 
Agustí Soler, ha creat ja una comissió 
que estudia la creació d'un servei mu
nicipal per a les religions a Barcelona. 
Aquesta comissió ja ha començat a 
reunir-se, amb un ritme mensual, i està 
elaborant un estudi en què es recullen 
les necessitats comunes de les reli
gions que conviuen a Barcelona. 

Els membres d'aquesta comissió 
municipal són: el pare caputxí Joan 
Botam, president del Centre Ecumè
nic de Catalunya (que farà de presi
dent de la comissió); Sebastià Janeras, 
director de la coHecció Clàssics del 
Cristianisme, de l'Enciclopèdia Cata
lana, i bon coneixedor dels cristians 
orientals; Llorenç Oliver, secretari de 
Justícia i Pau i de la Federació Catala
na d'ONG pels Drets Humans; Maria 
Rosa Ocaña, delegada per a l'ecume
nisme de l'Església Ortodoxa; Enric 
Capó, representant de l'Església Evan
gèlica de Catalunya; Maria Eugènia 
Sanchez i Carraté, tècnica municipal, 
i Aleix Puiggalí, assessor de la Regi
doria de Drets Civils. 

Segons l'administració municipal, 
que ha potenciat aquesta iniciativa, la 
funció d'aquesta Comissió és «la re
cerca d'un catàleg de serveis similar 
al d'altres municipis, l'anàlisi de les 
comunitats de fe implantades a Bar
celona i el disseny espec!fic del servei, 
fent-hi constar els mitjans i el perso
nal necessari i també la infraestructu-



ra i les necessitats que cal cobrin). 
I les comunitats religioses amb les 
quals es vol connectar són: l'Asso
ciació d'Estudis Budistes Nalanda, 
la Casa del TIbet, la Comunitat Baha'i, 
la comunitat islàmica, la comunitat 
israeliana, l'Església Ortodoxa, l'Es
glésia Evangèlica Alemanya i la de 
Catalunya, l'Església Anglicana i l'Es
glésia Catòlica. 

Tot això ben segur que acabarà tra
duint-se en un centre municipal que 
tindrà la finalitat d'afavorir el diàleg 
interconfessional i interreligiós, aten
dre les necessitats de turistes i visi
tants de Barcelona (de la mateixa ma
nera que es va fer durant els Jocs 
Olímpics de 1992 amb el Centre 
Abraham), potenciar els estudis in
terreligiosos i atendre la població 
immigrant que actualment hi ha a 
Barcelona, així com les entitats, l'ad
ministració i els ciutadans en general. 
Una iniciativa que de la mà de l'Ajun
tament pot ser molt més ben gestiona
da que no pas a partir del lideratge 
d'una confessió concreta, la qual 
cosa sempre es prestaria a crear con
flictes nous. 

La beatificació d'un gitano català 

El diumenge 5 de maig va ser bea
tificat a Roma el primer beat de la co
munitat gitana que arriba als altars per 
ser venerat, Ceferino Jiménez Malla, 
conegut com El Pelé. Amb aquest 
motiu, un bon nombre de represen
tants de la comunitat gitana de Bar
celona (del barri de la Mina-sudest del 
Besòs i del Maresme l es van poder 
traslladar a Roma en autocars, acom-

panyats del bisbe auxiliar Joan Carre
ra (com ja hem dit abans l, per poder 
participar en la beatificació. Alguns 
d'ells fins i tot eren familiars directes 
del nou beat, que ja té des d'ara arrels 
barcelonines, perquè una de les seves 
nétes viu a Barcelona. 

El beat Ceferino va néixer a Cata
lunya (Benavent de Segrià, a Lleida, 
el 1861 l, encara que els aragonesos 
diuen que va néixer aAlcolea de Cinca. 
Era un tractant de cavalls i va morir 
afusellat a Barbastre el 2 d'agost de 
1936, durant la guerra civil, per tenir 
uns rosaris a les mans i acusat d'f\iudar 
un capellà. Pocs dies després del seu 
afusellament, també va ser assassinat 
el bisbe de Barbastre, Florentino A
sensio, que també va ser beatificat 
juntament amb Ceferino el dia 4 de 
maig. 

Esperem que la beatificació de 
Ceferino Jiménez incentivi la pastoral 
d'atenció a la comunitat gitana a la 
nostra diòcesi, i que ajudi a superar els 
entrebancs culturals que massa sovint 
són una excusa per mantenir unes dis
tàncies que no són gens cristianes, i, 
molt sovint, ni tan sols humanes. 

Els finals de campanya dels 
moviments 

Els moviments d'Acció Catòlica 
especialitzada, sobretot els dels joves, 
han acabat el curs passat, 1996-1997, 
amb les Festes de l'Acció, una mane
ra pública i notòria de donar a conèi
xer els resultats de les seves campa
nyes d'incidència social. Així ho han 
fet dos moviments ben representatius 73 
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a la nostra diòcesi, com ara: el dels 
joves d'ambients obrers i populars, la 
JOC (JOC-JOBAC, encara a Bar
celona), i els joves estudiants i univer
sitaris (MUEC). Els joves d'ambients 
rurals i comarcals (la JARC) aquest 
curs no han fet campanya. 

El Moviment d'Universitaris i Es
tudiants Cristians (MUEC) de Cata
lunya i les Illes va fer la seva Festa de 
l'Acció com a acte de cloenda de cam
panya, amb el lema Implica't! i la par
ticipació d'uns 200 militants. Es va 
començar amb la lectura de les con
clusions de la campanya sobre El 
compromís polític dels joves i tot se
guit van intervenir-hi els principals lí
ders dels partits polítics amb represen
tació al Parlament de Catalunya: Pere 
Esteve, secretari general de CiU; 
Ignasi Farreres, secretari general 
d'UDC; Narcís Serra, primer secretari 
del PSC; Alberto Fernandez Diaz, 
president del PP de Catalunya; Rafael 
Ribó, president d'IC, i Joan Ridao, 
president del Consell Nacional d'ERC, 
moderats pel periodista Albert Saez 
i presidits pel bisbe auxiliar de Bar
celona, Joan Carrera, que -d'una for
ma molt entusiasta- va cloure l'acte. 

El treball del MUEC, que ha durat 
dos cursos, acabava amb unes con
clusions en què s'assenyalaven les 
dificultats de treballar el tema de la 
política amb els joves «pel creixent 
desinterès, desinformació i desmoti
vació dels joves per tot el que repre
senta avui la política» i per «un des
plaçament de l'interès polític dels 
joves més proper a les organitza
cions no governamentals (les ONG) 
que no pas als vells partits polítics i 

les seves estructures». Els joves tenen 
la sensació que ,<la política és a les 
mans de personatges que busquen 
més el lideratge des de la seva popu
laritat pública, que no pas des del ser
vei; o que utilitzen la política per al 
benefici personal, amb el desengany 
que la corrupció ha produït entre els 
joves». Davant d'això, els militants del 
MUEC demanaven una renovació se
riosa dels partits polítics i alertaven 
del perill creixent de poders socials no 
democràtics, com ara les finances i els 
mitjans de comunicació. Al final de 
tot, el MUEC acabava demanant als 
seus militants que malgrat aquestes 
constatacions cal «continuar compro
mesos en la política i implicar-se molt 
més en la universitat, perquè és la 
nostra realitat més pròxima i continua 
sent avui per a nosaltres una escola 
del compromís». 

D'altra banda, la JOC Nacional de 
Catalunya i les Illes també va fer la 
seva Festa de l'Acció el diumenge 18 
de maig, a la plaça de la Marina de 
Sants, al barri del Port-Zona Franca, 
on es van aplegar-duranttotel dia
més de 600 militants d'aquest movi
ment. El lema de la campanya d'aquest 
curs passat de la JOC era Responent a 
la violència, construïm justícia. La 
violència que denunciava la JOC en el 
manifest que va fer públic el diumen
ge 18 a la tarda feia referència a «la 
precarització del món laboral, la pre
carització del món de l'estudi i la im
posició d'uns models socials i cultu
rals inaccessibles per a nosaltres». 
Més concretament, es denunciaven les 
situacions d'injustícia que viuen els 
joves d'avui, com ara «passar llargues 
temporades en situació d'atur, enviant 



currículums sense resposta, fent algu
na entrevista, esperant una trucada 
que no arriba ... , eventualment amb 
feines precàries i amb contractes "es
combraria", en empreses de treball 
temporal (ETT) que s'aprofiten de la 
situació indefensa dels joves: horaris 
inhumans i una total disponibilitat 
sense la seguretat de rebre un salari... 
la qual cosa provoca una forta pres
sió psicològica, competir amb altres 
companys i l'impediment a l'accés a 
un habitatge digne». Els joves de la 
JOC també acusen «uns plans d'estu
di que no permeten compaginar-los 
amb lafeina». 

Per presentar aquestes conclusions 
i poder treballar les possibles propos
tes de solució, tot el matí del diumen
ge 18, els militants es van repartir en 
tres taules rodones. Una sobre La re
forma laboral, una respostajusta?, en 
la qual van participar: Ignasi Farreres, 
conseller de Treball de la Generalitat; 
Jordi Gutiérrez, responsable de rela
cions institucionals de CCOO; Ignasi 
Puig, responsable del Departament 
d'Estudis de PIMEC; Mireia de la Ru
bia, tècnica d'inserció, i moderada per 
Kiko Segura. Una altra sobre La re
forma educativa a debat, en la qual 
van participar: Rosa Ribas, delegada 
territorial d'Ensenyament a Barcelona; 
Josep Aparici, membre del sindicat 
USTEC; M. Carmen Santamaria, mi
litant de la JOC, i moderada per Anna 
Luque. I finalment una dedicada aAI
ternatives de justícia social, amb la 
participació de l'escriptor i periodista 
Paco Candel; la regidora de Joventut 
i la Dona de l'Ajuntament de Barce
lona, Imma Moraleda; Andrés Naya, 
vicepresident segon de la FAVB; Joan 

Herrero, membre de la Plataforma 
0,7% de Badalona, i moderada per 
Georgina Florejachs. 

Al final del matí, durant l'eucaris
tia presidida pel consiliari nacional de 
la JOC, Pepe Rodado, i concelebrada 
per Josep Hortet, rector de la parrò
quia de la Zona Franca que acollia 
l'acte; Lucio Garcia, vicari de la parrò
quia; Jaume Fontbona i Toni Roman, 
de la Federació Zero, i acompanyats 
d'alguns militants representatius, es va 
fer memòria i testimoni dels 50 anys 
de presència de la JOC al barri del 
Port-Zona Franca. Segons unes actes 
que s'han trobat a la parròquia, va ser 
durant la campanya de la JOC dels 
anys 1947-49 quan es van constituir 
els primers grups, dirigits aleshores 
per Jaume Cuspinera. 

La pastoral i la política 

Després de la celebració del Con
cili Provincial Tarraconense i amb la 
voluntat de portar a la pràctica una de 
les resolucions (la número 107) que 
recomana que cal «acompanyar efi
caçment i donar suport als membres 
de la comunitat cristiana engatjats en 
sindicats i en partits polítics, a fi que 
puguin mantenir una actitud crítica i 
evangèlica en llur militància», es van 
crear a Barcelona els Equips de Pas
toral Política i de Comunicació. Una 
iniciativa recolzada plenament i per
sonalment pel bisbe auxiliar Joan Car
rera i portada a la pràctica per un grup 
reduït de persones interessades a fer
ne una reflexió que abasti el màxim 
nombre de creients militants en la vida 
política o en la pràctica de la comuni- 75 



cació, com poden ser, entre d'altres: el 
polític Josep Miró i Ardévol; el profes
sor de moral de la Facultat de Teologia 
mossèn Antoni Oriol Tataret (del bisbat 
de Vic); o mossèn Francesc Vergès. 

Després de diverses reunions del 
grup redul! i d'unes quantes reunions 
amb un grup més ampli de convidats 
d'aquests àmbits de la política i la co
municació, s'ha presentat un extens 
document que recull quines haurien 
de ser les línies d'actuació dels cris
tians en el món de la política. Aquest 
document, intitulat Per a la participa
ció en la vida política de Catalunya i 
la seva renovació, només sofrirà ara 
uns petits retocs formals per part dels 
organitzadors i ben aviat es farà públic. 
Com hem dit, el document és molt 
exhaustiu i va més enllà de la modera
ció i de l'equilibri que mantenia el Con
cili a l'hora de tractar els temes de la 
política i la comunicació. En general, 
s'han buscat uns punts de confluència 
comuns entre tots els cristians que 
participen del treball polític i comuni
catiu (com l'espiritualitat, l'ètica o la 
teologia del compromís), però en d'al
tres punts s'han arriscat molt més i van 
més enllà del que és el terreny comú 
de tots els partits, i difícilment els tro
baríem recollits en els programes d'al
guns dels partits polítics més d'esquer
ra. És una qUestió de prioritats que 
sempre és discutible i que el ventall 
del pluralisme polític en què vivim fa 
que sigui també totalment opinable. 

La campanya de la creueta a la de
claració de la renda 

Amb el lema Aquest gest ajuda 
76 l'Església, durant els mesos de maig i 

juny s'ha insistit als creients que quan 
fessin la declaració de la renda de 
1996 col'laboressin amb l'Església fen 
una creueta a la casella on es destina 
el 0,52% de l'import a pagar de l'IRPF 
per a l'Església Catòlica, remarcant 
que aquesta és una de les maneres més 
normals d'ajudar les diòcesis. Encara 
que molts cristians no ho veuen pas 
així, sinó com una fórmula per mos
trar la seva discrepància amb les de
cisions de l'Església o amb els orga
nismes que en depenen, com ara la 
COPE. 

Sembla que Catalunya fígura com 
la comunitat autònoma amb un per
centatge inferior de contribuents dis
posats a ajudar l'Església Catòlica a 
través d'aquest sistema. Només un 
28,55% dels catalans va posar la 
creueta en la seva declaració de la 
renda de l'any 1995 a l'Església, en 
contra d'un 43,24% que el va adreçar 
a «d'altres fins d'interès sociah), i d'un 
30,90% que va deixar la casella en 
blanc. Pel que fa a la diòcesi de 
Barcelona, sabem que la seva pro
víncia -que no sempre coincideix 
amb els límits de la diòcesi- va ser 
la que va tenir un percentatge més 
baix de creuetes per a l'Església, un 
23,84%. 



Girona 
JOAN CARRERES i PÉRA, 
corresponsal 

La cadira de Carlemany 

Parlàvem en el número anterior 
d'un canvi en la direcció coHegiada 
de la pastoral diocesana. Un canvi que 
finalment ha arribat el dia 2 de juny, i 
que té un plus de sorpresa, si tenim en 
compte que dels cinc membres que 
formen el nou equip, dos representen 
la continuïtat, mentre que tres dels 
nous responsables diocesans no han 
tingut fins ara cap experiència en la mis
sió pastoral de la diòcesi. Tenen, això 
sí, l'expectativa d'un renovellament: 
són homes joves, dinàmics i amb em
penta i, sobretot, homes fidels amb els 
quals el bisbe Jaume podrà compartir 
-i compartir vol dir, en el lèxic demo
cràtic, descarregar- responsabilitats. 

Els membres de l'antic equip són el 
nou vicari general, mossèn Jaume Ju
lià i Vidal, que ja exercia actualment 
de provicari, i mossèn Miquel Ramió 
i Feliu, ratificat com a vicari episcopal 
de la zona pastoral de l'interior. 

Els capellans que s'incorporen al 
nou equip són: mossèn Josep Gispert 
i Molinas, vicari episcopal de la zona 
pastoral de la costa, mossèn Joan Pu
jol i Prat, vicari episcopal de a zona 
pastoral de l'Empordà, i mossèn Pere 
Domènech i Feixas, que assumeix dos 
càrrecs: el de vicari episcopal de la 
zona pastoral de Girona, i alhora vica
ri episcopal de pastoral de la diòcesi. 

Un botó d'or per als 50 anys de 
Càritas 

«Botó pel servei que suposa vendre 
roba usada a preus simbòlics i or que a
porten els voluntaris amb la seva gene
rositat i dedicació que fan possible que 
Càrilas Parroquial de Roses brilli més 
que For de quinze quirats». 

(Mn. Joan Riu, reclor de Roses) 

Noces d'or 

Càritas, com a institució, enguany 
ha complert els 50 anys de vida. Els 
Fulls eclesials de Catalunya ho cele
braren el dia de Corpus (1.6.1997), 
amb una editorial conjunta. Era molt 
més fonamental i transcendental que 
la polèmica de l'editorial de Sant 
Jordi, però ha passat sense pena ni 
glòria. 

Per què? Perquè d'entre els tres 
serveis fonamentals de l'església -li
túrgia, catequesi i caritat-, aquest 
darrer és tal vegada el més anònim i 
abnegat, però també el més agraït i 
valorat no tan sols pels creients sinó 
també per la societat civil. 

En l'editorial conjunt es recordava 
que, en aquest mig segle de solidaritat 
i de treball, Càritas «amb el compro
mís de molta gent ha anat madurant i 
s'ha anat enriquint», però que, no 
obstant això, «les desigualtats conti
nuen dividint el món en rics i pobres». 

El fet que qualsevol itinerant o 
indigent tingui dues adreces fixes a 
cadascun dels nostres pobles i ciutats 
-la Rectoria i els serveis de Càri
tas- no és pas fruit d'un estudi pro- 77 
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gramàtic, ni d'una política de captació, 
ni tan sols d'un lleu interès propagan
dístic: és simplement la vivència de 
l'Evangeli. 

És per això que a moltes persones, 
començant pels mateixos agents de 
pastoral, els fa por una burocratització 
excessiva del servei de la caritat; per
què hom té la impressió que de vega
des -ho hem vist tan sovint en altres 
institucions paraHeles extraeclesi
als- «els estalvis es mengen les es
tovalles». 

En aquest sentit, cal agrair totes 
aquelles iniciatives que neixen espon
tàniament, amb la intenció d'obtenir 
mitjans pràctics. I una d'aquestes ini
ciatives ha sorgit darrerament de Cà
ritas de Roses: la creació d'una botiga 
per vendre-hi roba usada, que tan 
entusiasma la jovenalla, i representa 
al mateix temps una actitud de gene
rositat. 

El botó d'or 

Aquesta botiga, nova de planta, 
fou inaugurada el Nadal proppassat, i 
en aquests moments ha adquirit ja una 
gran popularitat, fins i tot entre els 
visitants i turistes de la vila marinera. 
Es tractava, simplement, de «dignifi
car» uns serveis que el pas dels anys 
havien fet rutinaris i havien desvalo
rat. Hom diu, i dissortadament és ve
ritat, que «allò que no costa no es 
valorm>. 

I, tanmateix, per als pobres de so
lemnitat la botiga continua oferint gra
tuïtament la totalitat del rober; però 
també ofereix el material de què dis-

posa a tota la població, a uns preus 
assequibles i amb una dignitat que re
sisteix la comparació amb qualsevol 
comerç del ram. 

Càritas informa. 

Càritas parroquial de Roses ha re
convertit el servei de distribució de 
robes amb els objectius següents: 

1. Dignificar el servei, tant pel que 
fa a locals d'exposició com a desinfec
ció -si s!escau-, classificació i 
presentació de les peces de roba, amb 
existència fins i tot de provadors. 

2. Facilitar roba als sectors de la 
població amb dificultats econòmi
ques, perquè puguin proveir-se de 
roba a preus mòdics, i poder evitar 
aquell sentiment d'humiliació que 
moltes vegades podia comportar el fet 
«d'haver d'anar a Càritas». 

3. Possibilítar l'accés a qualsevol 
persona que entri a la botiga. 

4. Revalorar la roba usada, i posar
li un preu simbòlic per tal de poder 
reinvertir els guanys en campanyes de 
promoció social i ajut directe als més 
necessitats. 

5. Crear un espai de reciclatge i 
aprofitament de roba usada. 

Qüestions d'interès 

Tot canvi comporta sempre un 
qüestionament. Així, davant una ini
ciativa que d'entrada pot sorprendre 
algunes persones, s'imposen unes 
preguntes: 



- D'on procedeix fonamentalment 
aquesta roba? De gent particular i d'es
tocs de botigues de final de temporada. 

- S'estableix un dia fix de recolli
da (a Roses té lloc els dimecres a la 
tarda) i aleshores es realitza un procés 
acurat de selecció en què treballen una 
vintena de voluntaris/àries: 

a) Se separa la roba en mal estat, 
que s'ha de llençar. 

b) Es porta a la Fundació Formació 
(de Barcelona, representativa dels 
Serveis de Càritas de Catalunya) la 
roba que s'ha de reciclar. 

c) La roba que està en bon estat, es 
renta, es repassa, es planxa i s'ordena 
en funció de sexes i talles. 

11 Trobada diocesana 

Heus ací una iniciativa senzilla, 
fàcil d'exportar, ben acollida per la 
gent i que pot incentivar la pastoral 
social a les parròquies i obrir noves 
vies de diàleg a través del contacte 
amb els/les voluntaris/voluntàries que 
hi dediquen un temps valuós. 

Precisament, per valorar la inicia
tiva, el dia 11 de juny, els voluntaris i 
les voluntàries del Servei Rober de les 
Càrites Parroquials i Interparroquials 
del bisbat de Girona, en el transcurs 
de la 11 Trobada Diocesana, visitaren 
el Botó d'Or. 

Domus Domini 

Fins al 2 de juliol es pot visitar a 
La Fontana d'Or, de la ciutat de Girona, 

una insòlita exposició. Amb el títol de 
Domus Domini, s'hi exposen els ob
jectes d'art del baldaquí de la catedral, 
abans de la seva reinstaHació a la seu 
gironina. Hi podem admirar l'ara ro
mànica de l'altar major i valuoses pe
ces que han estat objecte d'una acura
da restauració. 

«Estic segur que la contemplació 
silenciosa de moltes obres d'art --co
mentava el bisbe, monsenyor Jaume 
Camprodon, en un Full Parroquial
eduquen més l'esperit que moltes de 
les nostres homilies». I es preguntava: 
«Quin mal han fet els nois i les noies 
d'avui perquè hagin de quedar dejuns 
de la bellesa de tantes obres d'art, per 
manca de cultura religiosa? No és un 
objectiu de l'escola proporcionar una 
educació humana integral?». 

XII Trobada de Capellans Escrip
tors: homenatge a mossèn Pere 
Ribot i Sunyer 

«Cerquem, palpem la vida 
entre la llum i la foscor 
amb joia i sofriment. 
És el sentit de Déu que ens crida 
d'un foc interior, d'un cop de vent. 

la resplendor 
de l'Esperit que obre camí, la rasa: 
la fe. L'Església. I ja som a casa.» 

Mossèn Pere Ribot 

Qui dubtaria que es tracta del poeta
sacerdot més carismàtic, i un dels més 
estimats de Catalunya? Amb motiu 
d'acostar-se ja als noranta anys, s'ha pre
vist retre-li un homenatge en el transcurs 
de la Trobada de Capellans Escriptors, 
prevista per al 19 de juny, a Girona. 79 



Aquesta trobada, que enguany ce
lebra ja la dotzena edició, aplega cada 
any una cinquantena de capellans lle
traferits d'arreu de les diòcesis catala
nes i té mossèn Pere Ribot, als seus 
vuitanta-nou anys, com a degà i punt 
de referència sacerdotal i literari. 

Precisament, en una entrevista que 
amb el títol Una vida feta poesia li 
acaba de fer el director del Full Par
roquial de Girona (15 de juny de 
1997), mossèn Miquel-Àngel Ferrés i 
Fluvià, podem seguir la seva trajectò
ria espiritual, literària i humana: 

Mossèn Pere Ribot i Sunyer -s'hi 
afirma- va néixer a Vilassar de Mar 
fa 89 anys; va ser ordenat prevere a 
Barcelona l'any 1933 pel bisbe ¡rurila, 
i és rector de Riells de Montseny des 
de fa 57 anys. 

Autor de 24 llibres, sobretot de 
poesia (1), ha rebut molts premis lite
raris i cívics per la seva obra i per la 
seva fidelitat al país. Actualment, a 
causa del seu estat de salut, mossèn 
Pere viu a la residència sacerdotal Bis-

be Sivilla, de Girona. Ell, però, se sent 
i és encara rector de Riells. 

A la pregunta «A la font de la 
vostra poesia i de la vostra vida, per 
on s'hi va?». Respon: 

- Per la fe. El més important de 
la meva vida és estar al costat de 
Jesucrist. Aquest Jesucrist que hem de 
trobar dintre nostre i que hem de co
municar als altres. 

La fe l'he rebuda de Déu, perquè si 
jo no hagués estat sacerdot, tindria fe? 
No ho sé. Creuria en Déu? No ho sé. 
Estimaria tothom? No ho sé. 

Ara em trobo que tinc un camí fet 
i no sóc jo, ha estat Deu qui l'ha fet en 
mi. No sóc jo qui ha buscat Déu, és 
Déu que em buscava a mi. Jo només 
he dit que sí, ho he acceptat amb totes 
les conseqüències positives i, en part, 
humanament parlant, negatives. Abans 
als pares els agradava tenir un fill 
capellà. Ara no, no hi ha vocacions. 
No hi ha prou vida de fe. 

- A la pregunta «Com veieu l'Es
glésia actual?», afirma: 

1. Destaquem: Llengua de Foc (Premi literari Óssa Menor), Barcelona, Editorial Óssa 
Menor, 1950; El pont de rAgui/a, Barcelona, Editorial Joan Jover, 1951; Epifania, 
Barcelona, Editorial Joan Sallent, 1952;L 1ombra de/s tres: Verdaguer, Bisbe Torras, Lluís 
Miller, Barcelona, Editorial L'Estel, 1952; Llibre de Passió, subtitulat "Breviari de Set
mana Santa!!. Barcelona, Editorial Selecta dins la col'lecció Biblioteca Selecta núm, 122, 
1953; La pedra en Ja veu, Barcelona, Editorial Pedreira. 1959; Si el gra no mor, 
Barcelona, Editorial6ssa Menor, 1959;EI Montseny, Barcelona, Editorial Destino, 1975; 
Cadolles de Muntanya. Barcelona, Editorial Altés, 1978; El crit del desert, Barcelona, 
Editorial Proa, 1981; La seu adorant, Girona, Catedral de Girona, 1983; Nadal al 
Montseny, Cardedeu, 1985;EI petit gran do, Prada, Terra Nostra: "Catalunya Cristiana", 
1983;A mitja veu, Riells del Montseny, 1988; Versicles, Barcelona, Editorial Altés, 1988; 
L'Esperit en un punt, Riells de Montseny, 1991; Intimitat, Riells de Montseny, 1992; La 

80 llum en el corriol, Riells de Montseny, 1996. 



- Vols que t'ho digui? La veig en 
una posició negativa, perquè no s 'ha 
posat al nivell d'exigència de les In
quietuds humanes. Com si encara val
gués allò «d'anant a missa ja n'hi ha 
prowi. 

S'ha de poder arribar a identificar 
el que vius, el que practiques, amb el 
que sents. 

Jo he procurat sempre ser amic de 
tothom: dels qui creuen i dels qui no 
creuen, dels qui estimen i dels qui no 
estimen. Per cert, vaig ser el primer 
capellà que va dir la missa de cara a 
la gent, amb períll que el bisbe m'es
tirés de les orelles, però quan ho va 
saber, el Dr. Cartanyà m 'ho va admetre. 

- I el nostre país? 

- Catalunya la veig sempre en un 
sentit de reacció contra la dominació 
del militarisme, de les dictadures -Pri
ma de Rivera, Franco i d'altres-. Com 
que sempre he respectat molt la lliber
tat de tothom,fossin agnòstics o escèp
tics, crec que la fe s 'ha de viure lliure
ment no perquè t'ho hagin manat. 

Solsona 
PEP VilA, corresponsal 

Calma 

«El pare em duia a la barca, i em 
deia: quan siguis gran, no et fiïs mai 
de la calma ... )). Aquesta cançó pròpia 
dels pobles de vora mar, també la sal
megem els de terra endins. 

Després de l'impacte publicitari 
que va esverar tots els mitjans de co
municació amb motiu de l'editorial del 
Full Dominical Interdiocesà del dia 
de Sant Jordi, al bisbat regna una cal
ma significativa. Ens satisfà que el 
nostre Full Diocesà i d'altres interpar
roquials desvetllin l'interès per un pro
blema real que les forces polítiques. 
per la por a ser castigats a l'hora de les 
votacions, no s'atreveixen a remoure. 
Dit això, i retornant a la cançó: <L. 
bufen ventets suaus que ens encami
nen cap a bon port)). 

Amb vistes a l'Assemblea 
Diocesana 

Aquesta és la fita prioritària cap a 
on s'orienten les hores de diàleg i d'es
tudi d'aquest miler i escaig de perso
nes que treballen les resolucions del 
Concili. Aquest mes de juny han aca
bat la primer fase. Els diferents grups 
han manifestat que si aquest treball en 
certs moments ha estat atractiu, inte
grador i ha facilitat el diàleg entre els 
components del grup, també hi ha ha
gut dificultats a l'hora de trobar aque
lles coses concretes i factibles que són 
les que ens demana l'Assemblea. A 
mesura que es van descobrint les rea
litats, no es troba el camí per afrontar 
els problemes que la realitat va sem
brant a les nostres vides. Hi ha molts 
grups que quasi se senten incompe
tents per arribar a conclusions con
cretes. Recordem de passada que la 
majoria de gent que formen aquests 
grups no són gent saberuda sinó gent 
bona, practicant i força gran, amb 
unes ganes immenses de ser i fer per 
l'Església. 81 
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Una reflexió molt personal és que 
tot el que vam deixar de fer quan vam 
tenir a les mans el Concili Vaticà II no 
ens ho facilitarà pas el Concili de la 
Tarraconense. 

En aquest moment, les poques o 
moltes conclusions concretes que han 
sorgit dels grups són a les mans d'una 
comissió que en farà una garbellada, i 
així anirem dibuixant el camí amb el 
qual vam iniciar l'Assemblea. 

Tres capellans nous 

Per al nostre bísbat, poder anun
ciar aquest esdeveniment és sentir-nos 
acompanyats per un ventet suau i 
reconfortant. Fa quatre anys que dos 
capellans joves se'ns van esfondrar, 
aquest any ens ha beneït amb tres. 

Aquest fet anima el presbiteri, ja 
que prou falta ens fa rebaixar la mitja
na d'edat. També tenim la sort que un 
seminarista nou ha entrat al Seminari 
Interdiocesà. Tots aquests fets van 
empenyent l'Església de Solsona. 

Una experiència pastoral a 
Mollerussa 

Mollerussa és la capital del Pla 
d'Urgell, amb 9.000 habitants. Durant 
els diumenges del temps de Pasqua 
han convidat a missa tots aquells que 
l'any passat van rebre algun sagra
ment. 

Un diumenge, per a totes les famí
lies que havien batejat algun infant. 
Un altre diumenge per aquelles amb 

algun fill que feia la primera comunió. 
Un altre per aquells nois i noies que 
feia un any que s'havien confirmat. Un 
altre, i aprofitant que alguns matrimo
nis celebraven les noves d'or O de pla
ta, es convidava totes les parelles que 
feia un any que s'havien casat. La in
vitació es feia portant una carta a les 
famílies o les persones interessades. 
Va ser una manera molt digna d'arribar 
a un munt de famílies amb les quals 
feia molt de temps que s'havia descon
nectat. 

Quin fou el resultat? L'església es
tava plena? Hem de dir que no sempre 
estava l'església plena. Aquesta ex
periència fou el desig de portar a la 
pràctica la resolució del Concili de 
mostrar una església acollidora i inte
gradora. La resposta fou minsa. Una 
vegada més vam experimentar que 
massa gent considera l'església com 
una àrea de servei, on anar-hi de tant 
en tant; però un cop satisfeta la neces
sitat, no cal tornar-hi. Els agents de 
pastoral no es donen per vençuts i ja 
esperen la propera Pasqua. 

Mar de fons 

La mar presenta una aparença ex
terior de calma, però per sota s'hi en
devina una gran activitat que de vega
des desconcerta els qui hi naveguen. 

A l'hora de fer aquesta crònica es 
remoreja que a la cúpula del bisbat, 
formada pel bisbe i el Consell de Go
vern, fan hores extraordinàries davant 
del tauler de joc dels nomenaments. 
No sabem si juguen als escacs remo
vent reis, cavalls i torres, o no tindran 



més remei que jugar al joc de l'oca, en 
què «tiro perquè toca». De totes mane
res, cada final de curs esdevé una èpo
ca especial, perquè mentre que als de 
dalt se'ls demana construir una obra 
d'art amb imaginació, els de baix es
tem amb la boca oberta esperant la 
sorpresa. Mentrestant, no deixem de 
preguntar-nos: «Què diu el Concili a 
l'Església de Solsona?». 

Tortosa 
JOAN A. MARTíNEZ i GARCíA, 
corresponsal 

Tres comiats al nostre bisbe en 
pocs dies 

Tortosa ha acomiadat el seu bisbe 
Lluís Martínez i Sistach en tres oca
sions. La primera, el dimecres sant en 
la missa crismal, quan es va acomia
dar del clergat amb un dinar de germa
nor després de la missa. Se li va fer en
trega d'un llibre confegit amb tots els 
escrits pastorals publicats als diversos 
mitjans del nostre bisbat durant el seu 
pontificat, de 5 anys i escaig. L'assis
tència del clergat diocesà va ser quasi 
total. 

El segon comiat va ser el de tots els 
fidels de la diòcesi, amb una missa 
pontifical el diumenge 6 d'abril, al 
qual van assistir representacions de la 
majoria de parròquies del bisbat i de 
molts sacerdots, que van omplir la ca
tedral de Tortosa amb unes ofrenes 

que representaven les diverses zones 
pastorals, i amb l'entrega d'un bàcul de 
plata, obsequi de preveres i fidels, en 
què hi ha gravats tres escuts: el perso
nal del bisbe Lluís, el de la diòcesi de 
Tortosa i el de la primada de Tarra
gona. En nom de tots els diocesans li 
va fer entrega el vicari general de la 
diòcesi Mn. Josep M. Tomàs Prats. 
Després de beneir-lo solemnement, el 
va començar a usar en la mateixa mis
sa pontifical. 

El tercer comiat va ser anar a dei
xar-lo a la nova seu el dia de la presa 
de possessió a Tarragona. Dos auto
cars, i molts que van anar pel seu 
compte, van acudir el dia 13 d'abril a 
la multitudinària celebració a la cate
dral de Tarragona, on també va usar el 
bàcul regalat pels tortosins. Aquest 
era el nostre últim comiat i testimo
niatge de solidaritat amb qui deixava 
de ser el nostre bisbe. 

En les dues celebracions a Tortosa, 
el bisbe Lluís va estar serenament e
mocionat, en la de Tarragona se'l va 
veure molt més emocionat, com qui 
arriba triomfant després d'una cursa 
pesada. Els tortosins el vam trobar 
més eloqüent que mai i estem molt 
contents que emprengui amb tanta 
satisfacció la nova tasca pastoral. 

Pocs dies després va tenir la gen
tilesa de tomar a Tortosa a presidir 
l'enterrament de la mare de Mn. Rafel 
Prades, que va ser oficial de la cúria i 
moltes vegades el seu xofer en les sor
tides per la diòcesi. Ha promès a més 
a més tomar a presidir el pontifical del 
centenari de la catedral. 
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Tres cooperatives que es laïcitzen 

A Remolins, l'antic barri pagès de 
la ciutat de Tortosa, a principis de se
gle es van unir uns quants pagesos per 
fer el primer sindicat agrícola de Sant 
Jaume i li van posar el nom del titular 
de la parròquia del barri. Es tractava 
de defensar el producte del seu treball 
de l'afanosia dels comerciants de l'è
poca. De la mà de Mn. Josep Querol i 
Pinyol, que va ser molts anys després 
un dels sacerdots assassinats en la re
volta de la guerra civil, va néixer un de 
tants sindicats catòlics que sorgiren en 
aquells temps en tot el bisbat, seguint 
l'esperit de la Rerum novarum, i que 
han estat transformats més tard en 
moviment cooperatiu que encara avui, 
malgrat tot, persisteix. 

El Sindicat de Sant Jaume de Re
molins, de sindicat va passar a coope
rativa després de la guerra civil, que 
va castellanitzar el nom, i la marca 
d'oli que fins fa poc venia la coopera
tiva i que es deia Cast (Cooperativa 
Agrícola de Santiago). 

Ara han deixat el barri i s'han traslla
dat a un lloc estratègicament més cèn
tric per als pagesos de tota la rodalia. 

Les necessitats del temps han fet 
que s'hagin unit amb les cooperatives 
molt més joves de Roquetes i Jesús, i 
hagin format una macrocooperativa 
per competir amb les grans marques 
d'oli de la zona. El nom nou ha perdut 
tot sentit religiós i es diràSol d'Ebre, que 
comercialitzarà l'oli amb aquest nom. 

La història dels sindicats catòlics, 
84 que van esdevenir cooperatives, està 

per escriure. Sacerdots immensament 
entregats a la causa social que desper
tava la Rerum novarum van impulsar 
i ajudar a crear els sindicats catòlics. 
Molts encara porten el nom d'origen 
posat sota la protecció d'algun sant 
patró de la parròquia a redós de la 
qual naixia el sindicat, com el de Sant 
Jaume de Remolins. Altres s'obliden 
de la seva història i làicitzen els seus 
noms. En un país que té un Estat no 
confessional cal no oblidar el treball 
social de l'Església, que al nostre bis
bat va ser considerable. La història 
està per escriure fins que hi hagi algú 
que, des de l'amor a l'Església i a la 
classe treballadora, emprengui aques
ta important obra. 

Esperant el nou bisbe 

En els nostres temps, l'interès del 
gran públic per qui serà el nou bisbe 
és cada cop més feble. Encara que per 
a la ciutat de Tortosa, òrfena de fa 
molt de temps de tota mena d'autoritat 
civil d'alt nivell, el bisbe significa 
molt i és l'única autoritat que, malgrat 
que sigui de tipus religiós, vesteix 
Tortosa. L'interès pel nou bisbe es re
dueix pmcipalment a l'àmbit clerical. 
Han començat les travesses i de cada 
reunió de preveres en surt un nou nom 
que augmenta la rufagada de rumors 
fundats o infundats: un auxiliar de 
Barcelona, especialment ben vist, 
Joan Carrera; el valencià bisbe d'Ei
vissa; el de Menorca que, tot i ser tor
tosí, presenta inconvenients per al
guns, perquè ningú és profeta a la seva 
terra. Altres, al contrari, pensen que 
per governar cal conèixer aquestes 
terres, i ningú com ell les coneix, ja 



que va exercir de vicari general de 
pastoral. També es pensa en l'auxiliar 
de Saragossa, nat a Cretes, dintre de 
l'arxiprestat de Calaceit, que fou pres 
al bisbat de Tortosa en els temps del 
bisbe Moll, i juntament amb aquests, 
que ja porten mitra, hi ha una corrua 
de noms de gent que en els diversos 
bisbats propers han grimpat en els es
taments organitzatius diocesans i són 
candidats de bona font; segons cada 
informador. 

Mentre el senyor nunci pretén es
catir quina és la voluntat de l'Esperit 
Sant, consultant a tort i a dret, nosal
tres continuem pregant a totes les 
misses perquè el nou pastor sàpiga es
timar i comprendre la comunitat ecle
sial tortosina, que és més àmplia que 
el nialer clerical que fa les travesses. 
El que seria greu és que Tortosa pa
gués la tensió que en aquest moment 
s'ha creat entre estaments eclesiàstics 
de Catalunya i el nunci, i aquest casti
gués Tortosa enviant-nos un pastor 
que no conegués bé la llengua de les 
seves ovelles. Aquesta por és la que 
ha mogut, a les acaballes del mes de 
maig, un grup de cristians que s'auto
nomena Església i Pais, i que de mo
ment firma amb 8 noms, entre ells un 
prevere. La premsa local i provincial 
ha reproduït el document i invita a 
signar-lo per tal que el senyor nunci 
tingui present que, més enllà dels in
teressos polítics, hi ha la necessitat 
pastoral que el pastor parle i domine la 
llengua del ramat. 

El nou administrador diocesà 

Pel camí normal de l'elecció feta 
pel Consell de Consultors ha arribat el 
nou administrador diocesà, que tal 
com era d'esperar és Mn. Josep. M. 
Tomàs Prats, vicari general en dos 
períodes del pontificat del bisbe Lluís 
Martínez i Sistach. Ell té per mà el 
govern ordinari de la diòcesi. Servidor 
fidel de la Cúria Diocesana i de la 
Delegació Diocesana d'Ensenyament 
des de fa anys, té molt clar que el ni
hil immovetur és no prendre grans de
cisions que comprometin el govern 
del futur bisbe, però també que ha es
tat elegit per governar en aquest in
terregne i, a més a més de complir 
tots els compromisos que l'anterior 
bisbe tenia amb les parròquies per 
administrar el sagrament de la con
firmació, ocupa tots els espais de 
magisteri que ordinàriament feia el 
bisbe anterior, escrivint la carta pas
toral setmanal al Full Diocesà, i al
,res tasques. 

El caràcter comunicatiu i senzill 
del nou administrador el fa accessible 
a qualsevol que arribe al bisbat, i és 
sabut que es mourà entre la interini
tat del càrrec i la fidelitat al govern 
de la diòcesi, buscant l'encert de la 
gestió. 

Esperem que aquest treball ne
cessari del nou administrador no si
gui llarg, però pel que es veu li toca
rà, fa no fa, un any de servei, com li 
va tocar al canonge Carda en l'inter
regne Carles-Martínez, i Déu faci 
que no sigui més. 
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La lluita de les universitats 

Tortosa va tenir des de 1568, als 
Reals Col'legis, estudis universitaris 
20 anys ans que Tarragona, fins que 
per decret reial es van traslladar a la 
nova Universitat de Cervera les facul
tats de Filosofia i Arts. Des d'alesho
res, Tortosa no té estudis universitaris 
propis. Ara que les universitats es van 
popularitzant, fa temps que es lluita 
per aconseguir-ne un trosset per a les 
terres de l'Ebre. Quan les autoritats 
locals, fruit de la pressió de la gent, 
van fer gestions per tenir alguna cosa 
més que la UNED (Universitat Espa
nyola a Distància) que el mecenes se
nyor Celma, que viu a Madrid, va 
aconseguir per la seva ciutat de Tor
tosa, tant a Tarragona com a Bar
celona es feien el desmenjat i cap ins
titució universitària tenia massa ganes 
d'arribar a les nostres terres, precisa
ment perquè pensaven que no hi havia 
gent per a moltes aules fora de la 
UNED. 

A més a més de la universitat esta
tal a distància, quan es va fundar la 
Ramon Llull, impulsada pel Cardenal 
Jubany, l'Observatori de l'Ebre, que 
sempre l'han portat els jesuïtes, es va 
assimilar a la nova universitat el 1992 
com a institut universitari de recerca, 
i ara fa pocs dies ha atorgat el primer 
títol de doctorat a David Altadill, un 
llicenciat en fisiques de Roquetes, que 
ha defensat la seva tesi doctoral sobre 
les osciHacions que es produeixen a 
l'alta ionosfera. L'acte va comptar amb 
la presència de Miquel Gassiot, rector 
de la Ramon Llull, que va dir que no 
pretenien interferir en el programa 
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que és l'opció més viable a les terres 
de l'Ebre. 

Quan les autoritats municipals, 
cansades de fer gestions entre uns i 
altres, van contactar amb la Universi
tat Lliure de Catalunya (ULC), que va 
accedir a venir a Tortosa, la Rovira i 
Virgili de Tarragona va venir a oferir
se i, lògicament, es van capgirar les 
cartes de la baralla perquè es preferia 
una universitat pública a una de pri
vada. La pública va posar com a con
dició que no es donés pas a la priva
da, i ara, en nom de la llibertat, la 
Lliure, amb la qual s'havien fet trac
tes, reclama que es respectin els 
tractes que es van establir i es vol 
iniciar a Tortosa amb estudis agraris 
i alimentaris, i posteriorment amb 
una Facultat de Veterinària. Encara 
que no estigui refermada pel govern 
municipal, compta amb el suport de 
grups empresarials, i sobretot de la 
Fundació Martí i Duran que es com
promet a que la ULC comenci el 
curs 97-98. 

Déu faci que la lluita no enS dei
xi un altre cop orfes d'estudis uni
versitaris, ija seria bo que hi hagués 
dues possibilitats: la pública i la pri
vada. 

Fora d'oferir locals, cosa que l'es
glésia tortosina pot fer, comja va fer 
amb la Universitat d'Estiu, que es va 
celebrar al Seminari Diocesà, no es 
preveu ni s'ha pensat quina pot ser 
l'aportació de la nostra església a la 
universitat de les nostres terres. 



Una besnéta del beat Pelé ve a 
Tortosa 

Amb motiu de les Jornades de Cul
tura Gitana que el Departament de 
Benestar de l'Ajuntament de Tortosa 
ha programat del 16 al 21 de juny al 
Centre de Formació Ocupacional de 
Tortosa, a la plaça de Sant Joan, vin
drà, entre altres personalitats del món 
gitano, Isabel Giménez, besnéta del 
nou beat Ceferino Giménez, El Pelé, 
mestra de l'escola d'adults de Sara
gossa. Pere PaniselI, metge traumatò
leg i regidor de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Tortosa, és l'ànima de 
les jornades. 

Tortosa, pel fet de ser terra fronte
rera i de pas, ha estat una ciutat amb 
un alt component de població gitana. 
Es calcula que unes 500 persones gi
tanes viuen actualment a Tortosa, sen
se comptar els municipis circumdants 
de les terres de l'Ebre. 

Gent amb moltes hores de treball 
social i amb molts assaigs d'integració 
es reuniran a Tortosa per debatre tota 
la problemàtica de l'ètnia gitana. Gent 
vinguda de l'Aragó, de Catalunya, de 
Granada i de Castelló de la Plana. Tèc
nics en la matèria seran els ponents, i 
molta gent interessada en el tema es 
reunirà durant aquests cinc dies de tre
ball intens per intercanviar experièn
cies i fer un esforç per aportar respec
te i estima a aquesta part de la societat 
marginada i diflcil d'integrar. L'esglé
sia tortosina, mitjançant Càritas, ha fet 
un gran esforç per tal d'atendre'ls i in
tegrar-los. A Tortosa sempre s'ha dis
tingit entre gitanos del Rastre, gent 
totalment integrada des de fa molts 

anys, generalment firaires i venedors 
de roba, i gitanos vinguts o dels altres, 
que normalment són els transeünts o 
els semiintegrats. Càritas posarà el 
muscle i estarà present a aquesta ini
ciativa municipal aportant el granet de 
sorra a les jornades. 

El quart centenari de la 
consagració de 
la catedral de Tortosa 

Es complirà el 8 de juny i el capí
tol de la catedral convoca a una missa 
pontifical que presidirà l'arquebisbe 
de Tarragona Lluís Martínez i Sistach, 
fins fa poc el nostre bisbe. Com a es
glésia mare que és, convoca totes les 
parròquies de la diòcesi a participar-hi 
i, encara que la gent no en té massa 
consciència, s'intenta que hi participin 
persones de totes les comarques. 

El dissabte dia 7, a les 8 del vespre, 
hi haurà un concert de música sacra a 
la catedral, que farà la coral Vicente 
Ripollès, de Castelló de la Plana, sota 
la direcció del mestre Joan Ramon 
Herrero Llidó, i s'interpretaran obres 
de tres sacerdots músics del nostre 
antic bisbat: Ripollès, Peris i Garcia 
Julve, que encara és viu. Té 95 anys i 
està jubilat a Vinaròs; com que li man
ca la vista no podrà assistir al concert 
de la catedral de la qual va ser canon
ge i mestre de capella. 

Una de les signatures últimes del 
bisbe Lluís, ans de marxar a Tarra
gona, va ser la del conveni que l'Ajun
tament i el bisbat van fer per restaurar 
la catedral. L'aportació serà de 120 
milions de pessetes per començar les 87 



obres aviat. La celebració del centena
ri serà un punt de partença que supo
sem que es donarà, encara que no tin
guem bisbe. 

Vic 

JORDI CASTElLET, corresponsal 

Un nou Directori dels Moviments 
d'Adults (OMA) 

En el Consell de Pastoral del pas
sat mes d'abril fou presentat el docu
ment marc per a la Pastoral d'Adults 
del bisbat de Vic. Es tracta del direc
tori que ja fou promulgat l'any passat 
pel senyor bisbe, en el dia de la Pen
tecosta. Ara se n'ha fet la presentació 
en públic. 

AI llarg de la conversa mantinguda 
amb Mn. Ramon Bufi -com a dele
gat d'apostolat seglar, que és qui ha 
presentat el document en societat- es 
va constatar que aquest nou directori 
està estretament emparentat amb el de 
Pastoral Juvenil que el mateix bisbat 
aprovava el 29 de febrer del 1992. És 
per aquest motiu que s'hi inspira en 
gran mesura, de tal manera que es re
prenen els seus eixos bàsics. En efec
te, els criteris per a una pastoral seglar, 
tal i com afirmava el document del 
1992, són: 

I) La vida mateixa, entenent per 
això que cal partir de la realitat en què 

88 viu el militant, per tal de descobrir-hi 

signes d'esperança i per veure-hi i 
viure-hi aquells aspectes millorables, 
a fi d'empènyer les persones concre
tes a canviar-la segons els criteris de 
l'Evangeli. 

2) Jesucrist i la seva Bona Notícia 
són el punt de mira i el prisma pel qual 
cal analitzar i jutjar la realitat que ens 
envolta: cal partir de la vida concreta 
per arribar de nou a la vida concreta. 

3) La comunitat: un cristià sol no 
fa Església. Només es pot entendre la 
fe viscuda en l'interior del grup, del 
poble, de la comunitat. Per això cal 
fomentar el creixement i l'educació de 
les persones a partir dels grups dins 
dels quals treballen i es reuneixen. 

4) El rol del consiliari com a adult 
que acompanya els joves en la fe: és 
l'encarregat d'ajudar a valorar i a rela
tivitzar els fets i les situacions en cada 
moment. 

Cal dir, però, que existeix una di
ferència de base entre els dos directo
ris esmentats. Així, si el primer fou 
elaborat per un grup de consiliaris de 
moviments de joves, el segon ho ha 
estat també pels consiliaris però tam
bé pels mateixos militants adults dels 
moviments. Està clar que el punt de 
partida és divers segons si es tracta de 
moviments dels uns o dels altres. 

En efecte, en el cas dels joves ens 
trobem amb uns militants que, com 
qui diu, acaben de començar i no te
nen encara una visió suficientment 
àmplia de moviment, d'Església i que 
amb prou feines tenen una història de 
compromís a nivell diocesà. 



És tota una altra situació la dels 
militants adults, ja colrats amb un 
compromís més gran, fora del propi 
grup de treball i, fins i tot, de la seva 
organització comarcal o diocesana. 
En aquest cas, ja hi ha certes bases 
que són adquirides des del comença
ment; d'altres, però, s'hauran encara 
de conquerir. 

El nou DMA defineix unes carac
terístiques pròpies per als moviments 
dels militants adults. D'aquesta mane
ra és visiten de nou les quatre notes de 
l'acció catòlica que el mateix Concili 
Provincial Tarraconense ja havia re
près (cf. CPT 29, a). Citem les que es 
desprenen de la formulació feta ara 
pel OMA: 

- És prioritari el protagonisme 
dels laics, responsables del moviment 
davant el bisbe diocesà. 

- Ells mateixos es plantegen la 
tasca evangelitzadora del món de la 
cultura, l'economia, el treball i la po
lítica, la família i el lleure; tot cercant 
la transformació de les persones i de 
les estructures, sobretot de les que afec
ten el món dels més pobres i marginats. 

- Promouen i alimenten una espi
ritualitat adulta, amb una forta expe
riència personal i comunitària de Déu, 
com a font que dóna vitalitat i empen
ta a la tasca evangelitzadora. 

- Ofereixen als militants les pos
sibilitats de formació teologicopasto
ral, antropològica i sociopolítica. 

- La presència del consiliari-pre
vere Guntament amb animadors de la 

fe laics) hi té un lloc específic: se si
tua com a adult entre adults, i la seva 
tasca és la d'animador de la fe, d'a
companyament de persones, de cele
bració i de signe de comunió. 

- D'aquesta llista en podríem re
marcar els punts tercer i quart. En 
efecte, el que s'ha de proposar als 
militants adults dels moviments és ar
ribar a assolir una espiritualitat indivi
dual i autònoma, pròpia i intransferi
ble. Això no significa que es tracti de 
potenciar l'individualisme o el secta
risme sinó tot el contrari: cal que cada 
militant, al llarg del seu compromís i 
del seu treball de grup, igual que ha 
assolit una personalitat psicològica 
madura, gaudeixi d'una personalitat 
espiritual i cristiana pròpia, autònoma 
des del punt de vista moral, però amb 
un profund referent a la comunitat i al 
grup amb el qual es continua reunint i 
treballa per aprofundir la pròpia expe
riència de vida segons l'Evangeli. 

La formació constitueix un ele
ment més que important. El militant 
adult no és algú que ja hagi arribat al 
final, que ja no tingui res per aprendre, 
sinó que es troba que la societat en 
què viu està sotmesa a canvis cons
tants i que demana una posada al dia 
també en la formació filosòfica, bíbli
ca i sociològica per tal de respondre 
adequadament les preguntes que van 
sorgint. 

Una altra constatació de la Delega
ció de Pastoral seglar és que existeix 
una pluralitat de moviments que, si bé 
no són idèntics en les seves línies d'ac
ció, sí que a voltes es poden arribar a 
tocar. Per això cal afirmar la diferen- 89 



ciació i complementarietat entre eJls. 
Aquests són el Moviment de Pobles i 
Comarques, la GOAC, la Fraternitat 
de Malalts, el Moviment de Cursets de 
Cristiandat i el Moviment de Profes
sionals Cristians. Una complemen
tarietat que s'ha d'afirmar en el seu 
contacte amb les parròquies, amb els 
serveis diocesans i fins i tot entre els 
mateixos moviments. 

Aquesta és una manera de dir que 
malgrat els prejudicis que sovint apa
reixen entre parròquia i moviment i 
els respectius accents de pastoral, cal 
establir un vaivé entre els dos àmbits 
de treball. En tot cas, i veient algunes 
experiències existents, és clar que s'ha 
d'anar cap a una més gran entesa i co
ordinació entre els dos camps: l'un 
amb un accent més de territori -so
vint massa tancat- i l'altre amb una 
tendència a no sentir-se vinculat en 
una comunitat concreta que no sigui la 
diocesana que, pel fet de trobar-se es
campada en les parròquies, dificulta la 
identificació amb ella. Sens dubte, 
aquest és un tema que cal resoldre de 
cara al futur. 

El OMA pot donar molt de si i per 
això cal recomanar-ne la lectura, per
què és un document breu però concen
trat, i permet fer-se ràpidament una 
idea sobre l'estil de moviment que es 
vol fomentar des del bisbat de Vic. 
Aquesta és la intenció del document: 
confirmar l'existència d'una Jlista de 
moviments, que des de la promulgació 
del OMA resten reconeguts pel bisbe 
i, com a tals, oficials del bisbat. 

Aquesta també ha estat una carac-
90 terística del procés de redacció i ac-

ceptació del directori: el senyor bisbe 
va donar el vistiplau i va aprovar allò 
que els consiliaris i militants li varen 
presentar, sense gairebé afegir cap 
esmena que no fos de to o de formu
lació. En aquest sentit, la satisfacció 
de l'equip de treball ha estat insupe
rable, pel reconeixement que se li ha 
atorgat. 

Igualment, i com a un fruit imme
diat d'aquest trebaJl de preparació del 
DMA, s'ha convocat per al proper 16 
de novembre una trobada a Manresa, 
oberta a tots els moviments i grups 
d'adults i joves que vulguin continuar 
trebaJlant en el to evangelitzador que 
descriu el OMA: ser enmig de la so
cietat per transformar-la. Ha de ser 
aquesta Una trobada que serveixi per
què els militants joves i adults s'ado
nin que si hi ha un tipus de trebaJl de
terminat el resultat serà un tipus de 
gent determinada i viceversa. Així, si 
hi ha un trebaJl de compromís i de 
transformació, les persones que hi si
guin s'acabaran impregnant d'aquests 
mateixos valors. El criteri de l'Evan
geli per a la transformació de la so
cietat ha de fer la resta. 

Malgrat que la conversa mantingu
da amb el delegat d'apostolat seglar 
podria donar molt més de si, ens li
mitarem, per acabar, a subratllar dos 
símptomes que detectàvem en prendre 
la temperatura a l'entusiasme evange
litzador de la diòcesi: 

- El primer símptoma és que es 
respira, sobretot entre el clergat més 
gran i entre els seglars més compro
mesos a niveJl diocesà, un pessimisme 
barrejat amb una certa dosi de por i de 



meravellar-se davant de la societat. 
Sembla com si es tingués la sensació 
que el treball pastoral s'ha escapat 
de les mans, que ja no se sap què fer 
en un món canviant, en un món àm
pliament secularitzat i on la presèn
cia del prevere i de l'Església en ge
neral no és, ni de bon tros, evident. 
En un camp així, la postura dels que 
resten perplexos és el refugi rere 
d'antigues fórmules i el desànim 
davant la deserció dels que abans 
-aquell «abans» mític que es perd 
en la nit dels temps- havien om
plert les esglésies. 

- L'altre símptoma, i aquest en 
positiu, és que existeix una minoria. 
tant de preveres com de militants a
dults, que estan convençuts que hi ha 
molta feina per fer, que el nostre món 
el que necessita és un testimoniatge 
agosarat, un cristianisme compromès 
i que cal engatjar-se fort enmig d'a
quest món secular -no és aquesta la 
seva característica més forta?- per 
observar-lo, jutjar-lo a la llum de l'e
vangeli i transformar-lo segons el que 
s'ha pogut treballar i viure en l'am
bient del grup. 

Perquè no hi ha cristians sense 
Església i, cada vegada més, no hi 
haurà celebració sense una prepara
ció i un treball que hi predisposi. 
Sens dubte, els criteris de valoració 
de la comunitat cristiana han de 
canviar molt, i el DMA és una bona 
mostra que obre les portes a nous 
plantejaments i accions en favor de 
l'evangelització activa i eficaç de la 
societat que ens envolta cada dia. 

Cinquantenari de l'Agrupament 
Escolta Comte Jofre i Verge de 
Rocaprevera, de Torelló 

Dins les realitats de pastoral que 
existeixen al nostre bisbat, l'escoltis
me n'ha estat una peça cabdal. Ja des 
dels seus inicis a Catalunya, Mn. Ro
vira Tenes, sacerdot del bisbat de Vic, 
en contacte amb el barceloní Mn. Bat
lle, va començar a organitzar grups 
de jovent i de quitxalla per la plana 
de Vic. Fou cap al 1947 que contactà 
amb una colla de futurs caps i nens de 
la vila de Torelló, a la vall del Ges, per 
seguir les línies bàsiques de l'escoltis
me i fundar així l'agrupament Verge de 
Rocaprevera. Després d'uns anys més 
favorables en vingueren uns altres de 
més crítics on el moviment estigué a 
punt de desaparèixer. 

El 1958, l'Agrupament Escolta ai
xeca de nou el cap i, amb la nova eta
pa, canvia de nom i pren el de Comte 
Jofre; el mateix any neix l'Agrupa
ment Guia Verge de Rocaprevera, re
cuperant el nom per a la història de 
l'associació. 

Després d'uns anys de tota mena 
de vicissituds i d'estratègies per sal
var-se del clima de repressió de les 
activitats culturals que portessin una 
dosi massa sospitosa de catalanitat, 
l'any 75 es fusionaren els dos agrupa
ments en un de sol, formant l'actual. 
Avui continua, doncs, la iniciativa 
d'aquelles persones que començaren 
anant d'excursió i descobrint la geo
grafia del país. 

L'Agrupament Comte Jafre i Verge 
de Rocapreveracomptaavui amb més 91 



de 200 nens i nenes i amb una trente
na llarga de caps, i es tracta de l'agru
pament amb una història més llarga 
dins l'àmbit català. 

És per això que durant la darrera 
setmana de maig s'han organitzat els 
actes del cinquantenari, amb un gran 
ressò per a tot el poble, tant pel que fa 
a antics escoltes com per als actuals. 
És una manera de reconèixer que el 
mètode forjat per Sir Baden Powell, 
un cop fets els retocs i l'actualització 
necessaris, és una eina ben eficaç per 
a l'educació i la formació en el temps 
lliure dels nens i joves d'avui. 

Els principals actes foren una ca
minada popular per la Vall del Ges, el 
diumenge 30. Un col'loqui sobreL'es
coltisme, avui, així com una macroa· 
campada als prats d'Espadam ala, el 
cap de setmana del 31 i l' 1 de juny, 
amb els actes principals de remem
brança, folklore i puresa de la identi
tat escolta. El mateix diumenge al 
matí tingué lloc la concelebració de 
l'eucaristia, amb els preveres vinculats 
a l'Agrupament i presidida pel mateix 
bisbe de Vic. 

No cal dir que tots els esdeveni
ments foren preparats amb tota la cura 
i el detall que caracteritza l'esperit es
colta. Tant fou així, que els qui hi po
guérem participar no podrem oblidar 
que el lema del Sempre a punt contí
nua essent vàlid per a formar uns «ciu
tadans responsables i uns cristians 
conscients» en la societat que conti
nua demanant exemples coherents de 
civisme i de solidaritat entre els ho
mes i les dones, entre els nens i els 

92 adults, d'avui i de sempre. 

Urgell 
PAU MARQUÈS i SORT, corresponsal 

1. Publicacions miHenàries. Poblet 

El proppassat 3 d'abril foren pre
sentades a Poblet una vintena de vo
lums sobre la documentació medieval, 
provinents dels fons arxivístics de les 
diòcesis catalanes de Barcelona, Gi
rona, Urgell i Vic i del monestir de 
Poblet. 

Obrí l'acte l'abat de Poblet, que 
donà la benvinguda a tots els assis
tents que omplien la Sala de l'abat 
Copons, unes 400 persones. L'acte 
volia retre un reconeixement públic a 
totes les persones que han participat 
en la realització d'aquest treball cultu
ral. El bisbe delegat, Mn. Jaume Tras
serra, donà la paraula als delegats de 
cada bisbat i del mateix monestir de 
Poblet. Cada delegat feu un breu par
lament de presentació dels volums 
editats fins ara. Pel nostre bisbat d'Ur
gell, el pare Cebrià Baraut presentà els 
documents dels anys 805-1200 de 
l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, 
publicats a Urge¡'¡ia, volums I-XI, la 
Seu d'Urgell, 1978-1993;Les actes de 
consagracions d'esglésies de l'antic 
bisbat d'Urgell, segles IX-XII, la Seu 
d'Urgell, 1986; Ignasi Puig i Ferraté, 
El cantoral de Santa Maria de Lavaix; 
El monestir durant els segles XI i XII, 
la Seu d'Urgell, 1984. 

El pare Leonard E. Boyles, O.P. 
prefecte de la Biblioteca Vaticana, que-



da sorprès de tan llarga i lloable labor 
feta, i remarcà la importància que té la 
llengua llatina, ja que els esmentats 
documents estan redactats en aquesta 
llengua i el seu coneixement es fa 
del tot imprescindible per compren
dre aquesta part de la nostra història 
antiga. 

Per iniciativa del nostre bisbe 
Joan, la Societat Cultural UrgeHitana 
va ser instituïda l'any 1977. Un grup 
d'historiadors de les comarques piri
nenques que avui formen part del 
bisbat urgellenc, o que hi havien per
tangut en el passat, han estat l'ànima 
d'aquesta Societat. Com a fruit de la 
seva activitat cultural, neix la revista 
Urgel'lia amb el subtítol Anuari d'es
tudis històrics dels antics comtats de 
Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra 
i de la Vall d'Aran. Fins ara n'han sor
tit a la llum II volums d'entre 500 i 
600 pàgines, i el 12è ja es troba en 
premsa. 

Llur publicació ha estat possible 
gràcies a la co¡'¡aboració econòmica 
de la Caixa de Pensions i Estalvis de 
Barcelona. 

L'Arxiu Capitular de la Seu d'Ur
gell és el centre espiritual i cultural 
d'un dels bisbats més antics de Ca
talunya. Provinents d'aquest arxiu han' 
estat publicats 2.104 documents, 
més altres 505 d'altres fonts, dels 
quals 382 són anteriors a l'any 1000. 
La documentació de l'Arxiu Capitu
lar d'Urgell comença amb un perga
mí, de lletra visigòtica, datat l'any 
815, un any després de la mort de 
Carlemany. 

2. Visita a la nació andorrana del 
nnnci de la Santa Seu (25.4.1997) 

Amb motiu d'ésser convocat, com 
a degà dels ambaixadors, pel govern 
andorrà, hem aprofitat tal avinentesa 
per fer una llarga entrevista amb el 
senyor Nunci, sobre la seva visita 
de caràcter diplomàtic, com també 
sobre els contactes amb el govern 
d'aquest país. 

Resumeixo el pensament del nun
ci en els diversos temes tractats. 

En primer lloc, sent el goig d'estar 
amb el bisbe d'Urgell i copríncep d'An
dorra. Els uneix una estreta amistat i el 
diàleg neix en una mútua comprensió 
sobre els temes tractats. Preguntat so
bre els acords concordataris o els pac
tes entre la Santa Seu i el Govern 
d'Andorra, respon: «He parlat llarga
ment amb el senyor president del Go
vern sobre els programes que tenen 
damunt la taula, com ara l'ensenya
ment religiós, el patrimoni cultural, i 
també el Registre Civil. Hi treballa ja 
la Comissió Mixta». Està esperançat 
que s'arribarà a resolucions satisfac
tòries. 

En un altre àmbit estatal, el del 
Govern de Madrid, que també és vàlid 
per a Andorra, reconeix que resten al
guns temes per resoldre. La pedra de 
toc és el tema de l'ensenyament reli
giós. A Espanya, no s'ha assolit enca
ra el nivell dels acords internacionals 
entre la Santa Seu i el Govern. 

Quant al tema de la conservació de 
les catedrals, gràcies a Déu s'ha arribat 93 
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a un pacte. Totes dues institucions 
han entès molt bé que les catedrals 
són un patrimoni comú de tota la so
cietat. L'Església i l'Estat no ho po
den oblidar. 

El Nunci, com tota l'Església, té 
una gran preocupació per les voca
cions sacerdotals i religioses. És un 
problema de molt dificil solució, dic jo, 
si es volen mantenir sense cap conces
sió uns plantejaments que podien ser 
vàlids en temps passats, però que en 
l'actualitat -amb tota sinceritat, veri
tat i llibertat dins d'un diàleg que no 
es converteixi en monòleg d'un o altre 
signe- s'haurien de posar damunt la 
taula. Una cosa és certa: el poble fidel 
té dret a tenir els sacerdots que neces
sita. Com ha d'ésser el sacerdot que ha 
de regir aquest poble és el problema 
que planteja tota l'Església, tant a ni
vell de jerarquia com de Poble de 
Déu, que també participa del sacerdo
ci de Crist en diferents graus, com ens 
recorda l'apòstol Pere. Per altra banda, 
la desfeta de moltes famílies, no totes, 
ajuda molt poc al ressorgiment de vo
cacions noves. Per tant, la revisió és fa 
ineludible. Cal pensar-hi. 

El senyor Nunci, en un altre estat 
de coses, parla també del Jubileu 2000. 
Pot ser una possibilitat de renovació i 
revitalització en l'Església. El coneixe
ment i la vivència de Jesucrist, de l'Es
perit Sant i del Pare han d'esperonar
nos vers una nova vida de conversió i 
de compromís. No ho dubtem ni uns 
moments: la Trinitat ens necessita. 

No podia faltar un sentit acomia
dament a tota la nostra estimada diò
cesi d'Urgell. En nom del Sant Pare i 

del seu representant a Espanya i An
dorra, la nostra més cordial i since
ra salutació. 

3. 300 anys del temple de Rialb 

Fou el 4 de maig de 1997 quan els 
feligresos i amants de Santa Maria de 
Valldeflors ens reuníem entorn de la 
Mare del Cel per celebrar el tercer 
centenari de la consagració de la seva 
Església Parroquial. Quan un poble és 
noble i agraït, la convivència sura 
suau i gratificant. L'historiador català 
Jaume Vicens Vives ho plasmà amb 
aquelles paraules tan sentides: «Hem 
de saber què hem estat i qui som ... Sí, 
els pobles que s'obliden de les intros
peccions necessàries i no s'aturen en 
les grans recolzades històriques per 
palpar-se el cos, escoltar-se l'ànima i 
mesurar l'encert o l'errada en la feina 
feta reneguen de la seva identitat». 
Certament, no podem oblidar mai què 
hem estat i què som. Un poble que ha 
construït aquest temple i que al llarg 
dels segles l'ha conservat amb tota la 
dignitat i amor és un poble que no pot 
morir. La torxa de l'esperança i de la fe 
passada i oferta a través de les genera
cions serà sempre el testimoni vivent 
del poble de Rialb, orgullós de la seva 
església, patrimoni de tots els seus 
fills. 

La Mare de Déu és també la nostra 
mare i si va acceptar ésser la Mare de 
Déu segurissim que posà com a condi
ció ser també la nostra mare per in
grats que puguin ser els seus fills. La 
definició de tota mare és estimar i so
frir, i com més problemes tinguin els 
fills més es bolcarà per arreplegar-los 



i acaronar-los al voltant del seu cor de 
mare. Davant d'aquesta realitat ningú 
ben nascut, i tots ho som, pot dubtar 
de l'entrega maternal d'aquesta dona, 
que feu possible Ja nostra redempció. 

4. Dia del malalt a Andorra, Tremp 
i la Sen d'Urgell 

Mentre hi hagi cors nobles i entre
gats en que, per damunt de tècniques 
i economies, totalment necessàries per 
altra banda, s'hi troba la persona com 
a centre neuràlgic de tot avenç, la so
cietat caminarà segura. Un poble en el 
qual l'ésser humà no és el punt de par
tença per a un desenvolupament har
moniós està condemnat a desaparèixer. 
La trista història de tantes dictadures 
d'un o altre signe ens ho demostra pa
lesament. Els qui estimen, i són molts, 
les persones malaltes i disminuïdes fi
siques o psíquiques, han d'ocupar un 
lloc de privilegi dins la nostra societat. 
Mentre hi hagi altruïsme i solidaritat, 
la vida, per dificil que se'ns presenti, 
valdrà la pena viure-la amb tota la joia 
de què som capaços. Quan estimem i 
ens sentim estimats, dolors i sofri
ments mai per mai no ens enfonsaran. 

A Andorra se celebrà el dia del 
malalt, a l'Hospital Nostra Senyora de 
Meritxell. Els sacerdots de la Vall, 
presidits pel vicari de Pastoral, Mn. 
Sarries, i l'arxiprest Mn. Blai Fortuny, 
celebraren la missa. A més dels ma
lalts, personal sanitari i un bon nom
bre de voluntaris, l'equip de direcció i 
diverses autoritats de la Vall, encapça
lades pel ministre de Salut i Benestar, 
Josep Maria Goicoetxea, es feren pre
sents en els diversos actes programats. 

Fou una diada dificil d'oblidar. El ma
lalt, com l'ancià, no ens demana res 
més que una mica de companyia i una 
gran dosi de comprensió i d'amor. 
Com a humans i cristians no els de
fraudarem. 

A la ciutat de Tremp tingué lloc la 
mateixa diada amb un programa inte
ressantíssim. A la sala de conferèn
cies de l'Hospital del Pallars, la doctora 
M. Àngels Tressera i Soler, directora 
de la Fundació Privada per a la Quali
tat de Vida i l'Envelliment, glossà la 
problemàtica dels malalts grans i les 
seves repercussions en tots els ordres, 
en una inteHigent conferència se
guida amb molta atenció per tots els 
presents. 

El diumenge dia 11 de maig, a Ja 
parroquial Basílica Valldeflors, tingué 
lloc la Santa Missa i Processó i Bene
dicció amb el Santíssim Sagrament. 

Després del dinar, als jardins de la 
Fundació Fiella, hi hagué un interes
sant concert a càrrec de Veus del Piri
neu, un grup de quatre components 
amants de la seva terra pallaresa i pi
rinenca. Fa molt poc que han tret al 
mercat el seu primer CD, enregistrat 
per Catalunya Música a l'església ro
mànica de Sant Miquel, al costat de la 
catedral de la Seu d'Urgell. 

El denominador comú de tota la 
diada fou el reconeixement de la dig
nitat de qualsevol persona que pateix 
limitacions fisiques o psíquiques, que 
amb el pes dels anys es deixen sentir 
més fortament. Solituds i abandona
ments, manca de mitjans econòmics i 
materials per portar una vellesa amb la 95 
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millor qualitat de vida possible, són un 
repte que hem d'assumir tant individu
alment com comunitàriament. Sobre
tot la societat civil i l'església han de 
ser pioneres a tenir cura d'aquest col'
lectiu cada dia més nombrós i neces
sitat. Mereix una menció especial el 
moviment Vida Creixent, del bisbat, 
que amb tanta dedicació dóna el mi
llor que té per fer més agradable el 
sentit de l'ajuda i l'amistat. Sentim-nos 
útils fins a la fi. 

A la Seu d'Urgell se celebrà el di
mecres dia 7 de maig: 

Objectius: 

- Fer-los participar en la vida de 
l'església amb la celebració del dia del 
malalt. 

- Donar-los l'oportunitat de cele
brar la seva fe i rebre els sagraments 
comunitàriament. 

- Crear espais que cobreixin totes 
les seves dimensions i necessitats re
ligioses i espirituals. 

Activitats: 

- Celebració de l'Eucaristia a la 
sala menjador. 

- Administració de la unció dels 
malalts, comunitària, dintre de la ma
teixa celebració. 

Pregar amb ells, donar-los el 
nostre suport i el nostre ajut humà, 
cristià, espiritual. 

Preparació remota i pròxima, 
amb catequesi ocasional, els dime
cres, a l'hora de l'assaig de cants. 

- Participació activa d'un bon 
nombre de professionals de la sanitat 
vinculats a l'Hospital. I per damunt 
de tot, respecte sagrat a totes les 
consciències. 

Lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal 

Primera jornada sacerdotal per 
posar en marxa el Pla Diocesà de 
Pastoral 

El dia 7 d'abri 1 va tenir lloc una 
jornada sacerdotal a la Casa d'Exerci
cis, situada als edificis contigus als 
claustres de la Seu Vella. 

Després de la missa crismal i de la 
jornada anyal sacerdotal en què cele
brem les noces d'or o d'argent, penso 
que ha estat un dels actes amb més 
representació de mossens. Érem uns 
48 mossens i els dos diaques perma
nents. Un rècord en participació de 
clergues en actiu pastoralment. 

Probablement el fet de tractar del 
Concili va esperonar l'assistència, i 
també, com diu el Pla Diocesà de Pas
toral, el fet que som primerament no
saltres, els preveres, els qui hem de 
prendre consciència sobre el que hem 
acordat amb el PDP. 

Ens dèiem: «Sifallem nosaltres els 
preveres, la resta del poble de Déu, 
que és el 99%, es ressent perquè no té 
un punt de referència clar i definit per 
part dels pastors». 

El clima i la consciència de presbi
teri per tirar endavant el postconcili 
han estat molt positius. Enguany tots 
els esforços els abocarem o polaritza
rem en l'objectiu acolliment. Tots els 



esforços del mes, perquè hi ha unes 
hores de la pastoral de cada dia que no 
es poden deixar, hi hagi el Pla de Pas
toral que hi hagi. 

Un equip, junt amb el vicari de Pas
toral, ha presentat quatre qüestionaris 
dels 13 que s'estan elaborant amb vis
tes que tots nosaltres, laics i mossens, 
anem assumint l'actitud prèvia per po
der evangelitzar. Aquest és l'objectiu 
comú als quatre anys següents fins al 
2000. Els 13 temes dedicats a l'acolli
ment seran els següents, amb algun de 
més que pugui sorgir: 

I. Acollir la paraula de Déu. 

2. Acollir Jesús present en les per
sones i en els esdeveniments. 

3. Acollir la nostra societat amb 
actitud positiva i crítica. 

4. Acolliment a l'interior de l'església. 

5. Acollir els practicants ocasionals. 

6. Acollir els joves. 

7. Acollir els creients d'altres re
ligions. 

8. Acollir persones agnòstiques i 
no creients. 

9. Acollir les persones amb opcions 
polítiques diferents a les nostres. 

10. Acollir els cristians en situació 
irregular. 

Il. Acollir pobres. 

12. Acollir malalts. 

13. Acollir vells. 

Seu Vella i reís borbons 

A Lleida ciutat tenim una incon
gruència molt significativa en l'àmbit 
arquitectònic eclesial. La Seu Vella no 

és la Seu de Lleida. Els viatgers quan 
vénen a Lleida i veuen la gran catedral 
al centre de la ciutat pensen que és la 
Seu episcopal, i no és això. Aquella 
silueta tan inconfusible de Lleida 
no és en realitat allò per la qual fou 
edificada. 

El centre normal de culte de l'es
glésia mare no és allí. A baix, entre 
cases i carrerons, tenim l'edifici mo
dernista de la catedral d'ús. És aquell 
l'edifici, sempre fosc i inhòspit litúrgi
cament, que va donar lloc al famós 
digitus Dei. Allí, enmig del bullici de 
la ciutat, fem les celebracions catedra
lícies que mana la litúrgia. 

Allò tan normal que passa a la Seu 
de Girona, i a la de Tarragona, que són 
al capdamunt de la ciutat i identifi
quem de lluny per les seves siluetes 
emblemàtiques, i que acullen les ce
lebracions màximes d'aquelles seus 
episcopals, no succeeix malaurada
ment a Lleida. 

Què passa doncs amb la Seu Vella 
de Lleida? En el fons hi ha un conten
ciós politicoadministratiu amb la diò
cesi que ve de lluny. 

Felip V va convertir la gran Seu de 
Lleida en caserna. A les acaballes del 
franquisme, el bisbe del Pino va acon
seguir que es recuperés una altra vega
da la joia artística i eclesial per a tem
ple. La Seu Vella deixà de ser caserna 
i fou recuperada com a temple. 

Hi fèiem els grans actes diocesans 
que demanaven un temple gran. Un 
d'aquests era el recés extraordinari. Es 
tractava d'una assemblea de tota la diò- 97 
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cesi on l'AC de la postguerra i cursets 
de cristiandat prenien el pols de la 
vida i la militància cristiana diocesana 
un diumenge a l'any. 

F ou aleshores que es va recuperar 
l'antiga casa dels canonges adossada 
als claustres magnífics, i es convertí 
en la casa diocesana d'exercicis espi
rituals. En els claustres es feien les 
cloendes dels cursos internacionals de 
direcció coral d'estiu, dirigides per 
l'Orfeó Lleidatà amb el seu cap i àni
ma Lluís Virgili. El Moviment de Co
rals de les Terres de Lleida fou un 
moviment artístic de resistència da
vant un règim polític que volia matar 
l'ànima d'un poble. 

Ara, amb els anys, han canviat les 
ordres o línies de direcció i ús en 
aquest recinte. No sé què ha passat; la 
Seu Vella ara és un lloc per a tota 
mena d'actes siguin de l'ordre que si
guin. S'hi poden fer donacions de tro
feus als galifardeus de torn. Sembla 
un cas semblant al del Castell del Re
mei on, per un dia, la petita església 
fou escenari d'investidura dels confra
res del vi, amb Camilo José Cela i al
tres acompanyants indignes d'un acte 
d'aquesta mena en una església oberta 
al culte. A la Seu Vella passa una cosa 
semblant cada dia. Hi ha un Patronat 
que ofereix l'escenari als usuaris pri
vats per uns aranzels elevadíssims; se 
celebren casaments dels qui poden 
pagar el que se'ls demana. Hi ha doncs 
un temple que pot servir per a usos 
profans sense limitació de criteris pas
torals. Certament, és un marc preciós, 
però és la Seu Vella! I Seu vol dir ca
tedral; i catedral no vol dir un saló per 
celebrar-hi tota mena d'actes civils. 

Últimament s'hi ha esdevingut una 
d'aquestes festes tan habituals diri
gides a «no perdre la identitat i les 
arrels», i que cada grup les organitza 
segons el seus interessos i escala de 
valors. Així doncs, fa cosa d'un mes 
van aparèixer rètols publicitaris del 
municipi o de la universitat, en què 
s!anunciava un aniversari molt antic: 
els 700 anys de l'Estudi General de 
Lleida. I així ens vam assabentar que 
vindria el rei Joan Carles i la seva se
nyora a presidir un acte protocolari, i 
uns senyors van pensar que l'acte es 
podia fer a l'interior de la Seu Vella. 
Van tapar els espaiosos altar i presbi
teri i els van convertir en un circ amb 
l'emplaçament d'un cadafal, per tal 
que les autoritats de tota mena, presi
dides per les reialeses borbòniques, 
donessin en un acte simbòlic el visti
plau a la Universitat situada a l'antic 
Seminari Diocesà, a baix, a la rambla 
d'Aragó. I ja teníem una altra vegada 
un acte que humiliava Lleida en el cor 
mateix de la seva identitat. Si un borbó 
va convertir aquesta Seu en caserna, ara 
un descendent seu, més sofisticadament, 
sota una aparença democràtica i d'enal
timent de la ciutat, va trepijar sense 
ser-ne conscient allò més sagrat que te
nim els creients: la Seu Vella de Lleida. 
El presbiteri i l'altar van ser trepitjats 
pel borbó de torn sense ell saber-ho ... 

Els dirigents sabien tot això? Pen
so que l'acte es va preparar molt ràpi
dament i no sé si es van adonar del que 
havien preparat per al monarca d'Es
panya. Potser van anar tan de pressa 
per agafar per sorpresa el poble? 

Mentrestant, l'acte mensual de for
mació del clergat de Lleida, que es fa 



a la Casa d'Exercicis, fou traslladat, 
amb bon encert per part del delegat de 
formació, per tal d'evitar ensurts. 

Probablement el centre polític de 
Madrid sí que es va adonar del signi
ficat que podia tenir aquest acte. Per 
això, aquest dia hi hagué un desplega
ment de forces de l'ordre públic d'allò 
més visibles i nombroses, com mai 
havíem vist a Lleida des dels temps de 
Franco. I és que l'acte que s'anava a 
celebrar realment era emblemàtic. 
Un grup de joventuts republicanes 
que es va manifestar va ser repri
mit vilment. 

Aquell acte fou tot un símbol de 
litúrgia cívica que transmetia a la ciu
tat un missatge ben clar. Tot i que no 
vaig seguir els discursos que s'hi van 
dir enaltint Lleida i la Universitat, el 
significat era un altre de cara a la his
tòria: Aquesta Seu Vella és del poder 
polític i no de l'Església en virtut de la 
victòria de les armes. No ha canviat 
res, tot i la democràcia. 

Segons la meva opinió, des d'aquell 
dia ja tenim dictada la sentència: Tu, 
església diocesana, ja pots preparar 
un altre lloc per a la Casa d'Exercicis. 
I les relígioses que dirigiu la Casa 
d'Exercicis espirituals ja podeu pre
parar les maletes. 

Alguns personatges que tot ho volen 
solucionar a cops d'idealisme, diuen 
que tot això es podria arreglar fent 
una permuta amb l'autoritat correspo
nent, segons sembla la Generalitat, i 
que podria consistir a donar al muni
cipi la Seu Nova per acollir en un únic 
espai tots els museus de Lleida, i que 

la diòcesi es quedés la Seu Vella com 
a seu eclesial. D'aquesta manera Lleida 
podria tenir el museu diocesà i altres 
museus, que són molts, reunits en un 
únic edifici que mai no serà un temple 
adient per a celebracions comunità
ries i acollidores, segons el que dema
na la reforma litúrgica del Vaticà 11. 

L'Església tindria la seu original i 
de sempre com a temple mare de la 
diòcesi al centre del turó de la mateixa 
ciutat... La idea nO és descabdellada, tot 
i que alguns clergues grans diuen que 
és un disbarat fer anar tothom a la Seu 
Vella. Davant d'això, hi ha qui respon: 
«Així doncs, per què els fills de Lleida 
quan volen mostrar a alguna amistat 
la Lleida hermosa i brillant no els en
senyen la catedral Seu Nova en lloc 
de la Seu Vella o castell?». 

I és que a la Seu Vella hi ha la joia 
artística religiosa que no es troba a la 
Seu Nova. Hi ha el centre joiós, espaiós 
i tranquil de Lleida. Hi ha un espai 
per contemplar i assaborir amb la mi
rada tota la ciutat, i els voltants ba
nyats pel riu Segre. Hi ha el campanar 
de Lleida, propietat del Capítol i, per 
tant, de la Seu Episcopal Lleidatana. 
Allí tota la ciutat religiosa, totes les 
parròquies, ha determinat encertada
ment que s'hi celebri la processó de 
Corpus des de fa una colla d'anys, ja 
que no es pot fer dignament pels car
rers del centre, plens de sorolls i amb 
manca de respecte. 

Ara, el que cal és·cercar un futur 
lloc per a la Casa Diocesana d'Exerci
cis de la diòcesi. On? Això, més enda
vant, quan disposem de més dades, 
serà objecte d'una altra crònica. 99 
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Mallorca 
SEBASTIÀ SAlOM, corresponsal 

Religió catòlica a la Universitat 

Mentre a les escoles primàries (tot 
i la gran diferència entre unes i altres) 
la majoria dels alumnes assisteix a les 
classes de religió catòlica, tal volta 
perquè depèn de la petició dels pares, 
en els instituts de secundària (també 
molt diferents uns dels altres) són una 
minoria els alumnes que demanen l'as
signatura de religió. 

Però la classe de religió de la Uni
versitat és un fenomen a part. Tot i 
que es tracta d'una assignatura optati
va, hi ha nou-cents alumnes matricu
lats, dividits en dos cursos. Tenen un 
únic professor, Mn. Guillem Munta
ner, que imparteix sis classes setma
nals, tres per a cada curs, i amb una 
assistència de més de tres-cents alum
nes a cada aula. És, si més no, un fet 
inaudit en una societat secularitzada 
com la nostra. I a més, els alumnes se
gueixen les classes amb assiduïtat, amb 
un gran interès i un gran respecte. 

Les causes d'aquesta gran afluèn
cia poden ser dues: 

La primera és el gran prestigi 
que s'ha anat guanyant, any rere any, 
el professor, que és un especialista en 
la filosofia de la modernitat i la post
modernitat, i que, a partir de la reali
tat actual, i sempre mirant cap al futur 
de la societat, ofereix als joves d'avui 

una visió nova del fet religiós, que no 
té res a veure amb els tòpics coneguts 
que solen circular sobre la classe de 
religió. 

-L'altra causa d'aquesta gran a
fluència és que l'assignatura de religió 
comptabilitza uns crèdits, d'entre els 
optatius que s'exigeixen a les carreres 
universitàries i que, segons diuen els 
alumnes, són relativament fàcils d'a
conseguir «perquè a més de gaudir 
d'unes classes interessantissimes, no 
és difícil d'obtenir-ne una bona quali
ficació». 

Noves maneres de servir els pobres 

Sens dubte, una de les delegacions 
diocesanes més actives és la d'Acció 
Social. Enguany, amb motiu de la fes
ta de Corpus, Càritas Diocesana, que 
és un dels departaments més desenvo
lupats de la delegació, ha publicat un 
fullet amb la principal informació de 
les tasques que fan. 

Globalment, es nota un canvi de 
tarannà amb relació a la Càritas de fa 
uns anys. Ara, per exemple, més que 
la pobresa preocupa l'exclusió i la in
serció. Un altre tret és que cada vega
da es donen menys ajudes econòmi
ques directament als necessitats i, en 
canvi, es posen en marxa tallers que, 
al mateix temps, donen llocs de feina 
a persones que difícilment en poden 
trobar, perque o acaben de sortir de la 
presó o vénen del món de la droga o 
l'alcohol. Les preparen per tal que pu
guin ser admeses per altres empreses 
del mateix ram i es puguin reintegrar 
a la societat. 



Un d'aquests tallers és la Fundació 
Deixalles, que es dedica a recollir 
mobles vells, electrodomèstics usats, 
paper, vidre, etc., i reconverteix tot el 
que es pot reutilitzar i dóna sortida als 
romanents. La Fundació Deixalles 
s'ha consolidat com a empresa i ac
tualment és coneguda i reconeguda 
pels organismes oficials de l'illa, de 
manera que darrerament li han ofert 
ésser el viver d'altres petites empreses 
de volatge ecològic, amb tot el desa
fiament que això suposa. Entre altres 
coses, si el projecte es du a terme, im
plicarà que els grups de voluntariat 
d'Acció Social que treballen a l'entorn 
de moltes parròquies, tant de la ciutat 
com dels pobles, es readaptin a la 
nova situació. 

Centres d'atenció a la familia 

Per dos camins diferents s'estan 
posant en marxa dos projectes de 
centres d'atenció a les famílies amb 
problemes. 

Un d'ells és la Casa de la Família 
(c. Pietat, núm. 5), que és un centre 
que ja existia abans i estava dirigit per 
les religioses agustines, però que s'ha 
ofert a Càritas perquè n'assumeixi la 
gestió i ja té en projecte una renovació 
important, entre altres coses ubicar-hi 
el Centre d'Atenció a la Dona i la Fa
mília, que fins ara estava al c. Rosa, 
38. És, sobretot, un centre d'acollida 
per a les dones amb problemes perso
nals, matrimonials, famiJiars o econòw 

mies, tinguin o no infants amb elles. 

a la parròquia de Sant Alons Rodrí
guez i estarà dirigit per la Delegació 
de Família. L'objectiu principal serà 
orientar i assessorar les famílies en 
general i, sobretot, les que tinguin pro
blemes de convivència. 

Dos diaques permanents nous 

Concidint amb un any fecund d'or
denacions sacerdotals (fecund només 
relativament per comparació amb les 
xifres d'anys anteriors), han rebut 
l'ordre del diaconat dos nous dia
ques permanents. 

Així, s'amplia a cinc membres el 
col'legi diaconal de la diòcesi: dos 
d'ells treballen a parròquies de Palma, 
i tres a diferents pobles. 

Menorca 
JOAN BOSCO FANER i BAGUR, 
corresponsal 

1. GUIA DE L'ESGLÉSIA DE 
MENORCA 

Durant el mes de març ens van 
entregar la Guia de l'Església de Me
norca 1997. És una àmplia xarxa d'or
ganismes que intenten tirar endavant 
la tasca d'evangelització, catequesi i 
celebració d'una manera coherent i 
amb els miyans de què disposa. 

L'altre serà un Centre d'Orientació Un membre del Consell Diocesà 
Familiar, que ocuparà un local annex comentà que en dita guia manca l'ob- 101 
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jectiu general de cada organisme. Ara 
coneixem el seu nom, la seva assistèn
cia, però no sabem res dels seus esta
tuts. Hi ha coses que s'endevinen, però 
n'hi ha d'altres que s'haurien d'aclarir. 

La Guia de l'Església de Menorca 
1997 és considerada per a molts una 
eina capaç de donar-nos informació 
sobre les activitats que es porten a ter
me a la diòcesi. Però si no hi ha expli
cació sobre el per què i per a qui de les 
entitats i associacions, la guia tot i ser 
una eina vàlida corn a inici de treball i 
orientació, necessita ser aprofundida. 

2. ASSEMBLEA DIOCESANA 

Entrem en la recta final de l'As
semblea. Aquest ha de ser avui el punt 
central i quasi únic del meu comenta
ri. Perdoneu si sorn llarg, però tot s'ha 
de saber! 

2.1. La fase parroquial ha enllestit 
l'últim bloc: organitzar-se 

Els grups se senten església quan 
participen de tasques eclesials, quan 
fan uns servei als altres en nom de 
Jesús, quan formen la seva vida huma
na i cristiana, quan col·laboren en el 
finançament de l'església. El sentit de 
comunió arriba als cristians des de 
molts vessants. Es pressuposa que ens 
uneix el baptisme i l'eucaristia i s'ac
centuen les accions que es porten a 
terme i la formació rebuda. 

Vivim molts signes de tolerància: 
accions de Càritas pels qui ho neces
siten; en la recepció els sagraments es 
viu més la condescendència i l'acom-

panyament que l'exigència; s'accepten 
les diverses formes de religiositat que 
avui es donen .. Però també estern en
tremig de signes d'intolerància: inte
gració dels immigrants; hi ha preveres 
i parròquies que no se senten acollides 
pel bisbe ... 

Les comunitats religioses són va
lorades des de la seva opció particular 
i eclesial. Religiosos i religioses treba
llen al costat dels laics i els preveres, 
animen les celebracions de la Paraula, 
visiten els malalts i els porten la comu
nió, assumeixen responsabilitats edu
catives, catequètiques i de delegacions. 

Se sospita que el Consell Pastoral 
Diocesà i d'Economia fa bona feina, 
però no es té coneixement de que es 
fa. Es considera necessari el Consell 
Parroquial corn a òrgan que repre
senta i coordina tots els grups par
roquials. La seva tasca no repercuteix 
tampoc massa a nivell general. 

Algú diu que hi ha capellans que 
no accepten el bisbe i que hi ha alguns 
laics que no accepten els seus cape
llans, i es conclou: «No tenim prou 
aclarit que el que ens uneix és Jesús i 
que els camins poden ser diferents». 

S'insisteix en la necessitat de con
nectar més amb els pobres i amb els 
joves, i potenciar l'escoltisme; de re
descobir l'acompanyament espiritual; 
de formar catequistes; de confiar en 
els laics i donar-los responsabilitats i 
càrrecs diocesans; de ser una església 
més austera; del fet que la fe sigui 
una experiència de salut; de revisar la 
presència de l'església en el Diari de 
Menorca ... 



2.2. Interrogants 

En Pere Melis Pons, corresponsal 
de l'Assemblea en el Full Dominical, 
escriu: «Ara ja s 'han elegit els repre
sentants de cada grup que han de 
prendre part en l'Assemblea Diocesa
na -fins ara es treballava a nivell 
parroquial o de comunitats-. Tot açò 
desperta uns interrogants: 

lla) Les parròquies, comunitats i 
moviments d'església s'han sentit res
ponsables dels seus grups? Els han 
agombolat? Han descobert que aques
ta manera de fer feina és positiva per 
a la comunitat? Açò es demanaven els 
components d'un grup i altres perso
nes que han descobert per primera ve
gada el que és una revisió de vida. 

»b) Hi ha algú que s'hagi demanat 
-deia un membre d'una comunitat 
parroquial- si aquesta feina que s'ha 
fet podria continuar d'una manera o 
d'una altra? 

»c) Unjovedeia: ""ens han dit que 
ja s'han acabat els grups. Ens hauria 
agradat escoltar una paraula d'agraï
ment, d'encoratjament, que es pot se
guir treballant i pregant junts. Ha es
tat un acomiadament a la francesa"». 

2.3. Informació donada per Joan 
Estruch, sociòleg 

En Joan Estruch, bon amic que ens 
és comú a molts -no hi fan falta pre
sentacions- i que ens ajuda activa
ment per al bon desenvolupament de 
l'Assemblea, ha convocat per separat 
els tres arxiprestats per donar-nos 
compte de la feina que va fent. La seva 
intervenció ha anat precedida d'unes pa
raules del bisbe, que a Maó i al centre 

de l'illa han estat pronunciades pel vica
ri general. El bisbe presidia, en aquestes 
hores, celebracions de confirmació. 

2.3.1. Paraules del bisbe 

Recollint el clam d'aquell jove que 
demanava agraïment i encoratjament 
per la tasca duta a terme, el bisbe agra
eix la feina feta als més de 1 00 grups 
que han participat a la tasca parro
quial. Segons ell, la tasca feta ha estat 
bona, sense ostentacions, amb amor a 
l'Església i per servir els homes. 

Ens anuncia que prest començarà 
les visites pastorals i parroquials. Ja 
era hora! En el primer i quart blocs de 
treball -a llevant, a ponent i al Cen
tre de l'illa-hi ha hagut un clam comú: 
volem la presència del bisbe! El bisbe 
hauria d'estar agraït que la comunitat 
de Menorca el desitgi. 

Ens assenyala que l'Assemblea, 
com a esdeveniment humà que és, ne
cessita la presència de l'Esperit. A tots 
ens cal seguir actuant amb llibertat i 
caritat per escoltar-nos i trobar con
sens. Els equips de ponència no res
pondran, potser, ens diu, a expectati
ves personals. Haurem d'assumir els 
acords amb ànim. 

I el bisbe acaba donant les gràcies 
a Joan Estruch que ens ajuda a conèi
xer la realitat de la nostra diòcesi a les 
portes del segle XXI. 

2.3.2. Paraules de Joan Estruch 

En Joan Estruch ens comunicà en 
primer lloc que ja havia presentat al 
bisbe l'estudi sociològic que se li ha- 103 
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via encomanat. D'ell no n'heu d'espe
rar solucions màgiques. És l'Assem
blea, insistí, la que ha de tenir tot el 
protagonisme. L'estudi sociològic tan 
sols és una eina de treball-indicà-, 
informa sobre la realitat menorqui
na; economia, població, família, im
migració ... I després de valorar la 
feina feta i registrada en la Guia de 
l'Església de Menorca 1997 i d'ani
mar-nos a extreure la vitalitat de les 
organitzacions, entitats i delegacions, 
dividí la seva intervenció en dues 
parts: 

2.3.2.1. Us dic el quejo pens 

Referint-se al bisbe, remarcà que 
la convocació de l'Assemblea Dioce
sana és un acte de coratge considera
ble per la seva part. El bisbe sap, ens 
digué, que no us limitareu a dir amén 
a tot. Sortiran els punts de vista crí
tics. I també és un acte de confiança 
amb els catòlics de Menorca. Con
vocant l'Assemblea el bisbe posa en 
pràctica el principi de corresponsa
bilitat. L'Assemblea és un acte de 
comunió. 

Quant als grups que hem corres
post, valorà les hores de feina fetes. 
Són tantes, digué, que sols aquesta cir
cumstància imposa respecte. 

Quant al contingut de les respostes 
donades al qüestionari, el va qualificar 
de madur i capaç de tirar avant l'es
glésia de Menorca enfront dels seus 
reptes. 

Ens volgué avisar de la pitjor 
amenaça que podria planar sobre l'As
semblea: tenir la impressió de la 

seva inutilitat. La condició per supe
rar dificultats és l'actitud crítica que 
comença per l'autocrítica. I vosaltres, 
indicà, us heu criticat en primera per
sona i açò és saludable. No hi ha críti
ca que valgui si no és feta en primera 
persona, insistí. I acabà aquest apartat 
dient: «l com que vosaltres us heu au
tocrificat, el clima de l'Assemblea és 
extraordinàriament positiw). 

2.3.2.2. Us dic el que vosaltres heu dit 

Primer bloc: Evangelitzar 

Els signes positius que es donen 
avui i aquí pel que fa a la nostra societat 
giren a l'entorn d'aquestes tres expe
riències: la solidaritat, la defensa de la 
natura i el voluntariat. Al costat d'a
quests tres principis, surten: la pau, la 
democràcia, la preocupació pels drets 
humans, el sentit de justícia ... Els sig
nes negatius es podrien resumir en 
aquestes dues paraules: materialisme i 
consumisme. 

L'Arxiprestat del centre, a més de 
coincidir amb els altres dos arxipres
tats en signes negatius, com ara guer
res, racismes, violència, marginació, 
manca de compromís, individualis
me ... , apunta que la TV és vista com 
un ens que descompromet i ajuda a 
generar crisi familiar. 

L'Església de Menorca viu sensi
ble a la pobresa i als problemes del 
tercer món. Acomboia l'Escola de Teo
logia i el desig d'una major participa
ció dels laics en l'Església. El mateix 
fet de la convocatòria de l'Assemblea 
és un signe positiu. Però, no estem 
prou compromesos. Hi ha correspon-



sabilitat eclesial, però no prou. L'Ar
xiprestat del centre creu que hi ha 
massa por a viure conflictes, i els con
flictes no han de fer por. N o es donen 
avui, per part de l'Església oficial, res
postes adients a la problemàtica del 
divorci, del celibat, de la igualtat de la 
dona, de la moral sexual... L'Església 
de Menorca ha d'afrontar la imatge 
que dóna a través deIDiari de Menorca. 
En el Diari en què l'Església és la 
principal accionista, hi ha coses que 
cal resoldre. 

Segon bloc: Santificar 

A tots ens manca més formació 
bíblica, catequètica ... Les homilies 
han de ser revisades. Alguns cristians 
han estat formats, massa sovint, en el 
temor i no en l'amor. S'ha perdut la 
pràctica religiosa, però el qui ara la 
practica ho fa perquè vol. L'Arxipres
tat del centre valora molt positivament 
la presència dels turistes a les seves 
eucaristies d'estiu. La seva presència 
enriqueix i els fa sentir església de 
portes obertes. 

Hi ha coincidència entre els arxi
prestats quant al millorament de la 
pràctica i de la preparació dels sa
graments del baptisme, de la confir
mació i de l'eucaristia. A la celebra
ció del matrimoni pesen massa els 
aspectes socials. El sagrament de 
la unció s'ha de descol'locar dels 
últims instants de la vida. I si el 
sagrament de l'ordre és vist correc
tament, on hi ha debat és en el sagra
ment de la reconciliació. Uns voldrien 
viure els seus aspectes tradicio
nals, uns altres demanen alternati
ves noves. 

Tercer bloc: Servir 

Els tres arxiprestats remarquen: les 
deficiències en les condicions i la 
manca de treball; les famílies deses
tructurades; la solitud de la gent gran; 
la drogaaddicció, l'alcoholisme ... Cà
ritas és vista com la cara atractiva de 
l'Església. Davant aquestes realitats, 
es demana un major compromís dels 
cristians en la vida política, i un ma
jor acolliment i austeritat per part de 
l'Església. 

Quart bloc: Organització 

Tots coincidim en el desig de sen
tir a prop la presència del bisbe; en la 
valoració negativa -en l'àmbit esta
tal- de la COPE; en la problemàtica 
del Diari de Menorca. La qüestió de la 
llengua -el diari no fa opció pel 
català- surt com a queixa a l'Arxi
prestat del centre, el qual reclama un 
replantejament a causa de les seves di
ficultats. 

I Joan Estruch acabà la seva inter
venció fent aquest resum extret de les 
aportacions assembleàries: «Els cris
tians de Menorca volen una església 
acollidora, corresponsable, democrà
tica, compromesa i més formada. L'es
glésia de Menorca, que té un futur que 
afronta amb esperança, és molt filla 
del Vaticà II i no hi vol renunciar». 

Comentaris i opinions que van 
sorgir en el diàleg: 

- Una Assemblea Diocesana hau
ria de ser una experiència normal en
tre nosaltres i no fruit del coratge d'un 
bisbe. Quan es remarca que és motiu 105 
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de coratge és senyal que l'església viu 
hores de recolliment i tancament. 

- La normativa de l'Assemblea 
no ha estat examinada per la base. És 
una llàstima aquesta constatació des
prés de la feina feta per un miler de 
persones. 

- Es valorà la tasca duta a terme i 
es demanà viure el consell que surt 
dels grups del centre de l'illa: desdra
matitzar les desavinences! 

3. I PUNT FINAL 

Pregunta: Què esperem de l'As
semblea Diocesana? 

- Que els capellans siguin més 
assequibles a la gent (Jaume Pons, 
seglar). 

- Com a mínim, esper que des del 
bisbat assumeixin les propostes que 
se'n puguin derivar (Llorenç Ferrer). 

- Que l'Església s'obri més als se
glars (Paqui Moll, seglar). 

Arribem a la recta final. Els equips 
de ponència foren cridats pel bisbe el 
dia 24 de maig. Entre ells ja s'han fi
xat dates i feina. El bisbe els ha adver
tit que els punts conflictius: celibat, 
sacerdoci de la dona i fins i tot la in
submissió, no han de ser tractats a l'As
semblea. Si es dona el cas, els ha dit, 
es poden col·locar en les ponències 
com a annex, i ell, a la visita ad !imi
na que està obligat a fer al Papa cada 
cinc anys, ho passarà a les comissions 
vaticanes pertinents. 

Per a mi, el vol de l'Assemblea 
comença amb alguna ala amputada. I 
malgrat que sigui veritat, com digué 
l'arxiprest de la zona de Maó, que el 
camp que podem tractar, així i tot, és 
molt ampli, no deixa de ser veritat que 
alguns problemes que més preocupen 
a la gent no seran expressats ni dialo
gats entre tots. Crec que com a famí
lia hem de millorar molt més. El dià
leg entre els cristians no pot sorgir 
amb claredat, ni crec que sigui evan
gèlic, quan hi ha temàtiques -i amb 
elles persones- que han estat margi
nades del debat públic. 



"H' I 
em Vtscut per sa var-vos 

els mots) 
per retornar-vos el nom 

de ca~~d:'~!~'" 

Fidels a la nostra inquietud i vocació de suport a diferents manifestacions culturals, a GRUP ENHER 

patrocinem la MOSTRA DE REVISTES EN CATALÀ 1997. I feliótem a tOtes elles per l'energia amb 
la que divulguen la nostra llengua . 

••••• GRUP ENHER, PATROCINADOR DE LA MOSTRA 
DE REVISTES EN CATALÀ I .. Grup 

~ enher 




